
Teoria Gier 
1. Wstęp 

W tym kursie dotyczącym teorii gier będziemy analizować szereg matematycznych modeli 

konfliktu  i współpracy między dwoma lub więcej agentami. Kurs będzie próbą przeglądu 

szerokiej gamy modeli, które są badane w teorii gier, i które znalazły zastosowanie w, na 

przykład, ekonomii i biologii ewolucyjnej. W tym Wstępie przedstawiamy treść tego kursu, 

często podając przykłady. Jedną z klas gier, które zaczynamy studiować, są gry 

kombinatoryczne. Przykładem kombinatorycznej gry jest gra heksadecymalna, która 

rozgrywana jest na sześciokątnej siatce w kształcie rombu: myśl o dużym regionie w kształcie 

rombu, który jest wyłożony siatką małych sześciokątów. Dwaj zawodnicy, R i G, przemalowują 

na przemian wybrane sześciokąty albo na czerwono, albo na zielono, czerwonemu graczowi, 

który chce stworzyć czerwone przejście od lewej do prawej w rombie, a zielony gracz ma 

zamiar utworzyć zielony od góry do dołu. Jak zobaczymy, pierwszy gracz ma zwycięską 

strategię; jednak znalezienie tej strategii pozostaje nierozwiązanym problemem, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy rozmiar planszy jest niewielki (najwyżej 9 £ 9). Ciekawym wariantem gry jest to, 

że zamiast grać na zmianę, rzut monetą jest rzucany w każdej turze, tak że każdy gracz zagrywa 

następny zakręt z prawdopodobieństwem na pół. W tym wariancie znana jest optymalna 

strategia dla każdego z graczy. Drugim przykładem, który jest prostszy do analizy, jest gra nim. 

Na początku gry jest dwóch graczy i kilka stosów patyków. Gracze zmieniają się i przy każdej 

turze muszą usunąć co najmniej jeden patyk z jednego stosu. Gracz może usunąć dowolną 

liczbę patyków, które mu się podoba, ale te muszą zostać wyciągnięte z jednego stosu. Celem 

gry jest zmuszenie przeciwnika do wzięcia ostatniego pałka pozostającego w grze. Znajdziemy 

rozwiązanie dla niego: nie jest to jeden z trudniejszych przykładów. Kolejną klasą gier są gry 

przeciążeniowe. Wyobraźmy sobie dwóch kierowców, I i II, którzy zamierzają podróżować od 

miast B do D i od A do C, odpowiednio: 

 

Koszty ponoszone przez kierowców zależą od tego, czy jeżdżą po drogach samodzielnie, czy 

razem z innym kierowcą (niekoniecznie w tym samym czasie). Wektory (a; b) dołączone do 

każdej drogi oznaczają, że koszt zapłacony przez każdego z kierowców za korzystanie z drogi 

jest, jeśli podróżuje on sam, i b jeśli dzieli on swoje użytkowanie z innym kierowcą. Na przykład, 

jeśli I i II używają drogi AB | co oznacza, że wybieram trasę przez A i II, wybierając przez B | 

następnie każdy płaci za to 5 jednostek, ale jeśli tylko jedna z nich korzysta z tej drogi, koszt 

wynosi 3 jednostki dla tego kierowcy. Piszemy matrycę kosztu opisującą grę: 



 

Zapis wektorowy (¢; ¢) oznacza koszty dla graczy I i II ich wspólnego wyboru. Czwartym 

przykładem są rzuty karne, w których uczestniczy dwóch zawodników, bramkarz i bramkarz. 

Pojęcie lewy i prawy będzie z punktu widzenia bramkarza, a nie karnego. Zawodnik 

wybierający trafi piłkę w lewo lub w prawo, a bramkarz nurkuje w jednym z tych kierunków. 

Wyświetlane są prawdopodobieństwa, że kara została przyznana w poniższej tabeli: 

 

Oznacza to, że jeśli bramkarz zrobi zły wybór, nie ma szans na ocalenie celu. Zabójca ma silną 

"lewą" stopę i ma większą szansę, jeśli zagra w lewo. Bramkarz dąży do zminimalizowania 

prawdopodobieństwa strzelenia kary, a wykonawca kary dąży do jej maksymalizacji. Możemy 

napisać matrycę payo® do gry, tak jak to zrobiliśmy w poprzednim przykładzie, ale ponieważ 

jest to suma zerowa, a interesy graczy są diametralnie przeciwne, robi się to zbędne. Ustalimy 

optymalną strategię dla graczy dla klasy gier, która obejmuje tę. Ta strategia często okazuje 

się losowym wyborem spośród dostępnych opcji. Oznacza to, że jeśli bramkarz zrobi zły wybór, 

nie ma szans na ocalenie celu. Zabójca ma silną "lewą" stopę i ma większą szansę, jeśli zagra 

w lewo. Bramkarz dąży do zminimalizowania prawdopodobieństwa strzelenia kary, a 

wykonawca kary dąży do jej maksymalizacji. Możemy napisać matrycę do gry, tak jak to 

zrobiliśmy w poprzednim przykładzie, ale ponieważ jest to suma zerowa, a interesy graczy są 

diametralnie przeciwne, robi się to zbędne. Ustalimy optymalną strategię dla graczy dla klasy 

gier, która obejmuje tę. Ta strategia często okazuje się losowym wyborem spośród dostępnych 

opcji. Takie dwumiejscowe gry o sumie zerowej zostały zastosowane w wielu kontekstach: w 

sporcie, jak ten przykład, w kontekście wojskowym, w zastosowaniach ekonomicznych i w 

biologii ewolucyjnej. Te gry mają dość kompletną teorię, więc kusiło, aby spróbować je 

zastosować. Jednak rzeczywiste życie jest często bardziej skomplikowane, z możliwością 

współpracy między graczami, aby osiągnąć obopólną korzyść. Teoria gier modelujących taki 

efekt jest znacznie mniej kompletna. Matematyka związana z grą o sumie zerowej to 

geometria wypukła. Zestaw wypukły to taki, w którym dla każdego z dwóch punktów w 

zestawie znajduje się w zestawie odcinek linii prostej łączący dwa punkty. Istotnym faktem 

geometrycznym dla tego aspektu teorii gier jest to, że biorąc pod uwagę każdy zamknięty zbiór 

wypukły w płaszczyźnie i punkt leżący poza nim, możemy znaleźć linię, która oddziela zbiór od 

punktu. Istnieje analogiczne stwierdzenie w wyższych wymiarach. von Neumann wykorzystał 

ten fakt do rozwiązania gier o sumie zerowej przy użyciu zasady wariacyjnej minimum. 

Udowodnimy ten wynik. W ogólnych grach sum, nie mamy już pary optymalnych strategii, ale 

pojęcie związane z minimaxem von Neumanna to pojęcie równowagi Nasha: czy istnieje 

"racjonalny" wybór dla dwóch graczy, a jeśli tak, to co mogłoby to być? Znaczenie terminu 



"racjonalny" w tym kontekście iw wielu kontekstach jest ważnym tematem do dyskusji. Często 

istnieje wiele stanów równowagi Nasha, a do wybrania odpowiednich kryteriów wymagane są 

dalsze kryteria. Rozwój ostatnich dwudziestu lat, które omówimy, to zastosowanie teorii gier 

do biologii ewolucyjnej. W zastosowaniach ekonomicznych często zakłada się, że czynniki 

działają "racjonalnie", a zgrabne twierdzenie nie powinno odwracać uwagi od tego, że może 

to być niebezpieczne założenie. W niektórych zastosowaniach biologicznych możemy jednak 

dostrzec równowagę Nasha, powstającą jako stabilne punkty systemów ewolucyjnych 

złożonych z czynników, które "po prostu robią swoje", bez konieczności bycia "racjonalnym". 

Wprowadzmy kolejne narzędzie geometryczne. Chociaż z jego wypowiedzi nie jest jasne, jakie 

może być powiązanie tego wyniku z teorią gier, zobaczymy, że twierdzenie ma kluczowe 

znaczenie dla udowodnienia istnienia równowagi Nasha. 

Twierdzenie 1 (twierdzenie Brouwera o punkcie stałym): Jeżeli K ⊆ ℝd jest zamknięty, 

ograniczony i wypukły, a T: K→ K jest ciągłe, wtedy T ma stały punkt. Oznacza to, że istnieje x 

∈ K, dla którego T(x) = x.  

Założenie o wypukłości może zostać osłabione, ale nie całkowicie odrzucone. Aby to zobaczyć, 

rozważmy przykład pierścienia C = {x ∈ ℝ2: 1 ≤ |x| ≤ 2g i odwzorowanie T: C → C, który przesyła 

każdy punkt do swojego obrotu o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara o punkcie początkowym. T jest izometryczny, to znaczy |T(x) ¡ T(y)| = |x –y| dla każdej 

pary punktów x; y  ∈ C. Oczywiście, T jest ciągła, ale nie ma stałego punktu. 

Innym interesującym tematem jest sygnalizacja. Jeśli jeden gracz ma jakieś informacje, których 

nie ma inny, może to być dla niego korzystne. Ale jeśli gra inaczej, czy odda to, co wie, usuwając 

tę przewagę? Szybka wzmianka o innych tematach związanych z projektowaniem 

mechanizmu. Po pierwsze, głosowanie. Twierdzenie o niemożności Arrowa mówi w 

przybliżeniu, że jeśli istnieje wybór z więcej niż dwoma kandydatami, to bez względu na to, 

który system zostanie wybrany do głosowania, czeka nas kłopot: zostanie naruszona 

przynajmniej jedna pożądana własność, której moglibyśmy życzyć w wyborach. Niedawnym 

tematem jest ujawnianie prawdy. W zwykłej aukcji istnieje pokusa do niedofinansowania. Na 

przykład, jeśli licytant wycenia przedmiot na 100 dolarów, to nie ma motywu, aby licytować 

więcej lub nawet tyle, ponieważ poprzez wymianę 100 dolarów za przedmiot, o który chodzi, 

zyskał przedmiot o tej samej wartości. jako jego pieniądze. Druga aukcja cenowa jest próbą 

przezwyciężenia tej wady: w tym schemacie los trafia do licytanta, który zaoferował najwyższą 

cenę, ale za cenę oferowaną przez osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Ten problem i 

jego rozwiązania dotyczą licytacji przepustowości przeprowadzanych przez rządy w firmach 

telefonii komórkowej. Przykład: cięcie ciasta. Jako inny przykład rozważ problem tortu, 

którego różne części składają się z różnych składników. Gra składa się z dwóch lub więcej 

graczy, z których każdy ma swoje własne preferencje dotyczące tego, które części tortu będą 

najbardziej lubić. Jeśli tam jest tylko dwóch graczy, jest dobrze znana metoda podziału ciasta: 

jedna dzieli go na dwie połówki, a druga wybiera, co chciałby. Każdy otrzymuje co najmniej 

połowę ciasta, mierzoną zgodnie z własnymi preferencjami. Ale co, jeśli jest trzech lub więcej 

graczy? Przeanalizujemy to pytanie i wariant, w którym również wymagamy, aby ciasto zostało 

pocięte w taki sposób, aby każdy gracz ocenił, że otrzymuje co najmniej tyle samo, co każdy 

inny, zgodnie z własnym kryterium. Przykład: tajne udostępnianie. Załóżmy, że planujemy dać 



sekret dwóm osobom. Nie ufamy żadnemu z nich w całości, ale chcemy, aby sekret był znany 

każdemu z nich pod warunkiem, że będzie on współpracował. Jeśli szukamy fizycznego 

rozwiązania tego problemu, możemy po prostu umieścić sekret w pokoju, włożyć dwa zamki 

do drzwi i dać każdemu z graczy klucz do jednego z nich zamki. W kontekście informatycznym 

możemy wziąć hasło i podzielić je na dwie części, dając każdemu połowę jednego z graczy. 

Jednak zmusiłoby to długość hasła do wysokiego, jeśli jedna lub druga połowa nie będzie 

odgadywana przez wielokrotne próby. Bardziej ambitnym celem jest rozdzielenie sekretu na 

dwie części w taki sposób, aby żadna osoba nie posiadała żadnych użytecznych informacji na 

własną rękę. A oto jak to zrobić: przypuśćmy, że sekret s jest liczbą całkowitą, która leży między 

0 a pewną dużą wartością M, na przykład M = 106. My, którzy trzymamy sekret na początku, 

tworzymy losową liczbę całkowitą x, której rozkład jest jednolity w przedziale  (jednolity 

oznacza, że każdy z możliwych wyników M jest równie prawdopodobny, z 

prawdopodobieństwem 1/M). Liczbę x podajemy pierwszej osobie, a liczbę y = (s-x) mod M 

drugiej osobie (mod M oznacza dodanie prawej wielokrotności M tak, że wartość leży w 

przedziale {0,…, M-1}. Pierwsza osoba nie ma przydatnych informacji. A co z drugą? Zauważ, 

że  

 

gdzie ostatnia równość zachodzi, ponieważ (s - x) mod M jest równy y wtedy i tylko wtedy, gdy 

jednorodna zmienna losowa x trafi jedną konkretną wartość na {0,…, M-1} Tak więc druga 

osoba ma tylko jednolitą zmienną losową, a zatem nie ma użytecznych informacji. Łącznie 

jednak gracze mogą dodawać wartości, które im podano, zmniejszyć odpowiedź M i 

przywrócić sekretne plecy. Wariant tego programu może działać z dowolną liczbą graczy. 

Możemy mieć ich dziesięciu i zorganizować sposób, w jaki dziewięciu z nich nie ma 

przydatnych informacji, nawet jeśli łączą swoje zasoby, ale dziesięciu razem może odblokować 

sekret.  

Przykład: gry kooperatywne. Gry te zajmują się tworzeniem koalicji, a ich matematyczne 

rozwiązanie wiąże się z pojęciem wartości Shapley. Jako przykład załóżmy, że trzy osoby, I, II i 

III, siedzą w sklepie, dwa pierwsze niosą leworęczną rękawiczkę, a trzecia ma praworęczną. 

Bogaty turysta, nieświadomy gorzkich lokalnych warunków klimatycznych, wchodzi do sklepu 

pilnie potrzebując pary rękawiczek. Odmawia sobie poradzenia sobie z nosicielami rękawic 

indywidualnie, więc staje się ich zadaniem tworzenie koalicji, aby sprzedać jej lewą i prawą 

rękawicę. Trzeci gracz ma przewagę, ponieważ jego towar jest w mniejszej podaży. Oznacza 

to, że powinien on być w stanie uzyskać wyższą część płatności, jaką turysta wykonuje, niż 

którykolwiek z pozostałych graczy. Jeśli jednak wyciągnie zbyt dużą część zarobków, pozostali 

gracze mogą uzgodnić między sobą, że odmówią w ogóle prowadzenia transakcji, blokując 

sprzedaż, a tym samym ryzykując swoje zarobki. Udowodnimy wyniki w kategoriach koncepcji 

wartości Shapley, które stanowią rozwiązanie tego typu problemu 

2 Gry Kombinatoryczne  

2.1 Niektóre definicje 



Przykład. Zaczynamy od n żetonów w jednym stosie. Gracze I i II wykonują swoje ruchy 

naprzemiennie, z graczem I jako pierwszym. Każdy z graczy ma w swojej turze od jednego do 

czterech żetonów. Gracz, który usuwa ostatni żeton, wygrywa grę. Piszemy  

N = {n ∈ ℕ: gracz I wygrywa, jeśli  jest n żetonów na starcie}  

gdzie zakładamy, że każdy gracz gra optymalnie. Ponadto,  

P = {n ∈ ℕ: gracz II wygrywa, jeśli na starcie jest n żetonów} 

Oczywiście, {1, 2, 3, 4} ⊆ N, ponieważ gracz może wygrać przy pierwszym ruchu. Następnie 5 

∈ P, ponieważ liczba żetonów po pierwszym ruchu musi leżeć w zbiorze{1, 2, 3, 4}. To {6, 7, 8, 

9}  ∈ N wynika z faktu, że gracz może zmusić przeciwnika do przegranej pozycji, upewniając 

się, że pod koniec pierwszej tury jest pięć żetonów. Kontynuując tę linię argumentacji, 

znajdujemy to 

P = {n  ∈ N: n jest podzielne przez pięć} 

Definicja 1 Gra kombinatoryczna ma dwóch graczy i zbiór, który jest zwykle skończony, 

możliwych pozycji. Istnieją zasady dla każdego gracza, który określa dostępne ruchy prawne 

dla gracza, którego turę ma. Jeśli ruchy są takie same dla każdego z graczy, gra nazywa się 

bezstronność. W przeciwnym razie nazywa się to partyzantką. Alternatywne ruchy graczy. W 

normalnej grze gracz, który nie może ruszyć się przegrywa. W przypadku nieprawidłowej gry 

gracz, który wykonuje ostatni ruch, traci. 

Definicja 2 Uogólniając wcześniejszy przykład, piszemy N o zbiorze pozycji, z których wygrywa 

następny gracz, oraz P o pozycje, za które wygra inny gracz, pod warunkiem, że każdy z graczy 

przyjmie optymalną strategię. 

Pisząc to bardziej formalnie, zakładając, że gra odbywa się w normalnym trybie gry, 

definiujemy  

P0 = {0} 

Ni+1 = {pozycje x, dla których istnieje ruch prowadzący do Pi} 

Pi = {pozycje y tak, że każdy ruch prowadzi do Ni} 

dla każdego i ∈ ℕ. Ustawiamy 

 

Strategia jest po prostu funkcją przypisującą prawny ruch do każdej możliwej pozycji. 

Naturalne jest teraz pytanie, czy wszystkie pozycje gry leżą w N ∪ P, tj., czy istnieje strategia 

wygrywająca dla każdego z graczy.  

Przykład: hex. Przypomnij sobie opis hexu we wprowadzeniu, gdzie R oznacza gracza I, a G 

oznacza gracza II. Jest to partyzancka gra kombinacyjna w normalnym trybie gry, z pozycjami 

końcowymi będącymi kolorowankami, które mają albo rodzaj przejścia. (Formalnie 



moglibyśmy uczynić grę "bezstronną", pozwalając obaj graczom na użycie obu kolorów, ale 

wtedy musimy zadeklarować dwa typy pozycji końcowych, w zależności od koloru 

skrzyżowania.) Pamiętaj, że zamiast tablicy rombowej z cztery boki kolorowe w standardowy 

sposób, gra jest możliwa do zdefiniowania na dowolnie wybranej planszy, z ustalonym 

podzbiorem wstępnie kolorowych sześciokątów, pod warunkiem, że deska ma właściwość, że 

w dowolnym kolorze wszystkich jej nieutrwalonych sześciokątów jest dokładnie jeden typ 

przejścia między wstępnie pokolorowanymi czerwonymi i zielonymi częściami deski będą 

nazywane dopuszczalnymi. Jednak nie udowodniliśmy jeszcze, że standardowa tablica 

rombowa jest dopuszczalna. To, że nie mogą istnieć oba rodzaje krzyżowań, wydaje się 

całkowicie oczywiste, dopóki nie spróbujesz udowodnić tego dokładnie. To stwierdzenie jest 

dyskretnym analogiem twierdzenia o krzywej Jordan, mówiącym, że ciągła jest zamknięta 

krzywa w płaszczyźnie dzieli samolot na dwa połączone komponenty. To niewinne twierdzenie 

nie ma prostego dowodu, i choć wersja dyskretna jest łatwiejsza, są one mniej więcej 

równoważne. Z drugiej strony twierdzenie, że w dowolnym kolorze tablicy istnieje 

monochromatyczne skrzyżowanie, jest dyskretnym analogiem dwuwymiarowego twierdzenia 

o punkcie stałym Brouwera, które widzieliśmy we Wprowadzeniu i zobaczymy w części 4. 

Dyskretne wersje tych twierdzeń mają tę zaletę, że można je udowodnić poprzez indukcję. 

Taka indukcja jest pięknie wykonana w następującym dowodzie, z powodu Craige Schensted. 

Zastanów się nad grą Y: biorąc pod uwagę trójkątną tablicę, wyłożoną sześciokątami, obaj 

gracze na zmianę kolorują sześciokąty, tak jak na heksie, w celu utworzenia łańcucha łączącego 

wszystkie trzy strony trójkąta. 

 

Hex jest szczególnym przypadkiem Y: gra Y, rozpoczęta od pozycji pokazanej na obrazku po 

prawej stronie, jest odpowiednikiem gry heksowej w pustym obszarze planszy. Tak więc, jeśli 

Y zawsze ma zwycięzcę, to jest tak również w przypadku heksadecymalnym. 

Twierdzenie 2 W dowolnym kolorze trójkątnej planszy jest dokładnie jeden typ Y. 

Dowód. Możemy zmniejszyć kolorową planszę o bokach o wielkości n do tablicy kolorów o 

wielkości n - 1, jak następuje. Każda mała grupa trzech sąsiednich komórek heksagonalnych, 

tworzących mały trójkąt zorientowany w taki sam sposób jak cała plansza, zostaje zastąpiona 

pojedynczą komórką. Kolor komórki będzie większością kolorów trzech komórek w małym 

trójkącie. Proces ten można kontynuować, aby uzyskać kolorową tablicę o rozmiarze n -2, itd., 



Aż do pojedynczej komórki. Twierdzimy, że kolor tej ostatniej komórki jest kolorem zwycięzcy 

Y na oryginalnej planszy. 

 

Rzeczywiście, zauważ, że jakikolwiek łańcuch połączonych czerwonych sześciokątów na 

planszy o wielkości n zmniejsza się do połączonego czerwonego łańcucha na planszy o 

rozmiarze n-1. Co więcej, jeśli łańcuch dotknie boku pierwotnej planszy, dotknie również boku 

mniejszego. Odwrotne stwierdzenie jest tylko trochę trudniejsze do zobaczenia: jeżeli 

czerwony łańcuch dotyka strony mniejszej planszy, to był odpowiedni czerwony łańcuch, 

dotykający tej samej strony większej planszy. Ponieważ pojedyncza, kolorowa komórka 

planszy w rozmiarze 1 tworzy zwycięzcę Y na tej planszy, na oryginalnej planszy było Y tego 

samego koloru.  Wracając do heksa, łatwo jest dostrzec przez indukcję liczby nie wypełnionych 

sześciokątów, że na dowolnej dopuszczalnej planszy jeden z graczy ma zwycięską strategię. 

Trzeba tylko zauważyć, że kolor czerwony jest czerwony, a jeden z niewypełnionych 

sześciokątów dopuszczalnej deski prowadzi do mniejszej dopuszczalnej deski, dla której 

możemy już zastosować hipotezę indukcyjną. Istnieją dwie możliwości: (1) R może wybrać ten 

pierwszy sześciokąt w taki sposób, że na wynikowej mniejszej planszy R ma zwycięską strategię 

jako gracz II. Następnie R ma zwycięską strategię na oryginalnej planszy. (2) Nie ma takiego 

sześciokąta, w którym to przypadku G ma zwycięską strategię na oryginalnej planszy. 

Twierdzenie 3 Na standardowej, symetrycznej tablicy heksadecymalnej o dowolnym 

rozmiarze gracz I ma strategię wygrywającą. 

Dowód. Ideą dowodu jest kradzież strategii. Wiemy, że jeden z graczy ma zwycięską strategię; 

załóżmy, że gracz II to ten. Oznacza to, że niezależnie od gracza, którego pierwszy ruch się 

dokonał, gracz II może wygrać grę z powstałej sytuacji. Ale gracz mogę udawać, że jest on 

graczem II: po prostu musi sobie wyobrazić, że kolory są odwrócone i że przed pierwszym 

ruchem gracz II już wykonał ruch. Niezależnie od tego, jaki ruch sobie wyobraża, może wygrać 

grę dzięki zwycięskiej strategii skradzionej graczowi II; co więcej, jego aktualna sytuacja jest 

jeszcze lepsza. Dlatego w rzeczywistości gracz I ma wygraną strategię, sprzeczność. Teraz 

uogólniamy niektóre pomysły pojawiające się na przykładzie heksadecymalnym. 

Definicja 3 Mówi się, że gra jest stopniowo ograniczana, jeśli dla każdej pozycji wyjściowej x 

gra musi kończyć się w obrębie pewnej skończonej liczby B(x) ruchów, bez względu na to, które 

ruchy wykonają obaj gracze. 

Przykład: gra Laskera. Pozycją jest po prostu zbiór stosów żetonów. Gracz może usunąć żetony 

z danego stosu lub nie może usunąć żetonów, ale zamiast tego rozbija jeden stos na dwa, w 



dowolny sposób, który mu się podoba. Aby zobaczyć, że ta gra jest stopniowo ograniczana, 

pamiętaj, że jeśli ją zdefiniujemy 

 

wtedy suma jest równa całkowitej liczbie żetonów i przerw między żetonami w pozycji (x1,…, 

xk). Spada, jeśli gracz usunie żeton, ale także, jeśli złamie stos, ponieważ w takim przypadku 

liczba przerw między żetonami spada o jeden. Stąd B(x1, … , xk) jest górną granicą liczby 

kroków, które zajmie gra, aby zakończyć od pozycji początkowej (x1, … , xk). Rozważmy teraz 

stopniowo ograniczoną grę, która, z prostego punktu widzenia, jest uważana za normalną grę. 

Dowodzimy przez indukcję na B (x), że wszystkie pozycje leżą w N ∪ P. Jeśli B(x) = 0, jest to 

prawda, ponieważ P0 ⊆ P. Załóżmy ,że hipoteza indukcyjna dla tych pozycji x, dla których B(x) 

≤ n, i rozważ dowolną pozycję z spełniającą B(z) = n + 1. Są dwa przypadki do obsłużenia: 

pierwsze jest to, że każdy ruch z z prowadzi do pozycji w N (to znaczy do elementu jednego z 

wcześniej skonstruowanych zestawów Ni). Następnie z znajduje się w jednym z zestawów Pi, 

a zatem w P. W drugim przypadku następuje przejście z z do pewnej pozycji P. Oznacza to, że 

z ∈ N. Tak więc wszystkie pozycje leżą w N ∪ P. 

2.2 Gra nim i rozwiązanie Boutona 

W grze nim jest kilka stosów, z których każdy zawiera skończenie wiele żetonów. Prawnym 

krokiem jest usunięcie każdej dodatniej liczby żetonów z jednego stosu. Celem nim (w 

normalnej grze) jest wzięcie ostatniego pinu pozostającego w grze. Napiszemy stan rozgrywki 

w grze w formie (n1, n2,…,nk), co oznacza, że w grze wciąż znajduje się k stosów żetonów, a 

pierwszy ma n1 żetonów w sobie, drugi n2, i tak dalej. Zauważ, że (1,1) ∈ P, ponieważ gra musi 

się zakończyć po drugiej turze od tego początku. Widzimy że (1,2) ∈ N, ponieważ pierwszy 

gracz może przynieść (1,2) do (1,1) ∈  P. Podobnie, (n,n) ∈ P dla n ∈ N i (n, m) ∈ N jeśli n, m ∈  

N nie są równe. Widzimy że (1, 2, 3) ∈  P, ponieważ, niezależnie od tego, jaki ruch wykona 

pierwszy gracz, drugi może wymusić dwa stosy równej wielkości. Wynika z tego, że (1, 2, 3, 4) 

∈ N. Dzieląc (1, 2, 3, 4, 5) na dwie podgry, (1, 2, 3) ∈ P i (4, 5) ∈ N , otrzymujemy  następujący 

lemma, że jest w N. 

Lemat 1 Wykonaj dwie pozycje nim, A = (a1,…,ak) i B = (b1,…,bl)). Oznacz pozycję a1,…,ak, 

b1,…,bl) przez (A, B). Jeśli A ∈ P i B ∈ N, to (A, B) ∈ P.  Jednakże, jeśli A, B ∈ N, to (A, B) może 

być albo w P albo w N. 

Dowód. Jeśli A ∈ P i B ∈ N, wówczas Gracz I może zredukować B do pozycji B’ ∈ P, dla której 

(A, B’) jest albo terminalem, a Gracz I wygrał, albo z którego Gracz II może przemieścić się tylko 

do pary  P i N-pozycji .Dlatego, Gracz I może ponownie przenieść się do pary dwóch P-pozycji  

i tak dalej. Dlatego Gracz I ma zwycięską strategię. Jeśli A,B ∈ P, to każdy pierwszy ruch 

przyjmuje (A,B) do pary pozycji P i N, która znajduje się w N, jak właśnie widzieliśmy. Dlatego 

Gracz II ma zwycięską strategię dla (A, B). Wiemy już, że pozcje (1,2, 3, 4), (1, 2, 3, 4, 5), (5, 6) 

i (6,7) są w N. Jednak jako następne ćwiczenie pokazuje (1, 2, 3, 4, 5,6) ∈ N i (1, 2, 3, 4, 5,6, 7) 

∈ P 



Ćwiczenie. Dzieląc gry na podgry, wykaż, że (1, 2, 3, 4, 5,6) ∈ N i (1, 2, 3, 4, 5,6, 7) ∈ P. 

Wskazówka dla tego ostatniego : dodanie dwóch 1-żetonowych stosów nie wpływa na wynik 

żadnej pozycji. Ta metoda dziel i sumuj wciąż traci następujące genialne twierdzenie, dającea 

prostą i bardzo użyteczną charakteryzację N i P dla nim:  

Twierdzenie 4 (twierdzenie Boutona) Biorąc pod uwagę pozycję początkową (n1,…,nk), napisz 

każde ni w postaci binarnej i zsumuj k liczb w każdym z miejsc cyfrowych mod 2. Pozycja jest 

w P wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie sumy są zerowe.  

Aby zilustrować twierdzenie, rozważ pozycję początkową (1,2, 3): 

 liczbę żetonów (dziesiętnie)    liczbę żetonów (binarnie) 

1       01 

2      10 

3       11 

Sumując dwie kolumny binarnej ekspansji modulo dwa, otrzymujemy 00. Twierdzenie 

stwierdza, że (1, 2, 3) ∈ P. 

Dowód twierdzenia Boutona. Piszemy, że n ⊕ m jest sumą nim n , m ∈ N. Ta operacja jest 

operacją opisaną w instrukcjach  twierdzeniu; tj. zapisujemy n i m w postaci binarnej i 

obliczamy sumę cyfr w każdej kolumnie modulo 2. Wynikiem jest wyrażenie binarne dla sumy-

nim  n ⊕ m. Równoważnie, suma nim zbioru wartości (m1 , m2,…, mk) jest sumą wszystkich 

potęg 2, które wystąpiły nieparzystą liczbę razy, gdy każda z liczb mi jest zapisywana jako suma 

potęg 2. Oto przykład: m1 = 13; m2 = 9; m3 = 3. W potęgach 2: 

 

W tym przypadku, potęgi 2, które pojawiają się nieparzystą liczbę razy, wynoszą 20 = 1 i 21 = 2. 

Oznacza to, że suma nim wynosi m1 ⊕ m2 ⊕ m3 = 1 + 2 = 3. W przypadku, gdy (m1 , m2 , m3) = 

(5, 6, 15), piszemy w czystej postaci binarnej, 

 

tworząc w tym przypadku wartość nim-sum 12.  Definiujemy   będący tymi pozycjami z nim-

sum zero a   wszystkimi pozostałymi pozycjami. Twierdzimy, że  

 



 

Aby sprawdzić to twierdzenie, musimy pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że  i że dla 

wszystkich  istnieje ruch z x prowadzącego do . Po drugie, że dla każdego  

wszystkie ruchy od y prowadzą do . Zwróćcie uwagę, że  jest jasne. Po drugie, 

przypuśćmy, że 

 

Ustaw s = m1 ⨁…⨁ mk. Zapisując każde mi w systemie binarnym, zauważ, że istnieje 

nieparzysta liczba wartości i ∈ {1,…,k}, dla których wyrażenie binarne dla mi ma 1 w pozycji 

najbardziej lewej od wyrażenia dla s. Wybierz jedno takie i. Zauważ, że mi ⨁ s < mi, ponieważ 

mi ⨁ s nie ma 1 w tej lewej pozycji, a więc jest mniejsza niż jakakolwiek liczba, której wyrażenie 

binarne ma tam 1. Więc możemy grać ruch, który usuwa z i-tego stosu mi - mi ⨁ s żetonów, 

więc mi staje się mi ⨁ s. Suma-nim wynikowej pozycji (m1,…,mi-1 , mi ⨁ s , mi + 1 ,…, mk) wynosi 

zero, więc ta nowa pozycja leży w . Sprawdziliśmy  pierwszy z dwóch warunków, których 

wymagamy. Aby zweryfikować drugi warunek, musimy pokazać, że jeśli y = (y1,…., yk) ∈ 

każdy ruch z y prowadzi do pozycji z ∈ . Zapisujemy yi w postaci binarnej:  

 

Z założenia y ∈ . Oznacza to, że suma-nim  dla każdego j. Innymi słowy, 

Σk
l=1yl

(j) jest parzyste dla każdego j. Załóżmy, że usuwamy żetony ze stosu l. Otrzymujemy nową 

pozycję z = (z1,…,zk) z zi = yi dla i ∈ {1,…, k} , i≠l, a przy zi < yl. (Przypadek, gdy zl = 0 jest 

dozwolone.) Rozważmy wyrażenia binarne dla yl i zl:  

 

Skanujemy te dwa wiersze zer i jedynek, aż zlokalizujemy pierwsze wystąpienie niezgody 

między nimi. W kolumnie, w której występuje, suma nim  z yl i zl to jeden. Oznacza to, że suma 

nim z = (z1,…, zk) jest również równa jeden w tej kolumnie. Tak więc, . Sprawdziliśmy 

drugi warunek, który potrzebowaliśmy, a więc dowód twierdzenia jest kompletny. 

Przykład: gra w obręcze. W tej grze pozycja startowa składa się ze skończonej liczby kropek na 

płaszczyźnie i skończonej liczby ciągłych pętli. Każda pętla nie może się przecinać ani żadnej 



innej pętli. Każda pętla musi przejść przez co najmniej jedną z kropek. Może przechodzić przez 

dowolną ich liczbę. Prawnym krokiem dla każdego z dwóch graczy jest narysowanie nowej 

pętli, aby nowy obraz był legalną pozycją wyjściową. Celem graczy jest narysowanie ostatniej 

pętli prawnej. Widzimy, że gra jest identyczna z wariantem nim. Dla dowolnej pozycji pomyśl 

o kropkach, które nie mają pętli przez nie dzielonej na różne klasy. Każda klasa składa się z 

zestawu kropek, do których można dotrzeć ciągłą ścieżką z określonej kropki, bez 

przekraczania żadnej pętli. Możemy uważać każdą klasę kropek za stos żetonów, tak jak w nim. 

Jakie są zatem ruchy prawne wyrażone w tych kategoriach? Rysowanie pętli legalnej oznacza 

usunięcie co najmniej jednego żetonu z danego stosu, a następnie podział pozostałych 

żetonów ze stosu na dwa osobne stosy. W rzeczywistości możemy podzielić w dowolny sposób 

lub pozostawić pozostałe żetony w jednym stosie. Oznacza to, że gra na felgach ma pewne 

dodatkowe prawne ruchy do gry w nim. Okazuje się jednak, że te dodatkowe nie powodują 

żadnej różnicy, a więc zestawy N lub P pokrywają się w dwóch grach. Teraz to udowadniamy. 

Myśląc o pozycji w obręczach jako o skończonej liczbie stosów, piszemy Pnim i Nnim dla pozycji 

P i N dla gry nim (tak, że te zbiory znaleziono w Twierdzeniu Boutona). Chcemy to wykazać ,że 

P = Pnim i N = Nnim            (1) 

gdzie P i N odnoszą się do gry w obręcze. Co musimy sprawdzić? Po pierwsze, to czy 0∈P, które 

jest natychmiastowe. Po drugie, z dowolnej pozycji w Nnim możemy przenieść się do Pnim za 

pomocą ruchu w obręczach. To jest skończone, ponieważ każdy ruch nim jest legalny w 

obręczach. Po trzecie, że dla każdego y ∈ Pnim, każde przesunięcie obręczy przenosi nas do 

pozycji w Nnim. Jeśli ruch się odbędzie nie wymaga złamania stosu, wtedy to jest ruch nim, 

więc ten przypadek jest skończony. Musimy następnie rozważyć ruch, w którym yl jest 

podzielony na dwie części u i v, których suma spełnia u + v < y. Zauważ, że nim-sum u ⊕  v z u 

i v jest co najwyżej zwykłą sumą u + v: dzieje się tak, ponieważ suma ta polega na pominięciu 

pewnych potęg 2 z wyrażenia dla u + v Zatem 

u ⊕  v ≤ u + v < yl 

Tak więc omawiane obręcze polegały na zamianie stosu wielkości yl przez jeden z mniejszą 

liczbą żetonów u ⊕  v. Tak więc ruchy felg mają taki sam efekt jak prawny ruch w nim, więc 

gdy stosuje się do y ∈ Pnim, tworzy pozycję w Nnim. Właśnie to musieliśmy sprawdzić, więc 

zakończyliśmy testowanie (1).  

Przykład: Wythoff nim. W tej grze mamy dwa stosy. Ruchy legalne są ruchami nim, ale z 

wyjątkiem tego, że dozwolone jest również usuwanie równej liczby żetonów z każdego stosu 

w jednym ruchu. Zatrzymuje to pozycje {(n, n): n ∈ ℕ} z P-pozycji.  Przekonamy się, że ta gra 

ma interesującą strukturę. 

2.3 Suma gier kombinatorycznych 

Definicja 4 Suma dwóch gier kombinatorycznych, G1 i G2, jest grą G, w której przy każdym 

ruchu gracz może wybrać, w którą grę G1 i G2 ma grać. Pozycje końcowe w G to (t1, t2), gdzie ti 

jest terminalem w Gi zarówno dla i ∈ {1,2}. Napiszemy G = G1 + G2.  

Mówimy, że dwie pary (Gi ,xi), i ∈ {1 , 2} gry i pozycja wyjściowa są równoważne, jeśli (x1, x2) 

jest P-pozycją  gry G1 + G2. Przekonamy się, że pojęcie  „równoważne "gry definiuje relację 



równoważności." Opcjonalne ćwiczenie: znajdź bezpośredni dowód przechodniości relacji 

będący równoważnymi grami ". 

Jako przykład widzimy, że pozycja nim (1,3, 6) jest równoważna pozycji nim (4), ponieważ suma 

nim w grze sumy (1,3, 4, 6) wynosi zero. Bardziej ogólnie, pozycja (n1,…,nk) jest równoważna 

(n1 ⨁…⨁ nk), ponieważ suma nim (n1,…,nk , n1 ⨁…⨁ nk) to zero. Lemat 1 poprzedniej podsekcji 

wyraźnie uogólnia  sumę gier kombinatorycznych:  

 

Widzieliśmy również, że informacja (Gi , xi) ∈ N nie jest wystarczająca, aby zdecydować, jaka 

jest pozycja (x1 , x2) . Dlatego jeśli chcemy rozwiązywać gry dzieląc je na sumę mniejszych gier, 

potrzebujemy dokładniejszego opisu pozycji niż bycie w P lub N.  

Definicja 5 Niech G będzie stopniowo ograniczoną kombinacyjną grą w normalnej grze. Jego 

funkcja Sprague’a-Grundy’ego g jest zdefiniowana następująco: dla pozycji końcowych t, niech 

g(t) = 0, podczas gdy dla innych pozycji, 

 g (x) = mex{g(y): x→ y jest legalnym przeniesieniem} 

gdzie mex(S) = min{n ≥ 0: n ∉ S, dla zbioru skończonego S ⊆ {0,1, …}. (Jest to skrót od 

"minimalnej wartości wykluczonej").  

Zauważ, że g (x) = 0 jest równoważne x ∈ P. A bardzo prostym przykładem jest to, że wartość 

Sprague-Grundy stosu nim (n) jest po prostu n. 

Twierdzenie 5 (twierdzenie Sprague’a-Grundy’ego) Każda stopniowo ograniczana 

kombinatoryczna gra G w normalnej grze jest równoważna pojedynczemu stosowi nim, o 

wielkości g(x) ≥ 0, gdzie g jest funkcją Sprague-Grundy’ego z G.  

Ilustrujemy twierdzenie na przykładzie: gra, w której pozycja składa się ze stosu żetonów, a 

legalnym posunięciem jest usunięcie 1, 2 lub 3 żetony. Poniższa tabela pokazuje pierwsze kilka 

wartości funkcji Sprague-Grundy dla tej gry: 

 

Oznacza to, że g(2) = mex{0, 1} = 2, g (3) = mex{0, 1, 2} = 3, i g(4) = mex{1, 2, 3} = 0. Ogólnie dla 

tego przykładu, g (x) = x mod 4. Mamy (0) ∈  Pnim i (1), (2), (3) ∈  Nnim, stąd P-pozycje dla naszej 

gry są naturalnymi, które są podzielne przez cztery.  

Przykład: gra składająca się ze sterty żetonów. Legalnym krokiem z pozycji z n żetonami jest 

usunięcie dowolnej liczby pozytywnej liczby żetonów ściśle mniejszej niż n/2 + 1. W tym 

przypadku pierwsza para wartości funkcji Sprague-Grundy to: 



 

Definicja 6 Gra odejmowania ze zbiorem odejmowania {a1,…,am} to gra, w której pozycja 

składa się ze sterty żetonów, a legalnym posunięciem jest usunięcie ze stosu żetonów ai, dla 

niektórych i ∈ {1,…,m}. 

 Twierdzenie Sprague-Grundy jest konsekwencją Twierdzenia Sum tuż poniżej, za pomocą 

następującego prostego argumentu. Musimy pokazać, że suma (G, x) i pojedynczy stos nim (g 

(x)) jest pozycją P. Według Twierdzenia Sum i uwag następujących po Definicji 5, wartość 

Sprague-Grundy tej gry wynosi g(x) ⊕ g (x) = 0, co oznacza, że jest w P. 

Twierdzenie 6 (twierdzenie o sumach) Jeśli (G1 , x1) i (G2; , x2) są dwiema parami gier i 

początkowymi pozycjami startowymi w tych grach, to dla gry sumarycznej G = G1 + G2 mamy 

g(x1, x2) = g1(x1) ⊕ g2(x2);  

gdzie g, g1, g2 oznaczają odpowiednio funkcje Sprague-Grundy’ego dla gier G, G1 i G2. 

Dowód. Przede wszystkim zauważ, że jeśli obie Gi są stopniowo ograniczane, to G również 

takie jest. Stąd określamy B (x1, x2) jako maksymalną liczbę ruchów, w których gra (G, (x1, x2)) 

się zakończy. Zauważ, że ta ilość nie jest jedynie górną granicą liczby ruchów, to jest 

maksymalna. Udowodnimy stwierdzenie przez indukcję na B(x1, x2) = B(x1) + B(x2). 

Specyficznie, hipoteza indukcyjna przy n ∈ ℕ zapewnia, że dla pozycji (x1, x2) w G dla których 

B (x1, x2) ≤ n,  

g (x1, x2) = g1(x1) ⊕ g2(x2)     ( 2) 

Jeśli co najmniej jedno z x1 i x2 jest terminalne, wtedy (2) jest jasne: istotnie, jeśli x1 jest 

terminalem, a x2 nie jest, to gra G może być odtwarzana tylko w drugiej współrzędnej, więc 

jest to tylko gra G2 w przebranie. Załóżmy, że żadna z pozycji x1 i x2 nie jest położeniem 

końcowym. Piszemy w formie binarnej: 

 

 

tak na przykład  .Wiemy  ,że 

 

gdzie A: = {g1(y1) ⊕ g2(y2): (x1, x2) →(y1 , y2) jest legalnym posunięciem w G}. Druga równość 

wynika tu z hipotezy indukcyjnej, ponieważ wiemy, że B(y1, y2) < B(x1, x2) (maksymalna liczba 



ruchów pozostałych w grze G musi spaść z każdym ruchem). Pisząc s = n1 ⊕ n2, musimy 

pokazać, że 

(a): s ∉ A;  

(b): t  ∈ ℕ , 0 ≤ t < s oznacza, że t ∈ A; 

 ponieważ te dwa stwierdzenia będą implikować, że mex(A) = s, który daje (2). 

Wyprowadzanie (a): Jeśli (x1, x2)→ (y1, y2) jest legalnym posunięciem w G, a następnie y1 = x1 

i x2→ y2 jest legalnym posunięciem w G2, lub y2 = x2 i x1→ y1 jest legalnym posunięciem w G1. 

Zakładając, że w pierwszym przypadku mamy  

 

w przeciwnym razie, g2(y2) = g1(x1) ⊕ g1(x1) ⊕ g2(y2) = g1(x1) ⊕ g1(x1) ⊕ g2(x2) = g2(x2). Jest to 

jednak niemożliwe dzięki definiowaniu funkcji g2 Sprague-Grundy’ego , a więc s ∉ A. 

Wyprowadzenie (b): Przyjmujemy t < s i obserwujemy, że jeśli t(l) jest cyfrą z lewej strony t 

która różni się  ododpowiadających im s, wtedy t(l) = 0 i s(l) = 1. Ponieważ 

 

możemy przypuszczać, że n(l)
1 = 1. Chcemy przejść w G1 z x1, dla którego g1(x1) = n1, do pozycji 

y1, dla której 

 g1(y1) = n1 ⊕ s ⊕ t: (3)  

Wtedy będziemy mieć (x1 ,x2)→ (y1, x2) z jednej strony, podczas gdy  

 

na drugim, stąd t = g1(y1) ⊕ g2(x2) ∈ A, tak jak chcieliśmy. Ale dlaczego jest (3) możliwe? 

Zauważ, że  

 

Rzeczywiście, najbardziej na lewo cyfra, w której n1 ⊕ s ⊕ t różni się od n1, jest ℓ, przy czym 

ta ostatnia ma 1. Ponieważ liczba, której binarne rozszerzenie zawiera 1 na miejscu  przekracza 

ℓ dowolną liczbę, której rozwinięcie nie ma żadnych w miejscach" lub wyższych, widzimy, że 

(4) jest poprawna. Definicja g1(x1) oznacza teraz, że istnieje prawne przejście od x1 do jakiegoś 

y1 z g(y1) = n1 ⊕ s ⊕ t. To kończy przypadek (b) i dowód twierdzenia.  

Przykład. Niech G1 będzie grą odejmowania z zestawem odejmowania S1 = {1, 3, 4}, G2 to gra 

odejmowania z S2 = {2, 4, 6}, a G3 to gra odejmowania z S3 ={1, 2, …,20}. Kto ma zwycięską 

strategię od pozycji wyjściowej (100; 100; 100) w G1 + G2 + G3? 

2.4 Schody nim i inne przykłady 

Schody nim. Schody zawierające n kroków zawierają monety na niektórych schodach. Niech 

(x1, x2,…, xn) oznacza pozycję, w której znajdują się monety xj w kroku j, j = 1,…, n. Ruch 



schodów nim polega na przesunięciu dowolnej dodatniej liczby monet z dowolnego kroku j do 

następnego niższego kroku, j-1. Monety sięgające ziemi (krok 0) są usuwane z gry. Gra kończy 

się, gdy wszystkie monety są na ziemi. Gracze wykonują ruchy naprzemiennie, a ruch ostatni 

wygrywa. Twierdzimy, że konfiguracja jest P-pozycją na schodach nim, jeśli liczba monet na 

krokach nieparzystych tworzy P-pozycję w nim. Aby to zobaczyć, zwróć uwagę, że 

przenoszenie monet z nieparzystego kroku do równego liczby reprezentuje ruch prawny w 

grze nim składającej się z stosów żetonów leżących na stopniach o numerach nieparzystych. 

Musimy tylko sprawdzić, czy przenoszenie żetonów z kroków nawet nieparzystych nie jest 

użyteczne. Zawodnik, który właśnie widział swojego przeciwnika, może przesunąć nowo 

przybyłe żetony w miejscu nieparzystej liczby do następnego numeru, tzn. Może powtórzyć 

ruch swojego przeciwnika o krok niżej. To przywraca sumę Nota na nieparzystych krokach do 

jej wartości przed ostatnim ruchem przeciwnika. Oznacza to, że dodatkowe ruchy nie mogą 

odegrać żadnej roli w zmianie wyniku gry od tego na NU w krokach nieparzystych.  

Moore'a nimk: w tej grze pamiętaj, że gracze mogą usuwać dowolną liczbę żetonów z co 

najwyżej k stosów w danej turze. Piszemy binarne ekspansje wielkości stosu (n1,…,nl): 

 

Ustawiamy 

 

Twierdzenie 7 (twierdzenie Moore'a) Mamy . 

Dowód. Po pierwsze, należy pamiętać, że pozycja terminalu 0 leży w . Są jeszcze dwie rzeczy 

do sprawdzenia: - po pierwsze, z , każdy ruch prawny zabiera nas stamtąd. Aby to zobaczyć, 

wykonaj dowolny ruch z pozycji w  i rozważ kolumnę po lewej stronie, dla której ten ruch 

zmienia rozszerzenie binarne jednego z numerów pala. Każda zmiana w tej kolumnie musi 

wynosić od jednego do zera. Istniejąca suma mod zer i jedynek (k + 1) wynosi zero, a my 

dostosowujemy co najwyżej k stosów. Ponieważ jedynki zmieniają się w zera, a przynajmniej 

jeden z nich zmienia, moglibyśmy wrócić do 0 mod k + 1 w tej kolumnie, tylko gdybyśmy 

zmienili stosy k + 1. To nie jest dozwolone, więc przekonaliśmy się, że żaden ruch z  nie 

zabiera nas tam z powrotem. Musimy również sprawdzić, czy dla każdej pozycji w  (którą 

określamy jako uzupełnienie ), istnieje ruch do . Ten krok dowodu jest nieco trudniejszy. 

Jak wybrać k stosów, z których chcesz usunąć żetony? Cóż, pracujemy, znajdując skrajnie lewą 



kolumnę, której suma mod (k +1) nie jest równa zero. Wybieramy wszystkie wiersze r z jedynką  

w tej kolumnie, gdzie r jest liczbą jedynek te w kolumnie zmniejszonej mod (k + 1) (tak, że r ∈ 

{0,…,k}). Mamy wybór, aby wybrać więcej wierszy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Robimy to 

przechodząc do następnej kolumny po prawej stronie i obliczając liczbę s z tych kolumn w tej 

kolumnie, ignorując wszystkie z wierszy, które wcześniej wybieraliśmy, i zmniejszając mod (k 

+ 1). Jeśli r + s <k, to dodajemy wiersze s do listy wybranych, wybierając je w taki sposób, aby 

znajdowało się jedno z aktualnie rozważanej kolumny, a inne z wcześniej wybranych wierszy. 

Jeśli r + s ≥ k, wybieramy k - r takie wiersze, abyśmy mieli pełny zestaw wybranych wierszy k. 

W pierwszym przypadku wciąż potrzebujemy więcej wierszy i zbieramy je kolejno, badając 

każdą kolejną kolumnę po prawej stronie, używając tej samej reguły, co właśnie wyjaśniliśmy. 

Chodzi o to, że wybraliśmy wiersze w taki sposób, że dla każdej kolumny ta kolumna nie ma 

żadnych z niezaznaczonych wierszy, ponieważ w każdym z tych wierszy najbardziej znacząca 

cyfra występuje w miejscu po prawej stronie tej kolumny lub suma mod (k + 1) w wierszach 

innych niż wybrane nie jest równa zeru. Jeśli kolumna jest pierwszego typu, ustawiamy 

wszystkie bity na zero w wybranych wierszach. Daje nam to pełną swobodę wyboru bitów w 

mniej znaczących miejscach. W innych kolumnach możemy powiedzieć t ∈ {1,…,k} jako suma 

mod (k + 1) pozostałych wierszy, więc wybieramy liczbę z nich w wybranych wierszach, aby ta 

kolumna była równa k-t. To daje nam mod (k + 1) sumę zero w każdym wierszu, a więc pozycję 

w . Ten argument nie jest wcale taki prosty, może pomóc wypróbować go na kilku 

konkretnych przykładach: wybierz małą wartość k , uzupełnij niektóre rozmiary stosów, które 

znajdują się w , i użyj go, aby znaleźć konkretny ruch do pozycji w . W każdym razie, to 

było to, co musiałem sprawdzić, a dowód został zakończony.  

Gra chomp i jej rozwiązanie: Prostokątna tablica czekolady powinna zostać zjedzona przez 

dwóch graczy, którzy alternatywnie muszą usunąć jej część. Prawnym krokiem jest wybór 

wierzchołka i usunięcie tej części pozostałej czekolady, która leży po prawej lub powyżej 

wybranego punktu. Usunięta część musi być niepusta. Kwadrat czekolady znajduje się w 

lewym dolnym rogu jest trujący, co sprawia, że celem gry jest zmuszenie innego gracza do 

wykonania ostatniego ruchu. Gra jest stopniowo ograniczana, tak, że każda pozycja jest w N 

lub P. Pokażemy, że każda prostokątna pozycja jest w N. Załóżmy, przeciwnie, że w P. znajduje 

się prostokątna pozycja. Rozważmy ruch gracza I chompinga w prawym górnym rogu. 

Wynikowa pozycja musi znajdować się w N. Oznacza to, że gracz II ma ruch do P. Jednak gracz 

może grać w ten ruch na początku, ponieważ każdy ruch po tym, jak zniknął prawy górny 

kwadrat czekolady, jest dostępny, gdy jeszcze tam był. Więc gracz mogę przejść do P, 

sprzeczność. Zauważ, że nie jest tak, że chrupanie w prawym górnym rogu jest zwycięskim 

ruchem. Ten kradnący strategię argument, podobnie jak w przypadku heksu, dowodzi, że 

zawodnik I ma zwycięską strategię, nie identyfikując jej. 

2.5 Gra w Green Hackenbush 

W grze Green Hackenbush otrzymujemy skończony wykres, który składa się z wierzchołków i 

niektórych nieukierunkowanych krawędzi między niektórymi parami wierzchołków. Jeden z 

wierzchołków nazywany jest korzeniem i może być uważany za podstawę, na której stoi reszta 

konstrukcji. Mówimy o "zielonym" Hackenbushu, ponieważ istnieje wariant partyzancki, w 



którym krawędzie mogą być w kolorze czerwonym lub niebieskim. Celem graczy I i II jest 

usunięcie ostatniej krawędzi z wykresu. W każdej turze gracz może usunąć trochę krawędzi z 

wykresu. Powoduje to zniknięcie nie tylko krawędzi, ale także wszystkich krawędzi, dla których 

każda ścieżka do korzenia przechodzi przez krawędź, którą gracz usuwa. Zauważmy najpierw, 

że jeśli pierwotny wykres składa się ze skończonej liczby ścieżek, z których każda kończy się w 

katalogu głównym, to w tym przypadku Green Hackenbush jest odpowiednikiem gry w nim, 

gdzie liczba stosów jest równa liczba ścieżek, a liczba żetonów w stosie jest równa długości 

odpowiednią ścieżkę. Potrzebujemy lemat do obsługi przypadku, w którym wykres jest 

drzewem: 

Lemat 2 (zasada dwukropka) Funkcja Sprague-Grundy’ego Green Hackenbush na drzewie jest 

niedotknięta następującą operacją: dla dowolnego przykładu dwóch gałęzi drzewa 

spotykającego się na wierzchołku, możemy zastąpić te dwie gałęzie ścieżką emanującą z 

wierzchołka, którego długość jest sumą sum funkcji Sprague-Grundy dwóch gałęzi. 

Dowód. Dowód w zarysie: jeśli dwie gałęzie składają się po prostu ze ścieżek (lub "źdźbełek") 

pochodzących z danego wierzchołka, to wynik jest prawdziwy, zauważając, że te dwie gałęzie 

tworzą dwupalową grę nim i używają bezpośredniego suma Twierdzenie o funkcjach Sprague-

Grundy’ego dwóch gier. Mówiąc bardziej ogólnie, pokazujemy, że możemy wykonać operację 

wymiany na dowolnych dwóch gałęziach spotykających się na wierzchołku, przez powtarzanie 

zastępowania par łodyg spotykających się wewnątrz danej gałęzi, aż każda z dwóch gałęzi 

sama stanie się łodygą. Jak prosta ilustracja, patrz rysunek. Dwie gałęzie w tym przypadku to 

łodygi o długości 2 i 3. Wartości Sprague-Grundy tych łodyg są równe 2 i 3, a ich suma nów 

równa się 1. W związku z tym operacja wymiany ma postać pokazaną. 

 

2.6 nim Wythoffa 

Pozycja w nim WYthoffa składa się z pary (n, m) liczb naturalnych, n,  m ≥ 0. Legalny ruch jest 

jednym z poniższych: zredukowanie n do pewnej wartości z przedziału od 0 do n-1 bez 

zmieniając m, aby zmniejszyć m do pewnej wartości między 0 a m-1 bez zmiany n, lub aby 

zredukować każdy z n i m o tę samą wartość, tak aby wynik był parą liczb naturalnych. Zwycięża 

ten, kto osiągnie (0; 0). Rozważmy następujące rekursywne rozpoznanie sekwencji par liczb 

naturalnych: (a0,b0) = (0, 0), (a1 , b1) = (1, 2), a dla każdego k ≥ 1,  

ak = mex{a0 , a1 ,…, ak-1, b0, b1 , …, bk-1}  

i bk = ak + k. Każda liczba naturalna większa od zera jest równa dokładnie jednej z ai lub bi. Aby 

to zobaczyć, zauważ, że aj nie może być równe żadnej z a0 ,…, aj-1 lub b0,…,bj-1, ponadto, dla k 

> j mamy ak > aj, ponieważ inaczej aj zajęłoby miejsce ak, które zrobił. Ponadto, bk = ak + k > aj 

+ j = bj. Łatwo zauważyć, że zbiór pozycji P to dokładnie {(0, 0) , (ak , bk), (bk, ak); k = 1, 2, …}. 

Ale czy istnieje szybka, nierekurencyjna metoda decydowania, czy dana pozycja jest w P? 



Istnieje dobry sposób konstruowania partycji dodatnich liczb całkowitych: napraw wszelkie 

niewymierne θ ∈ (0; 1) i ustaw 

 

(Dla wymiernego θ, definicja ta musi być nieco zmodyfikowana.) Dlaczego jest to podział ℤ+? 

Oczywiście, αk < αk+1 i βk < βk+1 dla każdego k. Ponadto niemożliwe jest uzyskanie k/θ,  ℓ/ (1- μ 

θ) ∈ [N, N + 1) dla liczb całkowitych k, ℓ , N, ponieważ to z łatwością implikuje, że są liczby 

całkowite w obu interwałach IN = [N θ, (N + 1)θ) i JN = [(N + 1)θ -1 ,  N θ), co nie może się zdarzyć 

z θ ∈ (0, 1). Pokazują one, że nie ma powtórzeń w zbiorze S ={ αk, βk , k – 1,2,…}. Z drugiej strony 

nie może być tak, że żaden z przedziałów IN i JN nie zawiera żadnej liczby całkowitej, a to z 

łatwością implikuje N ∈ S, dla każdego N. Teraz mamy pytanie: czy istnieje θ ∈ (0, 1) dla których  

 

Pokażemy, że istnieje tylko jeden θ , dla którego może to być prawdą. Ponieważ bk = ak + k, (5) 

oznacza, że . Dzieląc przez k i zauważając, że  

 

tak, że  

 

odkrywamy , że  

 

 Zatem θ2 + θ - 1 = 0, tak że θ lub 1/ θ  równa się 2/(1 + √5). Zatem jeśli istnieje rozwiązanie (0, 

1), musi to być ta wartość. Teraz określamy θ = 2/(1 + √5). Należy zauważyć, że (6) oznacza, że 

1/ θ + 1 = 1 = (1- θ );  

tak, że 

 

 To znaczy, że, βk = αk + k Musimy sprawdzić, czy: 

 

Sprawdziliśmy wcześniej, że αk nie jest jedną z tych wartości. Dlaczego jest równy ich mex? 

Zdefiniuj z, aby być tym mex. Jeśli z ≠ αk , to Z < αk ≤ αl ≤ βl   dla wszystkich  l  ≥ k. Ponieważ z 

jest zdefiniowane jako mex, z ≠ αi ,βi  dla i ∈ {0,…, k -1}. 

3. Dwuosobowe gry o sumie zerowej 



Teraz zajmiemy się badaniem klasy gier, w której uczestniczy dwóch graczy, a utrata jednego 

równa się zyskowi drugiego w każdym możliwym wyniku. 

3.1 Kilka przykładów 

Gra obstawiająca. Załóżmy, że jest dwóch graczy, hider i chooser. Hider ma dwie monety. Na 

początku każdej tury decyduje się umieścić jedną monetę w lewej ręce lub dwie monety po 

prawej. Robi to, niewidzialny przez choosera, chociaż wybierający jest świadomy, że jest to 

wybór, który musiał wykonać hider. Wybieracz wybiera jedną z jego rąk i wygrywa ukryte w 

niej monety. Oznacza to, że nic nie dostanie (jeśli dłoń jest pusta) lub jedną lub dwie monety. 

Jak powinien każdy z agentów grać, jeśli chce zmaksymalizować jej zysk lub zminimalizować 

stratę? Wzywając choosera gracza I i hidera II, nagrywamy wyniki w normalnej lub 

strategicznej formie: 

 

Jeśli gracze wybierają nielosowe strategie, a on stara się zminimalizować jego najgorszą stratę, 

podczas gdy ona chce zapewnić pewien zysk, jakie są te kwoty? Ogólnie rzecz biorąc, rozważ 

macierz wypłat , więc gracz I może zagrać jedną z możliwych rozgrywek, a gracz 

II jedną z n możliwości. Znaczenie wpisów jest takie, że aij jest kwotą, którą II płaci I w 

przypadku, gdy I gra i , a II  gra j. Obliczmy pewną płatność dla gracza I, jeśli stosowane są 

czyste strategie. Jeśli ogłosi graczowi II, że będzie grała i, wtedy II będzie grał to j, dla którego 

osiągnięto minjaij. Dlatego jeśli zapowiadał wcześniejszy wybór, gracz I  który gra r, osiąga maxi 

minjaij. Z drugiej strony, jeżeli gracz II musi ogłosić swój zamiar na nadchodzącą rundę graczowi 

I, to podobny argument pokazuje, że gra on j, gdzie j osiąga minjmaxiaij. W tym przykładzie 

pewna wartość dla II wynosi 1, a bezpieczna wartość dla I wynosi zero. W prostych słowach, 

hider może zapewnić utratę tylko jednej jednostki, umieszczając jedną monetę w lewej ręce, 

podczas gdy wyborca wie, że nigdy nie straci nic grając. Zawsze jest prawdą, że zapewnione 

wartości spełniają nierówność  

 

Intuicyjnie, to dlatego, że zawodnik I nie może być pewny wygranej więcej niż gracz II może 

mieć gwarancję, że nie przegra. Matematyczne, niech j* oznacza wartość j, która osiąga 

minimum z maxiaij, i niech i oznacza wartość i, która osiąga maksimum z minjaj. Wtedy 

 

Jeśli zapewnione wartości nie są równe, warto wziąć pod uwagę losowość strategie dla graczy. 

Wracając do naszego przykładu, załóżmy, że I gra L z prawdopodobieństwem x i R przez resztę 

czasu, podczas gdy II gra L z prawdopodobieństwem t, a R z prawdopodobieństwem 1-t. 



Załóżmy, że I ogłasza II  wybór na x. Jak zareagowałbym II? Jeśli gra L, jego oczekiwana strata 

wynosi 2x, jeśli R, to 1 - x. Minimalizuje wypłatę i osiąga min{2x; 1 – x}. Wiedząc, że II zareaguje 

w ten sposób, aby usłyszeć wartość x, I będzie starał się zmaksymalizować jej wypłatę, 

wybierając x, aby zmaksymalizować min{2x; 1 – x} .Wybiera wartość x, przy której krzyżują się 

dwie linie na tym wykresie: 

 

Więc jej wybór wynosi x = 1/ 3, z którym może zapewnić wypłatę 2/3 średnio, znaczną 

poprawę od 0. Patrząc na sprawy odwrotnie, załóżmy, że gracz II musi ogłosić t jako pierwszy. 

Wypłata dla gracza I staje się 2t, jeśli wybiera lewy i 1 - t, jeśli wybierze poprawnie. Gracz II 

powinien wybrać t = 1/ 3, aby zminimalizować oczekiwaną wypłatę. Zapewnia to, że nie płacił 

średnio więcej niż 2/3. Dwie zapewnione wartości teraz się zgadzają. Spójrzmy na inny 

przykład. Załóżmy, że mamy do czynienia z grą o następującej macierzy wypłat: 

 

Przypuśćmy, że gracz I, dla którego gra T, z prawdopodobieństwem x i B z 

prawdopodobieństwem 1 - x, i że gracz II gra L z prawdopodobieństwem y i R z 

prawdopodobieństwem 1 - y. Jeśli gracz II zadeklarował wartość y, wówczas Gracz I oczekiwał 

wypłaty 2(1  -y), jeśli grał T, a 4y + 1, jeśli gra B. Maksymalna z tych ilości jest spodziewaną 

wypłatą dla gracza I jego optymalna strategia, biorąc pod uwagę, że zna y. Gracz II minimalizuje 

to i dlatego wybiera y = 1 / 6, aby uzyskać oczekiwaną wypłatę 5 / 3. 

 

Jeśli gracz I zadeklarował wartość x, to gracz II oczekiwał wypłaty 5 (1 - x), jeśli grał L i 1 + x, 

jeśli grał R. Minimalizuje to, a następnie gracz II wybiera x, aby zmaksymalizować wynik Ilość. 

Dlatego wybiera x = 2 / 3, z oczekiwanym wynikiem 5 /3. 



 

Ogólnie rzecz biorąc, gracz mogę wybrać wektor prawdopodobieństwa 

 

gdzie xi jest prawdopodobieństwem, że gra i. Gracz II podobnie wybiera a strategia y = (y1,…,yn) 
T. Takie randomizowane strategie nazywa się mieszanymi. Oczekiwaną wypłatę daje Pxiaijyj = 

xTAy.  Udowodnimy twierdzenie minimax von Neumanna, które 

stwierdza, że 

 

Wspólna wartość obu stron jest nazywana wartością gry; to jest oczekiwana wypłata, którą 

obaj gracze mogą zapewnić. 

3.2 Technika dominacji 

Zilustrujemy przydatną technikę z innym przykładem. Dwaj gracze wybierają liczby na {1, 2,…, 

n}. Gracz, którego liczba jest wyższa od swojej przeciwniczki o jeden wygrywa dolara, ale jeśli 

przekroczy drugą liczbę o dwa lub więcej, traci 2 dolary. W przypadku remisu żadne pieniądze 

nie zmieniają rąk. Piszemy macierz wypłaty dla gry: 

 

Ten pozornie zniechęcający przykład może zostać zredukowany przez nową technikę, czyli 

dominację: jeśli wiersz i ma każdy z jego elementów co najmniej odpowiadający element w 

rzędzie , to znaczy, jeśli  dla każdego j, to dla w celu określenia wartości gry 



możemy usunąć wiersz  (Wartość gry definiowana jest jako wartość wynikająca z 

twierdzenia minimax von Neumanna). Podobnie, istnieje pojęcie dominacji dla gracza II: jeśli 

 dla każdego i, to możemy wyeliminować kolumnę j* bez opcji  wyboru wartości 

gry. Zobaczmy, dlaczego tak jest. Zakładając, że  dla każdego i, jeżeli gracz II zmieni 

mieszaną strategię y na inną z, pozwalając zj = yj + yj*, zj* = 0 i zl = yl dla wszystkich ℓ ≠ j, j*, a 

następnie 

 

ponieważ Dlatego strategia z, w której nie 

używała kolumny j* jest co najmniej tak dobra dla gracza II jak y. W omawianym przykładzie 

możemy wyeliminować każdy wiersz i kolumnę indeksowane o cztery lub więcej. 

Otrzymujemy zmniejszoną grę: 

 

 

Rozważ (x1, x2, x3) jako strategię dla gracza I. Oczekiwane płatności dokonane przez gracza II 

zgodnie z czystymi strategiami 1,2 i 3 to  

(x2 - 2x3, -x1 + x3, 2x1 - x3)                    (7) 

Gracz II stara się zminimalizować spodziewaną płatność. Gracz I wybiera (x1, x2, x3): na razie 

przypuśćmy, że ustalamy x3 i optymalizuje swój wybór dla x1. Wyeliminowanie x2, (7) staje się  

(1 – x1 -3x3 , -x1 +x3 , 3x1 + x3 -1)  

obliczamy wybór x1, dla którego osiąga się maksimum minimalnej z tych wielkości, a następnie 

maksymalizacja tego ponad x3 , daje optymalną strategię dla każdego gracza (1/ 4; 1/ 2; 1/ 4) 

i wartość dla gry równą zeru.  

Uwaga. W grze może się oczywiście zdarzyć, że żaden z wierszy nie dominuje nad drugim, ale 

są dwa rzędy, v, w, których wypukłe połączenie pv + (1 - p) w dla niektórych p ∈ (0; 1) dominuje 

inne wiersze. W takim przypadku zdominowane rzędy nadal mogą zostać wyeliminowane. 

3.3 Zastosowanie symetrii 

Ilustrujemy argument symetryczny, analizując grę pancernika i salwę: 



 

Pancernik znajduje się na dwóch sąsiednich polach siatki trzech na trzy, pokazanych przez dwa 

X w przykładzie. Nad głową unosi się bombowiec, który nie widzi zanurzonego statku. 

Upuszcza bombę, oznaczoną przez B na rysunku, na jednym z dziewięciu kwadratów. 

Wygrywa, jeśli trafi i przegra, jeśli nie trafi do łodzi podwodnej. Istnieje dziewięć czystych 

strategii dla bombowca i dwanaście dla łodzi podwodnej. Oznacza to, że matryca wypłaty jest 

dość duża. Możemy użyć argumentów symetrii, aby uprościć analizę gry. Rzeczywiście, 

przypuśćmy, że mamy dwie bijekcje  

g1: { ruchy I } →  { ruchy I }  

i  

g2: { ruchy II } →  { ruchy II }  

dla których wypłaty aij spełnia 

 

 Jeśli tak, to istnieją optymalne strategie dla gracza I, które dają równą wagę do g1(i) i i dla 

każdego i. Podobnie istnieje strategia mieszana dla gracza II, która jest optymalna i przypisuje 

tę samą wagę do ruchów g2(j) i j dla każdego j. W tym przykładzie możemy wziąć g1 do 

odwzorowania, która pokazuje pierwszą i trzecią kolumnę. Podobnie, weźmiemy g2, aby to 

zrobić, ale dla lokalizacji pancernika. Kolejny przykład pary map spełniających (8) dla tej gry: 

g1 obraca położenie bombowca o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara, podczas gdy g2 robi to samo dla położenia pancernika. Korzystając z tych dwóch 

symetrii, możemy teraz zapisać znacznie łatwiejszą w zarządzaniu matrycę wypłat: 

 

Są to wypłaty w różnych przypadkach do gry każdego z agentów. Zauważ, że czysta strategia 

kąta dla bombowca w tej zmniejszonej grze w rzeczywistości odpowiada mieszanej strategii 

bombardowania każdego zakątka z  prawdopodobieństwem 1 / 4 w oryginalnej grze. Mamy 

podobną sytuację dla każdej z czystych strategii w ograniczonej grze. Używamy dominacji, aby 

uprościć wszystko. Dla bombowca strategia "środek" dominuje w strategii "rogu". 

Spróbowaliśmy: 



 

Teraz zauważ, że dla statku (który usiłuje uciec od bomby i tym samym oddala się od wysokich 

liczb na stole), o-centrum dominuje w centrum, a więc mamy zredukowaną tabelę: 

 

Bombowiec wybiera lepszą alternatywę -  technicznie, kolejna aplikacja dominacji - i wybiera 

środek nad środkiem. Wartość gry wynosi 1 / 4, bomba spada na jedną z czterech środkowych 

stron z prawdopodobieństwem 1 / 4 za każdą, a łódź podwodna ukrywa się w jednej z ośmiu 

możliwych lokalizacji, które wykluczają centrum, wybierając dowolną z nich z 

prawdopodobieństwem 1 /8.  

3.4 Twierdzenie minimax von Neumanna 

Zaczynamy tą sekcję z pewnymi wstępnymi dowodami twierdzenia minimax. Wspomnieliśmy, 

że geometria wypukła odgrywa ważną rolę w twierdzeniu minimax von Neumanna. 

Przypomnijmy sobie:  

Definicja 7 Zbiór  jest wypukły, jeśli dla dowolnych dwóch punktów a, b ∈ K, odcinek 

linii, który je łączy, 

 

również znajduje się w K.  

Głównym faktem dotyczącym zbiorów wypukłych, które będziemy potrzebować, jest: 

Twierdzenie 8 (Twierdzenie o separacji dla zbiorów wypukłych) Załóżmy, że  jest 

zamknięty i wypukły. Jeżeli 0 ∉ K, wówczas istnieje z ∈ ℝd i c ∈ ℝ  takie, że  

0 < c < zTv , 

 dla wszystkich v ∈ K. 

 To, co mówi twierdzenie, to że istnieje hiperpłaszczyzna, która oddziela 0 od K: oznacza to 

linię na płaszczyźnie lub płaszczyznę w ℝ 3. Hiperpłaszczyzna jest podawana przez 

 



Twierdzenie sugeruje, że na dowolnej ciągłej ścieżce od 0 do K istnieje punkt na tej 

hiperpłaszczyźnie. 

Dowód: Istnieje z∈ K, dla których: 

 

Dzieje się tak, ponieważ funkcja v ⟼ ||v||, uważany za K ∩ {x ∈ ℝd: ||x|| ≤ R} → [0 , ∞) jest 

ciągłe, a jego domena jest zbiorem zamkniętym i ograniczonym, który nie jest pusty, jeśli R 

jest wystarczająco duży. Dlatego odwzorowanie osiąga swój poziom w punkcie, który 

nazwaliśmy z. Ponieważ  ||z|| ≤ R, nie może być sensu z niższą normą, która znajduje się w 

części K nie w domenie tego odwzorowania. Teraz wybieramy . 

Musimy sprawdzić ,że c < zTv dla każdego  v ∈ K. Aby to zrobić, rozważ takie v. Dla 𝜖 ∈ (0,1) 

mamy , ponieważ z, w ∈ K i  K jest wypukłe. Zatem 

 

pierwsza nierówność wynikająca z faktu, że z ma minimalną normę dowolnego punktu w K. 

Otrzymujemy 

 

Pomnożenie i anulowanie 𝜖: 

 

Biorąc ,odkrywamy ,że 

 

co implikuje ,że  

 

co jest wymagane 

Twierdzenie minimax pokazuje, że gry dwuosobowe o sumie zerowej mają wartość, w 

pewnym sensie którą teraz opisujemy. Załóżmy, że podano macierz wypłat A = , z aij 

równą wypłacie II do I, jeśli wybieram I a II wybiera j. Oznacz przez 

 



zbiór wszystkich rozkładów prawdopodobieństwa na wartości m. Teraz gracz I oczekuje 

naspodziewaną wypłatę . Z drugiej strony gracz II może być 

pewny, że nie płaci więcej niż . Przygotowując wymagane narzędzia, 

teraz to udowodnimy  

Twierdzenie 9 (minima von Neumanna) 

 

Dowód Kierunek 

 

jest łatwe i ma ten sam dowód, jaki podano dla czystych strategii. W przypadku innej 

nierówności zakładamy, że tak właśnie jest 

 

Niech K oznacza zbiór wektorów wypłat, które gracz II może osiągnąć, lub które są lepsze dla 

gracza I niż jakikolwiek taki wektor. To jest, 

 

gdzie A(i) oznacza i-tą kolumnę z A. Łatwo jest wykazać, że K jest wypukłe i zamknięte: 

wykorzystuje to fakt, że Δn jest zamknięte i ograniczone. Zauważ również, że  

0 ∉ K     (10) 

Aby to zobaczyć, należy pamiętać, że (9) oznacza, że dla każdego y istnieje x takie, że gracz I 

ma oczekiwanie równomiernie dodatniej wypłaty xTAy > δ > 0. Jeśli 0 ∈ K, oznacza to, że dla 

niektórych y mamy 

 

gdzie przez  ≤ 0 rozumiemy że w każdej ze współrzędnych. Jest to jednak sprzeczne z (9) i 

dowodzi (10). Twierdzenie separacji pozwala teraz nam znaleźć  z  ∈ ℝm i c > 0 takie, że 0 < c < 

zTw dla wszystkich w  ∈ K. To znaczy zT(Ay + v) > c > 0 dla wszystkich y  ∈ Δn, v ≥ 0, v ∈ ℝm. 

Możemy wywnioskować, że zi ≥ 0, biorąc pod uwagę duże i dodatnie wybory dla vi, i używając 

zTv = z1v1 +…+ zmvm. Co więcej, nie wszystkie wartości zi mogą być zerowe. Oznacza to, że 

możemy ustawić , tak aby x = (1/s) (z1,…,zm)T = (1/ s)z ∈ Δm przy xTAy > 0 



dla wszystkie y ∈ Δn. Ponieważ Δn jest zamknięty, mamy również  dla 

tego x ∈ Δm. Usuwamy teraz założenie (9) i przypuszczamy, że gra na sprzeczności, 

 

Rozważmy nową grę z macierzą wypłat  podaną przez  z 

. W takim razie 

 

Prawo nierówność mówi, że  spełnia (9), więc, jak widzieliśmy powyżej, mamy również 

. Ale to przeczy nierówności lewej ręki. Powyższy dowód 

pokazuje tylko istnienie minimax, ale nie mówi, jak faktycznie można go znaleźć Można 

wykazać, że całkowite minimaksowanie jest równoważne rozwiązaniu ogólnego programu 

liniowego, o którym wiadomo, że jest zadaniem trudnym algorytmicznie. 

3.5 Sieci rezystorowe i gry trolli 

Załóżmy, że dwa miasta, A i B, są połączone siecią dróg o "równoległej serii". Taką sieć buduje 

się, modyfikując początkową prostą drogę, która biegnie od A do B. Modyfikacja ma postać 

skończonej liczby etapów, przy czym te etapy są typu szeregowego lub równoległego. Krokiem 

serii jest znalezienie drogi w obecnej sieci i zastąpienie jej dwiema drogami, które biegną jedna 

po drugiej wzdłuż obecnej drogi. Równoległy krok polega na zastąpieniu jednej drogi bieżącej 

przez dwie, z których każda przebiega od początku do końca drogi, która jest zastępowana. 

Wyobraź sobie, że każda droga ma koszt związany z nią. Troll i podróżnik będą podróżować z 

miasta A do miasta B na wybranej trasie. Podróżny zapłaci trollowi całkowity koszt dróg, które 

obaj wybrali. Jest to oczywiście gra o sumie zerowej. Jednak, jak zobaczymy za chwilę, jest to 

dość szczególny typ i istnieje przyjemny ogólny sposób rozwiązywania takich gier, jak 

następuje. Interpretujemy sieć dróg jako elektryczną, a koszty jako opory. Oporności dodają 

się szeregowo, podczas gdy przewodności, które są ich odwrotnością, sumują się równolegle. 

Twierdzimy, że optymalne strategie dla obu graczy są takie same. W ramach optymalnej 

strategii zawodnik, który dotrze do rowidlenia, powinien poruszać się wzdłuż krawędzi 

wychodzących z rozwidlenia w kierunku B z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do 

przewodności tej krawędzi. Sposób sprawdzenia, dlaczego gry te są rozwiązywane w ten 

sposób, polega na wprowadzeniu pojęcia dwóch gier, które są sumowane równolegle lub w 

serii. Załóżmy, że podano dwie gry o sumie zerowej G1 i G2 o wartościach v1 i v2. Ich dodanie 

do serii oznacza po prostu: grać G1, a następnie G2. Seria gier sumowych ma wartość v1 + v2. 

W grze o sumie równoległej każdy z graczy wybiera G1 lub G2, aby zagrać. Jeśli każdy wybiera 

tę samą grę, jest to gra, w którą się gra. Jeśli są różne, to żadna gra nie jest odtwarzana, a 

wypłata wynosi zero. Możemy napisać dużą matrycę wypłat w następujący sposób: 



 

Jeśli dwaj gracze grają optymalnie G1 i G2, to matryca wypłat działa efektywnie: 

 

Optymalna strategia dla każdego gracza polega na graniu G1 z prawdopodobieństwem v2 / (v1 

+ v2) i G2 z prawdopodobieństwem v1 / (v1 + v2). Biorąc pod uwagę, że  

 

to wyjaśnia formę optymalnej strategii w grach trolli z podróżnikami na wykresach 

równoległych szeregowo. 

Przykład: patrz rysunek. Pokazuje, że gra w sieci w górny lewy róg, z oporami wszystkimi 

równymi 1, ma wartość 3 / 5. Na ogólnych wykresach z dwoma wyróżnionymi wierzchołkami 

A, B, musimy odfiltrować grę w następujący sposób: jeśli troll i podróżnik pokonają krawędź w 

przeciwnych kierunkach, wówczas troll płaci koszt drogi podróżnemu. Wtedy wartość gry 

okazuje się skuteczną oporem pomiędzy A i B, ilością o ważnym znaczeniu w kilku kontekstach 

probabilistycznych. 

 

3.6 Gry w chowanego 

Gry w chowanego to kolejna klasa dwuosobowych gier o sumie zerowej, którą będziemy 

analizować. Do tego potrzebujemy narzędzia: 



Lemat 3 (Lemat małżeński Hall’a) Załóżmy, że otrzymaliśmy zbiór  B chłopców i zbiór G 

dziewcząt, z |B| = b i |G| = g spełniającymi g ≥ b. Niech f: B → 2G będzie takie, że f(c) oznacza 

podzbiór G, które są dziewczętami znanymi chłopcu. Każdy chłopiec może być dopasowany do 

dziewczyny, którą zna, jeśli i tylko wtedy, dla każdego B’ ⊆ B, mamy że |f(B’)| ≥ |B’|. (W tym 

przypadku funkcja f została rozszerzona na podzbiory B’ i  B przez ustawienie 

 

 Dowód: Z definicji dopasowania wynika, że istnienie dopasowania implikuje inne warunki. 

Udowodnimy w przeciwnym kierunku indukcję na b, liczbę chłopców. Przypadek, gdy b = 1 jest 

łatwy. Dla większych wartości b, załóżmy, że szukane wyrażenie jest znane z b’ < b. Dwa 

przypadki: Najpierw przypuśćmy, że istnieje B’  ⊆ B spełniające |f(B’)| = |B’| z |B’| < b. 

Przeprowadzamy dopasowanie B’ do f(B’) za pomocą hipotezy indukcyjnej. Jeśli A⊆ B \ B’, to 

|f(A) \ f(B’)| ≥ |A|; to dlatego, że |f(A   B’)|  = |f(B’) + |f(A) \ f(B’)| i |f (A ∪ B’) ≥ |A ∪ B’| =|A| 

+ |B’| z założenia. W związku z tym możemy zastosować hipotezę indukcyjną do zbioru B \B’, 

aby znaleźć dopasowanie do tego zbioru zestaw dla dziewcząt w G\ f(B’). W razie potrzeby 

znaleźliśmy dopasowanie B do G. W drugim przypadku |f(B’)| > |B’| dla każdego B’ ⊆ B. 

Sprawa jest prosta: po prostu dopasowujemy danego chłopca do każdej dziewczyny, którą zna. 

Następnie zestaw pozostałych chłopców nadal spełnia drugi warunek w deklaracji lematu. 

Zgodnie z hipotezą indukcyjną, dopasowujemy je, a my mamy dowód. Udowadniamy teraz 

cenny rezultat, wersję lematu Königa, używając lematu małżeństwa Halla. 

Lemat 4 Rozważmy macierz n x m, której wpisy składają się z 0 i 1. Wywołujemy do dwóch 1 

niezależnych, jeśli żaden wiersz ani kolumna nie zawierają obu. Osłona macierzy to zbiór 

wierszy i kolumn, których związek zawiera każdą z 1. Wtedy: maksymalny rozmiar zestawu 

niezależnych 1 jest równy minimalnemu rozmiarowi okładki. 

Dowód: rozważmy maksymalny niezależny zbiór 1  (o wielkości k) i minimalną osłonę 

składającą się z  ℓ  linii. To k ≤  ℓ  jest łatwe: każdy 1 w niezależnym zbiorze jest objęty tą samą 

linią, a żadne dwie nie są pokryte tą samą linią. W innym kierunku korzystamy z lematu Halla. 

Załóżmy, że wśród tych ℓ  linii znajduje się r wierszy i c kolumn. Przy stosowaniu lematu Halla 

wiersze odpowiadają chłopcom a kolumny, których nie ma w okładce dla dziewcząt. Wiersz 

zna taką kolumnę, jeśli ich przecięcie zawiera 1 z niezależnego zbioru. Załóżmy, że j z tych 

wierszy zna kolumny s <j kolumn nie w minimalnym pokryciu. Jest to niemożliwe, co oznacza, 

że każdy zestaw wierszy musi wiedzieć najmniej j kolumn nie w minimalnej okładce. Na 

podstawie lematu Hali możemy dopasować wierszy  z kolumnami poza pokrywą i znane im. 

Podobnie, otrzymujemy dopasowanie 1 - 1 kolumn c w okładce z c wierszami poza pokrywą. 

Każdy z przecięć tych współrzędnych wierszy i kolumn zawiera 1. Podobnie, z r dopasowanymi 

wierszami i kolumnami. Wynikowe r + c  będące 1 są niezależne, stąd k ≥ ℓ. To kończy dowód. 

Używamy lematu Königa do analizy gry w chowanego w matrycy. W tej grze podana jest 

macierz, której wpisy to 0s i 1s. Gracz I wybiera gdzieś w matrycy 1 i tam się ukrywa. Gracz II 

wybiera rząd lub kolumnę i wygrywa wypłata równa 1, jeśli linia, którą wybrał, zawiera 

lokalizację wybraną przez gracza I. Strategia dla gracza I polega na wybraniu maksymalnego 

niezależnego zestawu 1s, a następnie schowaniu w jednolicie wybranym element tego. 

Strategia dla gracza II polega na losowym wybraniu jednej z linii minimalnej osłony matrycy. 



Lemat Königa pokazuje, że jest to wspólna optymalna strategia, a wartość gry to k-1, gdzie k 

jest rozmiarem maksymalnego zbioru niezależnych 1. 

3.7 Ogólne gry w chowanego 

Analizujemy teraz bardziej ogólną wersję gry w chowanego. Podano macierz wartości (bij)nxn. 

Gracz II wybiera lokalizację (i , j), w której ma się ukryć. Gracz I wybiera wiersz lub kolumnę 

matrycy. Wygrywa wypłatę bij, jeśli wybrana przez niego linia zawiera kryjówkę przeciwnika. 

Po pierwsze, proponujemy strategię dla gracza II, później sprawdzającą, czy jest optymalna. 

Gracz może wybrać stałą permutację π zbioru {1,…,n}, a następnie ukryj w miejscu (i , πi) z 

prawdopodobieństwem pi, które wybierze. Biorąc pod uwagę wybór π, optymalnym wyborem 

dla pi jest pi = di, πi/Dπ, gdzie dij = b-1
ij i , ponieważ to jest ten wybór, który 

wyrównuje oczekiwane płatności. Oczekiwana płatność  dla gry to 1 / Dπ. Tak więc, jeśli gracz 

II użyje strategii, która polega na wybraniu permutacji π*, a następnie wykonaniu zgodnie z 

opisem, odpowiednią permutacją do wyboru jest ta, która maksymalizuje Dπ. W rzeczywistości 

pokażemy, że robienie tego jest optymalną strategią, nie tylko w ograniczonej klasie tych, w 

których występują permutacje w ten sposób, ale nad wszystkimi możliwymi strategiami. Aby 

znaleźć optymalną strategię dla Gracza I, potrzebujemy analogi do lematu Königa. W tym 

kontekście pokrycie macierzy D = (dij)nxn będzie parą wektorów u = (u1,…, un) i w = (w1,…, wn) 

takich, że ui + wj ≥ dij dla każdej pary (i , j). (Przyjmujemy, że u i w mają nieujemne składniki). 

Analogia lematu Königa: 

Lemat 5 Rozważ minimalne pokrycie (u*, w*). (Oznacza to, że  jest 

minimalne). Wtedy: 

 

Dowód: istnieje minimalne pokrycie, ponieważ odwzorowanie 

 

zdefiniowane na zamkniętym i ograniczonym zbiorze {u, w) : 0 ≤  ui , wi ≤ M , ui + wj ≥ dij}, gdzie 

M = maxi,jdi,j, rzeczywiście osiąga swoje infimum. Zauważ także, że możemy założyć, że mini u*
i 

> 0. To, że lewa strona (11) jest co najmniej prawą stroną, jest proste. Rzeczywiście, dla 

każdego π , mamy to  Podsumowując nad i, uzyskujemy tę nierówność. 

Pokazanie innej nierówności jest trudniejsze i wymaga lematu małżeństwa Halla lub czegoś 

podobnego. Potrzebujemy definicji "wiedzy" do użycia Lematu Halla. Mówimy, że wiersz i  zna 

kolumnę j, jeśli 

 



 Sprawdźmy warunek Halla. Załóżmy, że k wierszy i1,…ik zna, między nimi tylko ℓ  < k kolumn 

j1,…, jl. Definiujemy ũ od u* poprzez zmniejszenie tych rzędów o małą ilość 𝜖. Pozostaw 

pozostałe rzędy bez zmian. Warunek, który 𝜖 musi spełnić, jest w rzeczywistości 

 

i również 

 

Podobnie, zdefiniuj  z w*, dodając 𝜖 do ℓ kolumn znanych przez k wiersze. Pozostaw 

pozostałe kolumny bez zmian. Oznacza to, że dla kolumn, które się zmieniają, 

 

 Twierdzimy, że  jest pokrywą matrycy. W miejscach, w których obowiązuje równość dij 

= u*
i + w*

j, mamy tę konstrukcję . W miejscach, gdzie , wtedy 

 

ta ostatnia nierówność przy założeniu wartości 𝜖. Pokrycie  ma ściśle mniejszą sumę 

składników niż (u*, w*), co jest sprzeczne z tym, że to drugie pokrycie zostało wybrane jako 

minimalne. Sprawdziliśmy, czy warunki Halla są spełnione. Lemat Halla zapewnia 

dopasowanie kolumn i wierszy. Jest to permutacja π* taka, że dla każdego i mamy to  

 

z czego wynika to 

 

Znaleźliśmy permutację π*, która daje inną nierówność wymaganą do udowodnienia lematu. 

Lemat ten pokazuje parę optymalnych strategii dla graczy. Gracz I wybiera wiersz i z 

prawdopodobieństwem u*
i / Dπ*, a kolumna j z prawdopodobieństwem w*

j / Dπ*. Wbrew tej 

strategii, jeśli gracz II wybierze (i , j), wówczas wypłata będzie  

 

Dedukujemy, że strategia permutacji dla gracza II opisany przed lematem jest rzeczywiście 

optymalna. 

Przykład. Rozważmy grę w chowanego z matrycą wypłaty  B podaną o przez 



 

Oznacza to, że macierz D jest równa 

 

Aby określić minimalne pokrycie macierzy D, należy najpierw rozważyć osłonę, która ma całą 

swoją masę w wierszach : u = (2,5) i v = (0, 0). Zauważ, że wiersze 1 i 2 znają tylko kolumnę 2, 

zgodnie z rozpoznaniem "wiedzy" wprowadzonej w analizie tej gry. Modyfikowanie wektorów 

u i v zgodnie z regułą podaną w tej analizie, uzyskujemy zaktualizowane wektory, u = (1, 4) i v 

= (0, 1), których suma wynosi 6, równą wyrażeniu maxπ Dπ (uzyskanemu przez wybór 

permutacji π = id.) Optymalną strategią dla hidera jest gra p(1; 1) = 1 / 6 i p(2; 2) = 5 / 6. 

Optymalną strategią dla poszukiwacza jest gra q (wiersz1) = 1 / 6, q(wiersz2) = 2 / 3 i q(col2) = 

1/6. Wartość gry wynosi 1/ 6. 

3.8 Gra bombowiec i łódź podwodna 

W grze bombowiec i łódź podwodna,  okręt podwodny znajduje się w miejscu w Z w dowolnym 

momencie w punkcie {0, 1, …,} , i przesuwa się w lewo lub w prawo, aby przejść do następnego 

kroku. W grze Gn bombowiec zrzuca jedną bombę w pewnym momencie j ∈ {0 , 1,…,n} w 

pewnym miejscu w ℤ. Bomba przybywa w czasie j + 2 i niszczy okręt podwodny, jeśli trafi w 

odpowiednie miejsce. Jaka jest wartość gry Gn? Odpowiedź zależy od n. Wartość G0 wynosi 1 

/ 3, ponieważ okręt podwodny może zapewnić, że ma prawdopodobieństwo1/3 bycia w 

dowolnym miejscu -2,0 lub 2 w czasie 2. Przesuwa się w lewo lub w prawo z równym 

prawdopodobieństwem na pierwszym krok czasu, a następnie zmienia się z 

prawdopodobieństwem 1 / 3. Wartość 1 / 3 dla gry G1 można uzyskać realizując powyższą 

strategię. Zdecydowaliśmy już, w jaki sposób łódź podwodna powinna poruszać się w 

pierwszych dwóch etapach. Jeśli okręt podwodny ma 1 na czas 1, to przesuwa się na 2 w czasie 

2 z prawdopodobieństwem 2 / 3. Dlatego powinien poruszać się z prawdopodobieństwem 1 

/2 do każdego z miejsc 1 lub 3 w czasie 2, jeśli jest w miejscu 2 w tym czasie, aby zapewnić 

wartość 1 /3 dla G1. Zmusza go to do przejścia z witryny 0 do witryny 1 z 

prawdopodobieństwem 1, jeśli odwiedził stronę 1 w czasie 1. Uzyskując te same wartości w 

symetrycznym przypadku, w którym łódź podwodna przemieszcza się przez miejsce -1 w czasie 

1, otrzymujemy strategię dla łodzi podwodnej, która zapewnia, że trafia ona z maksymalnym 

prawdopodobieństwem 1/ 3 w G1. Nie można realizować tej strategii, aby uzyskać wartość 1 

/3 dla gry G2. Rzeczywiście, v(G2) > 1/ 3. Teraz opisujemy strategię Izaaka dotyczącą gry. W 

danej grze Gn nie jest ona optymalna, ale ma tę zaletę, że ma taką samą wartość graniczną, jak 

n→∞, jako optymalnej gry. W G0 strategia przedstawia się następująco: Reguła ogólnie: obróć 

z prawdopodobieństwem 1- a, i kontynuuj z prawdopodobieństwem a. Strategia jest prosta w 

tym sensie, że współczynniki przejścia w dowolnym 2-odtwarzanym poddrzewie formy  na 

rysunku  mają pokazywane tam współczynniki przejścia lub jego odbicie lustrzane. Teraz 

wybieramy a do optymalizacji prawdopodobieństwa uników dla łodzi podwodnej. 



Prawdopodobieństwo przybycia na miejsca -2,0 lub 2 w czasie 2 to a2,, 1 - a i a(1- a). Musimy 

wybrać a tak, aby max{a2, 1-a} jest minimalny. Wartość ta jest osiągana, gdy a2 = 1 - a, którego 

 

rozwiązanie w (0 , 1) jest podane przez a = 2/(1 + √5). Wypłata dla bombowca przeciwko tej 

strategii wynosi co najwyżej 1 - a. Udowodniliśmy, że wartość v(Gn) gry Gn wynosi co najwyżej 

1 - a, dla każdego n. 

3.9 Kolejny przykład 

Rozważmy grę o sumie zerowej, której matryca wypłat daje: 

 

Aby rozwiązać tę grę, najpierw szukamy punktów siodłowych -  wartość w macierzy, która jest 

maksymalna w swojej kolumnie i minimalna w wierszu. Brak w tym  przypadku. Nie ma też 

ewidentnych dominacji wierszy lub kolumn. Załóżmy, że w tym momencie gracz I gra strategię 

mieszaną (p,  1 - p). Jeżeli ta strategia jest optymalną strategią dla gracza II, w której gra każdą 

z jej trzech czystych strategi z dodatnim prawdopodobieństwem, wtedy 

2-p = 3-3p = 9p-1: 

Żadne rozwiązanie nie istnieje, więc rozważamy teraz mieszane strategie dla gracza II w której 

jedna czysta strategia nigdy nie jest grana. Jeśli trzecia kolumna nie ma ciężaru, wtedy 2-p = 

3-3p oznacza, że p = 1/2. Jednak wpis 3 w macierzy staje się punktem siodłowym w macierzy 

2 x  2 utworzonej przez wyeliminowanie trzeciej kolumna, która nie jest zgodna z p = 1 / 2. 

Zastanów się zamiast strategii wspieranych w kolumnach 1 i 3. Równość 2-p = 9p -1 daje p = 3 

/10, dając wypłatę dla gracza II 

(17 / 10; 27 /10; 17 / 10) 

Jeśli gracz II zagra kolumnę 1 z prawdopodobieństwem x, a kolumną 3 inaczej, wówczas gracz 

I widzi wektor wypłaty (8- 7x, 3x - 1). Ilości te są równe gdy x = 9 / 10, więc gracz I widzi wektor 

wypłaty (17 / 10, 17 / 10). A zatem, wartość gry to 17 / 10. 

4 Ogólne gry sumaryczne 



Przejdziemy teraz do omówienia teorii ogólnych gier sumarycznych. Taka gra jest nadawana 

w strategicznej formie przez dwie macierze A i B, których wpisy dają payo® danej wspólnej 

czystej strategii każdemu z dwóch graczy. Zazwyczaj nie ma wspólnej, optymalnej strategii dla 

graczy, ale nadal istnieje uogólnienie minimax von Neumanna, tak zwana równowaga Nasha. 

Równowagi te dają strategie, które \ racjonalne "gracze mogą śledzić, ale często istnieje kilka 

równowag Nash, a przy wyborze jednego z nich może być optymalny pewien stopień 

współpracy pomiędzy graczami. być lepszym dla obu graczy niż jakikolwiek inny równowagi 

Nasha. Zaczynamy od dwóch przykładów. 

4.1 Kilka przykładów 

Przykład: dylemat więźnia. Dwóch podejrzanych jest przetrzymywanych i przesłuchiwanych 

przez policję, która prosi każdego z nich o przyznanie się do winy lub milczenie. Zarzut jest 

poważny, ale dowody przechowywane przez policję są słabe. Jeśli ktoś wyznaje, a drugi milczy, 

to pierwszy zostaje uwolniony, a drugi zostaje skazany na dziesięć lat. Jeśli obaj się przyznają, 

spędzą osiem lat w więzieniu. Jeśli obie strony milczą, jeden rok na każde jest wyrokiem za 

drobne przestępstwo, które policja jest w stanie udowodnić. Pisząc payo® jako liczbę lat 

pozostałych w następnej dekadzie, oprócz tych spędzonych w więzieniu, otrzymujemy 

następującą matrycę wypłat: 

 

Matryce wypłat dla graczy I i II to macierze 2 x 2 podane przez zbiór pierwszych lub drugich 

pozycji w każdym z wektorów w powyższej macierzy. Jeśli gracze rozgrywają tylko jedną rundę, 

pojawia się argument dotyczący dominacji, w której każdy powinien się przyznać: wynik, który 

zapewnia dzięki spowiedzi, jest lepszy niż alternatywa zachowania milczenia, niezależnie od 

zachowania drugiego gracza. Jednak ten wynik jest znacznie gorszy dla każdego gracza, niż ten 

osiągnięty przez oba milczące. W pojedynczej grze, "globalnie" lepszym wynikiem każdego 

milczenia może być tylko każdy z graczy, aby stłumić chęć osiągnięcia najlepszego wyniku w 

kategoriach samolubnych. W grach z powtarzającą się grą kończącą się w znanym czasie, to 

samo dotyczy argumentu indukcji wstecznej. W grach z powtarzającą się grą jednakże losowo, 

może pojawić się rozwiązanie preferowane na całym świecie nawet z samolubną grą. 

Przykład: bitwa płci. Żona chce udać się do opery, ale mąż tęskni zamiast spędzać wieczór na 

oglądaniu bejsbolu. Żaden z nich nie jest usatysfakcjonowany wieczorem bez drugiego. W 

liczbach, gracz, który jestem żoną i II mąż, oto scenariusz: 

 



Można oczywiście wymyślić dwie modyfikacje minimax von Neumanna. Pierwszym z nich jest 

to, że gracze nie zakładają żadnej racjonalności w stosunku do swojego partnera, więc po 

prostu chcą zapewnić wyplatę przy założeniu najgorszego scenariusza. Gracz I może  

zagwarantować wartość bezpieczeństwa , gdzie A oznacza matrycę 

otrzymanych przez nią wypłat. Daje to jej strategię (1 / 5; 4 / 5), z zapewnioną wypłatą  4 / 5, 

której wartość właściwie nie zależy od tego, co robi gracz II. Analogiczna strategia dla gracza II 

to (4 /5; 1 / 5), z tym samym zapewniona  wypłata 4 / 5. Zauważ, że te wartości są niższe niż 

te, które uzyskałby każdy gracz, po prostu zgadzając się na miejsce, w którym woli drugi. Drugą 

możliwą adaptacją podejścia minimax jest to, że gracz ogłasza swoją wartość p, oczekując, że 

gracz II zmaksymalizuje swoją wypłatę, biorąc pod uwagę to p. Następnie gracz I 

maksymalizuje wynik powyżej p. Jednak w przeciwieństwie do gier o sumie zerowej, 

możliwość ogłoszenia strategii i popełnienia w grze o sumie ogólnej może rzeczywiście 

podnieść wypłatę dla spikera, a zatem staje się pytanie, w jaki sposób model może dostosować 

się do tej możliwości. W naszej grze każdy gracz mógł po prostu ogłosić swój ulubiony wybór i 

oczekiwać, że ich współmałżonek zachowa się "racjonalnie" i zgodzi się z nimi, co prowadzi do 

katastrofy, chyba że jedno z nich zdąży zrobić to ogłoszenie przed oblubieńcem, a małżonek 

naprawdę wierzy, że decyzja ta jest niemożliwa do zmiany, i pobiera wysiłek do racjonalnego 

działania. W tym przykładzie jest całkiem sztuczne przypuszczać, że dwóch graczy nie można 

dyskutować i że nie ma powtarzających się zagrań. Niemniej jednak ten przykład wyraźnie 

pokazuje, że podejście minimax nie jest już odpowiednie. 

4.2 Równowaga Nasha 

Wprowadzamy teraz centralne pojęcie do badania ogólnych gier sumarycznych: 

Definicja 8 (Równanie Nasha) Para wektorów (x*, y*) z x*∈ Δm i y*∈ Δn definiuje równowagę 

Nasha, jeśli żaden gracz nie zyskuje przez jednostronne odejście od niej. Oznacza to, że  

 

dla wszystkich x ∈ Δm i 

 

dla wszystkich y ∈ Δn . Gra nazywa się symetryczną, jeśli m = n i Aij = Bji dla wszystkich i, j  ∈ {1, 

2,…,n}. Para (x , y) strategii nazywa się symetryczną, jeśli xi = yi dla wszystkich i = 1,…, n. 

Zobaczymy, że zawsze istnieje równowaga Nasha; jednak może ich być wiele. Jeśli x i y są 

wektorami jednostkowymi, z 1 w niektórych współrzędnych i 0 w innych, to równowagę 

nazywa się czystą. W powyższym przykładzie bitwy płci istnieją dwie czyste równowagi: są to 

BB i OO. Istnieje również równowaga mieszana (4 / 5; 1 / 5) dla gracza I i (1 / 5; 4 /5) dla II, o 

wartości 4 / 5, która jest bardzo niska, ponownie. 

Przykład: lwy, gepardy i antylopy. Obserwowano, że antylopy skaczą energicznie, gdy lew w 

pobliżu wydaje się na nich polować. Dlaczego poświęcają energię w ten sposób? Jedna z teorii 



głosiła, że antylopy sygnalizują niebezpieczeństwo innym w pewnej odległości, w geście 

towarzyskim. Jednak zaobserwowano antylopy robią to wszystko same. Zgodnie z obecnie 

przyjętą teorią sygnał przeznaczony jest dla lwa, aby wskazać, że antylopa jest w dobrym 

zdrowiu i jest mało prawdopodobne, aby została złapana w pościg. Kolejnym uzasadnieniem 

tego wyjaśnienia jest to, że antylopy nie skaczą, gdy zbliżają się gepardy, ale zaczynają działać 

tak szybko, jak tylko mogą. Bycie zdrowym jest tylko koniecznym, a nie wystarczającym 

warunkiem ucieczki od geparda. Zastanów się nad prostym modelem, w którym dwa gepardy 

gonią dwie antylopy. Gepardy złapią każdą antylopę, którą wybiorą. Jeśli wybiorą tę samą, 

muszą dzielić się łupami. Jeśli złapią jednego bez drugiego geparda, połów jest niedzielny. Jest 

duża antylopa i mała, która jest warta i dla gepardów. Oto macierz wypłat: 

 

Jeśli ℓ ≥ 2s, pierwszy rząd dominuje nad drugim i podobnie w kolumnach; stąd każdy gepard 

powinien po prostu ścigać większą antylopę. Jeśli s < ℓ <2s, wtedy są dwa czyste równania 

Nasha, (L, S) i (S, L). Te zyskują całkiem nieźle dla obu gepardów ale w jaki sposób zgodzą się 

dwa zdrowe gepardy, które powinny ścigać mniejszą antylopę? Dlatego warto szukać 

symetrycznych, mieszanych równowag. Jeśli pierwszy gepard ściga dużą antylopę z 

prawdopodobieństwem x, to oczekiwany zysk do drugiego geparda goniąc większą antylopę 

jest równy 

 

i to, co wynika z pogoni za mniejszą antylopą 

 

Mieszana równowaga Nasha powstaje przy tej wartości x, dla której te dwie wielkości są 

równe, ponieważ przy dowolnej innej wartości x gracz II miałby przyczynę odejścia od strategii 

mieszanej (x,  1 - x) do lepszej dostępne czyste strategie. Znaleźliśmy to 

 

To faktycznie daje symetryczną mieszaną równowagę. Symetryczne mieszane równowagi 

Nasha są szczególnie interesujące. Zostało eksperymentalnie sprawdzone, że w niektórych 

sytuacjach biologicznych systemy zbliżają się do takich równowag, przypuszczalnie przez 

mechanizmy doboru naturalnego. W skrócie wyjaśniamy, jak to może działać. Po pierwsze, 

naturalne jest rozważanie par symetrycznych strategii, ponieważ jeśli obaj gracze są losowani 

z pola taka sama duża populacja, a następnie prawdopodobieństwo, z jakim podążają one za 

konkretną strategią jest takie samo. Następnie, wśród symetrycznych par strategii, 



równowaga Nasha odgrywa szczególną rolę. Rozważmy powyższą mieszaną symetryczną 

równowagę Nasha, w której x0 = (2ℓ-s) / (ℓ + s) jest prawdopodobieństwem ścigania dużej 

antylopy. Załóżmy, że populacja gepardów wykazuje całkowite prawdopodobieństwo x > x0 

dla tego zachowania (mając zbyt wiele zachłannych gepardów lub każdy gepard jest nieco zbyt 

chciwy). Teraz, gdy konkretny gepard jest prezentowany z konkurentem wybieranym losowo 

z tej populacji, wówczas ściganie małej antylopy ma wyższy oczekiwany zysk dla tego 

konkretnego geparda, niż ściganie dużego. Oznacza to, że skromniejszy gepard ma większą 

przewagą nad przeciętnym gepardem. Podobnie, jeśli populacja geparda jest zbyt skromna, tj. 

x < x0, wówczas bardziej ambitni gepardy mają przewagę nad średnią. W sumie populacja 

wydaje się być zmuszana przez ewolucję do ścigania antylop zgodnie z symetryczną mieszaną 

równowagą Nasha. 

Przykład: gra w tchórza. Dwóch kierowców zbliża się do siebie i zdarza się, że kolizja nastąpi, 

chyba że jeden z nich odskoczy się w ostatniej chwili. Jeśli obaj stchórzą, wszystko jest w 

porządku (obaj wygrywają 1). Jeśli ktoś stchórzy, a drugi nie, to jest to wielki sukces dla gracza 

z żelaznymi nerwami (wypłata = 2) i wielką hańbą dla tchórza (wypłata = -1). Jeśli obaj gracze 

mają żelazne nerwy, mamy katastrofę (obie tracą dużą wartość M). Rozwiązujemy grę 

kurczaka. Napisz C, aby uzyskać strategię tchórzenia, D dla jazdy do przodu. Czyste równowagi 

to (C,D) i (D,C). Aby określić równowagę mieszaną, przypuśćmy, że gracz I gra C z 

prawdopodobieństwem x i D z prawdopodobieństwem 1-×. To przedstawia gracza II z 

oczekiwanymi wypłatami 2x-1, jeśli gra C, i (M +2)x - M, jeśli gra D. Szukamy równowagi, w 

której gracz II ma dodatnią wagę na każdym  C i D, i jeden dla której 

 2x - 1 = (M + 2)x - M 

To znaczy, że x = 1-1 / M. Wypłata dla gracza to 2x-1, co równa się 1-2 =/ M. Zauważ, że gdy M 

rośnie do nieskończoności, ta symetryczna mieszana równowaga zostaje skoncentrowana na 

(C,C), a oczekiwana wypłara wzrasta do 1. Istnieje tu abstrakcyjny paradoks. Mamy 

symetryczną grę z macierzą wypłat A i B, która ma unikalną symetryczną równowagę z wypłatą 

γ. Zastępując A i B mniejszymi macierzami Ã i , otrzymujemy wypłatę  w unikalnej 

symetrycznej równowadze, która przekracza γ. Jest to niemożliwe w grach o sumie zerowej. 

Jeśli jednak decyzja każdego gracza zostanie zmieniona losowo z niewielkim, ale fałszywym 

prawdopodobieństwem, wówczas M→∞ 1 nie daje całkowitej koncentracji na parze strategii 

(C, C). Co więcej, jest to znowu gra, w której możliwość wiążącego zobowiązania zwiększa 

wypłatę. Jeśli jeden z graczy wyrzuci mieszadło i wyrzuci je z samochodu, uniemożliwi to 

odskok. Jeśli drugi gracz to widzi i wierzy w jej oczy, nie ma innego wyjścia, jak tylko wyjść z 

ukłucia.  

Jeszcze jeden przykład. W bitwie płci i gry w tchórza, zawarcie wiążącego zobowiązania 

popchnęło grę w czystą równowagę Nasha, a natura tej równowagi silnie zależała od tego, kto 

zdołał ją popełnić jako pierwszy. W grze w tchórza, wypłata dla tego, kto nie czyni 

zobowiązania było niższe niż wypłata w unikalnej mieszanej równowadze Nasha, podczas gdy 

w bitwie ze względu na płeć była wyższa. Oto przykład, w którym nie ma czystej równowagi, 

tylko unikalna mieszana, a obie pary strategii zobowiązań mają właściwość, którą gracz, który 

nie wykonał zobowiązania 



 

W tej grze nie ma czystej równowagi Nasha (jeden z graczy zawsze preferuje inną strategię, w 

cykliczny sposób). W przypadku strategii mieszanych, jeśli graczI gra (A, B) z 

prawdopodobieństwami (p, 1 - p), a gracz II gra (C, D) z prawdopodobieństwami (q,  1-q), 

wówczas oczekiwane wypłaty są f(p , q) = 1 + 3q-p + 3pq dla I i g(p, q) = 10p + q - 21pq dla II. 

Łatwo dostrzec, że unikalna równowaga mieszana to p = 1 =/ 21 i q = 1 / 3, z wypłatami 2 dla I 

i 10 / 21 dla II. Jeśli I może zrobić zobowiązanie, to wybierając p = 1 / 21 - 𝜖 dla niewielkiego 𝜖  

> 0, wybierze II  q = 1, a wypłaty będą 4 + 2 / 21 - 2𝜖 dla I i 10/21 + 11𝜖 dla II. Jeśli II może 

podjąć zobowiązanie, to wybierając q = 1 / 3 + 𝜖 sprawi, że wybiorę p = 1, a wypłata  będzie 2 

+ 6𝜖 dla I i 10 = 3 -11𝜖 dla II. 

4.3 Ogólne sumy gier z k ≥ 2 graczami 

Nie ma sensu mówić o grach o sumie zerowej, gdy jest więcej niż dwóch graczy. W tym 

kontekście można jednak użyć pojęcia równowagi Nasha. Opisujemy teraz formalnie grę z k ≥ 

2 graczami. Każdy gracz i ma zestaw Si czystych strategii. Jeśli, dla każdego i ∈ {1,…,k}, gracz 

iużywa strategii li ∈ Si, wtedy gracz j ma wypłatę Fj (l1,…, lk), gdzie otrzymujemy funkcje Fj: S1 x 

S2 x … x Sk → ℝ, dla j ∈ {1,…,k}.  

Przykład: gra ekologiczna. Trzy firmy albo zanieczyszczą jezioro w następnym roku, albo go 

oczyszczą. Płacą 1 jednostkę za oczyszczenie, ale mogą zanieczyścić. Jeśli dwie lub więcej 

zanieczyszczeń, woda w jeziorze jest bezużyteczna, a każda firma musi zapłacić 3 jednostki, 

aby uzyskać wodę, której potrzebują z innych źródeł. Jeśli co najwyżej jedna firma 

zanieczyszcza, woda jest użyteczna, a firmy nie ponoszą dalszych kosztów. Zakładając, że firma 

III oczyszcza, macierz kosztów jest: 

 

Jeśli firma III zanieczyszcza, to mamy: 

 

Aby omówić grę, najpierw wprowadzamy pojęcie równowagi Nasha w kontekście gier z 

kilkoma graczami: 



Definicja 9 Czysta równowaga Nasha w grze k-osobowej to zestaw czystych strategii dla 

każdego z graczy, 

 

tak ,że dla każdego j ∈ {1,…,k}i lj. 

 

Bardziej ogólnie, mieszana równowaga Nasha jest zbiorem wektorów prawdopodobieństwa 

 każda o długości |Si| tak, że 

 

dla każdego wektora prawdopodobieństwa X o długości |Sj|. Zapisujemy 

 

Definicja 10 Gra jest symetryczna, jeśli dla każdego i0 , j0 ∈ {1,…, k}, występuje permutacja π 

zbioru {1,…, d} takie, że π(i0) = j0 i  

 

Aby ta definicja miała sens, jesteśmy w rzeczywistości wymaganie, aby zbiory strategii graczy 

były zbieżne. Udowodnimy następujący wynik: 

Twierdzenie 10 (twierdzenie Nasha) Każda gra ma równowagę Nasha. 

 Zwróć uwagę, że równowagę można mieszać.  

Wniosek 1 W symetrycznej grze istnieje symetryczna równowaga Nasha.  

Wracając do gry ekologicznej, zwróć uwagę, że czysta równowaga składa się z każdej 

zanieczyszczającej firmy lub jednej z trzech firm zanieczyszczających i dwóch pozostałych 

oczyszczających. Szukamy teraz równowagi mieszanej. Niech x, y,z będą 

prawdopodobieństwem , że firma I, II, III oczyszcza, odpowiednio. Jeśli firma III oczyszcza, to 

jej przewidywany koszt to xy+ x(1-y) + y(1- x) +4 (1- x) (1-y). Jeśli zanieczyści, koszt wynosi 3x 

(1-y) + 3y(1 - x) +3 (1-x)(1 -y). Jeśli chcemy równowagi z 0 < z < 1, to te dwie oczekiwane 

wartości muszą się pokrywać, co daje równanie 1 = 3 (x + y - 2xy). Podobnie, zakładając 0 < y 

< 1 otrzymujemy 1 = 3 (x + z-2xz), i przyjmując 0 < x < 1 otrzymujemy 1 = 3 (y + z-2yz). 

Odejmując drugie równanie od pierwszego otrzymujemy 0 = 3(y-z)(1 - 2 x). Jeśli y = z, to trzecie 

równanie staje się kwadratowe w y, z dwoma rozwiązaniami, y = z = (3 ±√3) / 6, oba w (0; 1). 

Podstawiając te rozwiązania do pierwszego równania, oba uzyskują x = y = z, więc istnieją dwa 

symetryczne zmieszane równowagi. Jeśli zamiast y = z, damy x = 1/2, to pierwsze równanie 

stanie się 1 = 3 /= 2, co jest nonsensem. Oznacza to, że nie ma asymetrycznej równowagi z co 

najmniej dwoma mieszanymi strategiami. Łatwo jest sprawdzić, czy nie ma równowagi między 



dwiema czystymi i jedną mieszaną strategią. W ten sposób znaleźliśmy całą równowagę  

Nasha: jedna symetryczna i trzy asymetryczne czyste równowagowe oraz dwie symetryczne 

mieszane. 

4.4 Dowód twierdzenia Nasha 

Przypomnijmy twierdzenie Nash'a: 

Twierdzenie 11 Dla każdej ogólnej gry sumarycznej z k ≥ 2 graczami istnieje przynajmniej jedna 

równowaga Nasha. 

Aby udowodnić to twierdzenie, użyjemy: 

Twierdzenie 12 (twierdzenie Brouwera o punkcie stałym) Jeżeli K ⊆ ℝd jest zamknięty, 

wypukły i ograniczony, a T: K → K jest ciągłe, wtedy istnieje x ∈ K tak, że T(x) = x. 

Uwaga. Udowodnimy to twierdzenie o punkcie stałym później, ale teraz obserwujemy, że jest 

on łatwy w wymiarze d = 1, kiedy K jest po prostu przedziałem zamkniętym [a; b]. Definiując f 

(x) = T(x) - x, zauważ, że T(a) ≥ a oznacza, że f(a) ≥ 0, natomiast T(b) ≤ b oznacza, że f(b) ≤ 0. 

Twierdzenie o wartości pośredniej zapewnia istnienie x ∈ [a, b] dla którego f(x) = 0, a więc tak, 

że T(x) = x. Zauważ także, że każda z hipotez na K w twierdzeniu jest wymagana. Rozważ T: ℝ 

→ ℝ podane przez T(x) = x + 1, a także T: (0,1)→ (0 , 1) podane przez T(x) = x / 2, a także, T: {z 

∈ ℂ: |z| ∈ [1, 2] } → {z ∈ ℂ: |z| ∈ [1,2]} podane przez T(x) = x exp (iπ = 2). 

Dowód twierdzenia Nasha za pomocą twierdzenia Brouwera. Załóżmy, że jest dwóch graczy, 

a gra jest określona przez macierze wypłaty  Amxn i Bmxn dla graczy I i II. Zdefiniujemy 

odwzorowanie  F: K →K (z K = Δm x Δn) z pary strategii dla dwóch graczy do innej takiej pary. 

Uwaga: Najpierw K jest wypukłe, zamknięte i ograniczone. Definiujemy dla x ∈ Δm i y ∈ Δn,  

 

Lub ci = max{Aiy - xTAy , 0}, gdzie Ai oznacza i-ty wiersz macierzy A. Oznacza to, że ci jest równe 

wzmocnieniu uzyskanemu przez gracza I przez przejście ze strategii x na czystą strategię i, jeśli 

to wzmocnienie jest dodatnie: w przeciwnym razie wynosi zero. Podobnie, definiujemy 

 

gdzie B(j) oznacza j-tą kolumnę B. Ilości dj mają taką samą interpretację dla gracza II, jak ci dla 

gracza I. Teraz określamy odwzorowanie F podane przez , gdzie 

 

dla i ∈ {1,…,m}, i 



 

dla j ∈ {1,…,n}. Zauważ, że F jest ciągłe, ponieważ ci i bj są. Stosując twierdzenie Brouwera, 

stwierdzamy, że istnieje (x, y) ∈ K, dla którego . Teraz twierdzimy, że dla tego 

wyboru x i y, każdy ci = 0 dla i ∈ {1,…,m}, i dj = 0 dla j ∈ {1,…,n}. Aby to zobaczyć, załóżmy na 

przykład, że c1 > 0. Zauważ, że obecna wypłata gracza I jest średnią ważoną . Musi 

istnieć i ∈ {1,…,m} dla których xTAy ≥ Aiy i xi > 0. W tym przypadku mamy ci = 0. Oznacza to, że 

 

ponieważ c1 > 0. Oznacza to, że założenie, że c1 > 0 przyniosło sprzeczność. Możemy powtórzyć 

ten argument dla każdego i ∈ {1,…,m}, tym samym udowadniając, że każdy ci = 0. Podobnie, 

każdy dj = 0. Dedukujemy że xTAy ≥ Aiy dla wszystkich i ∈ {1,…,m}. Oznacza to, że 

 xTAy ≥ x’TAy 

dla wszystkich x’ ∈ Δm. Podobnie, 

 xTBy ≥ xTBy’ 

 dla wszystkich y ∈  Δn . Tak więc (x, y) jest równowagą Nasha. 

Dla k> 2 graczy nadal możemy rozważyć funkcje  

 

gdzie x(j) ∈ Δn(j) jest strategią mieszaną dla gracza j, a c(j)
i jest wzmocnieniem dla gracza j 

uzyskanego przez przejście ze strategii x(j) na czystą strategię i, jeśli to wzmocnienie jest 

dodatnie . Prosta notacja macierzowa dla c(j)i jest tracona, ale dowód przenosi się. 

Stwierdziliśmy także, że w symetrycznej grze zawsze istnieje symetryczna równowaga Nasha. 

Wynika to również z powyższego dowodu, stwierdzając, że mapa F, określona z k-krotności 

iloczynu  Δn x … x Δn  do siebie, może być ograniczona do przekątnej  

 

Obraz D pod F znów znajduje się w D, ponieważ w symetrycznej grze c(1)
i (x,…,x) = … = c(k)

i (x,…, 

x ) dla wszystkich i = 1,.., k i x ∈ Δn. Następnie, twierdzenie o punkcie stałym Brouwera daje 

nam stały punkt w obrębie D, który jest symetryczną równowagą Nasha. 

4.4.1 Trochę więcej twierdzeń o punkcie stałym 

Omówimy niektóre twierdzenia o punkcie stałym, poczynając od: 



Twierdzenie 13 (twierdzenie o punkcie stałym Banacha) Niech K będzie pełną przestrzenią 

metryczną. Załóżmy, że T: K →K spełnia d(Tx , Ty) ≤ λd (x, y) dla wszystkich x, y ∈  K, przy 0 <  λ 

< 1 ustalonym. Następnie T ma unikalny stały punkt w K. 

Uwaga: Przypomnij sobie, że przestrzeń metryczna jest kompletna, jeśli każda sekwencja 

Cauchy'ego zbiega się w punkcie w przestrzeni. Rozważmy, że przestrzeń metryczna jest 

podzbiorem ℝd, a metryczność d jest odległością euklidesową, jeśli nie znasz tych definicji. 

Dowód. Wyjątkowość punktu stałego : jeśli Tx = x i Ty = y, to  

 

 Tak więc d (x, y) = 0, i x = y. Co do istnienia, biorąc pod uwagę dowolne x  ∈  K, definiujemy 

xn = Txn-1 dla każdego n ≥ 1, ustawienie x0 = x. Ustaw a = d(x0, x1) i zauważ, że d(xn, xn + 1)≤ λna. 

Jeśli k> n, to 

 

Oznacza to, że{xn: n ∈ ℕ} to ciąg Cauchy'ego. Przestrzeń metryczna K jest kompletny, skąd xn 

→ z jeśli  n → ∞. Zauważ, że 

 

 jeśli n→ ∞ 1. Stąd d(Tz, z) = 0 i Tz = z.  

Przykład dotyczący twierdzenia o punkcie stałym Banacha. Rozważ odwzorowanie T: ℝ →ℝ 

podane przez  

 

Zwróć uwagę, że jeśli x < y, to  

 

sugerując, że T(y) - T(x) <y - x. Zauważ także, że  

 

tak, że T(y) -T(x) > 0. W ten sposób T zmniejsza odległości, ale nie ma stałego punktu. Nie jest 

to jednak kontrprzykład na twierdzenie Banacha w punkcie, ale ponieważ nie istnieje żadne λ  

∈ (0, 1), dla którego |T(x) - T(y)|  <λ|x – y| dla wszystkich x, y ∈ ℝ. 



Twierdzenie 14 (Zwięzłe twierdzenie o punkcie stałym) Jeżeli X to zwarta przestrzeń 

metryczna i T: X → X spełnia |T(x)  - T(y) < λ|x¡yj| dla wszystkich x, y ∈ X, x ≠ y, a wtedyT ma 

stały punkt.  

Dowód. Niech f: X → X należy podać przy pomocy f(x) = d(Tx, x). Zwróć uwagę, że f jest ciągłe: 

 

gdzie pierwsza nierówność wynikała z dwóch zastosowań nierówności trójkąta. Przez zwartość 

X istnieje x0 ∈ X, takie, że  

 

Jeśli Tx0 ≠ x0, to d(x, Tx0) > d(Tx0, T2x0), sprzeczność (12). Oznacza to, że Tx0 = x0.  

4.4.2 Lemat Spernera 

Teraz stwierdzamy i udowadniamy narzędzie, które zostanie użyte w dowodzie twierdzenia o 

punkcie stałym Brouwera. 

Lemat 6 (Sperner) W d = 1: załóżmy, że przedział jednostkowy jest podzielony na 0 = t0 < t1 < 

… < tn = 1, przy czym każde ti jest oznaczone jako zero lub jeden, t0 oznacza zero, a t1 oznacza 

jeden. Wtedy liczba sąsiednich par (tj, tj+1) z różnymi znakami jest nieparzysta. W d = 2: podziel 

trójkąt na mniejsze 

 

trójkąty w taki sposób, że wierzchołek jednego z małych trójkątów nie może leżeć we wnętrzu 

krawędzi innego trójkąta. Oznacz wierzchołki małych trójkątów 0, 1 lub 2: trzy wierzchołki 

dużego trójkąta muszą być oznaczone jako 0,1 i 2; wierzchołki małych trójkątów, które leżą na 

krawędzi dużego trójkąta, muszą otrzymać etykietę jednego z punktów końcowych tej 

krawędzi. Wtedy liczba małych trójkątów z trzema określonymi wierzchołkami jest dziwna; w 

szczególności jest niezerowa. 

Uwaga. Lemat Spernera trzyma się w każdym wymiarze. W ogólnym przypadku d, zamieiamy 

trójkąt na d-simplex, użyj d etykiet, z analogicznymi ograniczeniami na użytych etykietach. 



Dowód. Dla d = 1 jest to oczywiste. Dla d = 2 policzymy na dwa sposoby zestaw Q par małych 

trójkątów i krawędź tego trójkąta. Niech A12 oznacza liczbę 12 krawędzi typu w granicach 

dużego trójkąta. Niech B12 będzie liczbą takich krawędzi we wnętrzu. Niech Nabc oznacza liczbę 

trójkątów, w których trzy etykiety to a, b i c. Należy zauważyć, że 

 

ponieważ każda strona tego równania jest równa liczbie par trójkąta i krawędzi, gdzie krawędź 

jest typu (12). Z przypadku d = 1 lematu wiemy, że A12 jest nieparzyste, a zatem N012 również 

jest nieparzyste. (Ogólnie rzecz biorąc możemy wprowadzić w wymiarze i użyć hipotezy 

indukcyjnej, aby stwierdzić, że ta ilość jest dziwna.) 

Wniosek 2 (brak twierdzenia o wycofaniu) Niech K ⊆ ℝd będzie zwarty i wypukły, z niepustym 

wnętrzem. Nie ma ciągłego dowzorowania f: K → 𝜕K, którego ograniczenie do 𝜕K jest 

tożsamością.  

Dowód dla d = 2. Po pierwsze, pokazujemy, że ma on skłonność do przyjmowania K = Δ, gdzie 

Δ jest trójkątem równobocznym. Możemy bowiem znaleźć x ∈ K tak, że istnieje mały trójkąt 

wyśrodkowany na x i zawarty w K, ponieważ K ma niepuste wnętrze. Ten trójkąt Δ nazywamy 

dla wygody. Zbuduj odwzorowanie h: K → Δ  jak następuje. Dla każdego y ∈  𝜕K zdefiniuj h(y), 

aby był równy temu elementowi z 𝜕Δ, który przecina segment linii od x do y. Ustawienie h(x) 

= x, zdefiniuj h(z) dla innych 𝓏 ∈ K przez liniową interpolację wartości h(x) i h(q), gdzie q jest 

elementem 𝜕K leżącym na segmencie linii od x do z. Zauważ, że jeśli F: K→𝜕K jest retrakcją od 

K do 𝜕K, a następnie h ∘ F ∘ h-1: Δ → 𝜕Δ to wycofanie Δ. Tą redukcję stwierdziliśmy. Teraz 

załóżmy, że FΔ: Δ → 𝜕Δ  jest wycofaniem trójkąta równobocznego z odsunięciem 1. Ponieważ 

F = FΔ jest ciągły, a Δ jest zwarty, istnieje  δ > 0, tak że x, y ∈ Δ spełniające |x-y| < δ również 

spełniają |f(x) - f(y)| < √3/4. Oznacz trzy wierzchołki Δ 0, 1, 2. Trianguluj Δ w trójkąty o długości 

boku mniejszej niżδ. W tym poddziale oznacz każdy wierzchołek za pomocą etykiety z etykietą 

wierzchołka o wartości najbliższej F(x), z arbitralnym wyborem polegającym na zerwaniu więzi. 

Według lematu Spernera istnieje mały trójkąt, którego wierzchołki są oznaczone jako 0, 1, 2. 

Warunek, że |f(x) - f(y)| < √3/4 oznacza, że dowolna para tych wierzchołków musi być 

odwzorowana pod literą F na wewnętrzne punkty jednej z stron Δ, z drugą stroną Δ dla każdej 

para. Jest to niemożliwe, co oznacza, że nie ma żadnego wycofania Δ. 

Uwaga. Jak już zauważyliśmy we wstępie, twierdzenie o punkcie stałym Brouwera kończy się 

niepowodzeniem, jeśli założenie wypukłości zostanie całkowicie pominięte. Dotyczy to 

również powyższego wniosku. Jednak główną własnością K, której używaliśmy, nie była 

wypukłość; wystarczy, jeśli istnieje homeomorfizm (ciągłe odwzorowanie 1-1 z ciągłym 

odwróceniem) między K a Δ. 

4.4.3 Dowód twierdzenia o punkcie stałym Brouwera Przypomnijmy, że otrzymujemy ciągłe 

odwzorowanie T: K → K, z K zestaw zamknięty, ograniczony i wypukły. Załóżmy, że T nie ma 

punktu stałego. Następnie przygotowujemy ciągłe odwzorowanie F: K→ 𝜕K w następujący 

sposób. Dla każdego x ∈ K narysujemy promień od T(x) do x, aż napotka 𝜕K. Ustawiamy F(x) 

na równy temu punktowi przecięcia. Jeśli T(x) ∈ 𝜕K, ustawiamy F(x) równe temu punktowi 

przecięcia promienia z 𝜕K, który nie jest równy T(x). Np. W przypadku domeny 



, odwzorowanie F może być napisana jawnie pod 

względem T. Z pewnymi sprawdzeniami wynika, że F: K → 𝜕K jest ciągły. Zatem F jest 

wycofaniem K | ale to jest sprzeczne z Bez Twierdzenia o wycofaniu, więc T musi mieć stały 

punkt. 

4.5 Kilka innych przykładów 

Przykład: gra o sprzedaży ryb. Ryby sprzedawane na rynku są świeże z prawdopodobieństwem 

2 / 3, a stare inaczej, a klient o tym wie. Sprzedający wie, czy dana ryba jest obecnie świeża 

czy stara. Klient pyta sprzedawcę ryb, czy ryba jest świeża, a sprzedawca odpowiada, a 

następnie klient decyduje się kupić rybę lub odejść bez jej zakupu. Cena żądana za ryby to 12 

USD. To jest warte 15 dolarów do klienta, jeśli jest świeży, i nic, jeśli jest stary. Sprzedawca 

kupił rybę za 6 USD, a jeśli pozostanie niesprzedana, może sprzedać go innemu sprzedawcy za 

te same 6 USD, jeśli jest świeża, i musi to wyrzucić, jeśli jest stary. Z drugiej strony, jeśli ryba 

jest stara, sprzedawca twierdzi, że jest świeża, a klient ją kupuje, a następnie sprzedawca traci 

reputację. 

 

Drzewo wszystkich możliwych scenariuszy, z wyplatą netto pokazanymi jako (sprzedawca, 

klient), jest przedstawiony na rysunku. Nazywa się to drzewem Kuhn gry. Sprzedawca wyraźnie 

nie powinien mówić "stary", jeśli ryba jest świeża, dlatego powinniśmy przeanalizować dwie 

możliwe czyste strategie: "FF" oznacza, że zawsze mówi "świeży"; "FO" oznacza, że zawsze 

mówi prawdę. Dla klienta są cztery sposoby reagowania na to, co usłyszy. Przesłuchanie 

"starego" oznacza, że ryba jest rzeczywiście stara, więc jasne jest, że powinien on odejść w 

tym przypadku. Zatem pozostają dwie racjonalne strategie: BL oznacza, że kupuje ryby, jeśli 

słyszy "świeże" i odchodzi, jeśli słyszy "stare"; LL oznacza, że po prostu zawsze odchodzi. Tu są 

oczekiwane wypłaty dla dwóch graczy, z losowością wynikającą z faktycznego stanu ryb. 

 

Widzimy, że jeśli utrata reputacji nie kosztuje zbyt wiele w dolarach, tj. Jeśli R < 12, wówczas 

istnieje tylko jedna czysta równowaga Nasha: "FF" przeciwko LL. Jednakże, jeśli R ≥ 12, to para 



("FO", BL) również staje się czystą równowagą, a wypłata dla tej pary jest znacznie wyższe niż 

dla drugiej równowagi. 

4.6 Potencjalne gry 

Omówimy teraz kolekcję gier o nazwie potencjalne gry, które są k-graczem ogólnymi grami 

sumowymi, które mają specjalną funkcję. Niech Fi(s1,s2,…,sk) oznacza wypłatę dla gracza i, jeśli 

gracze przyjmą czystą strategię odpowiednio s1,s2,…,sk. W potencjalnej grze istnieje funkcja 𝜓: 

S1 x…x Sk → ℝ, określona na podstawie przestrzeni strategii graczy, taka, że 

 

dla każdego i. Zakładamy, że każda Si jest skończona. Nazywamy funkcję 𝜓 potencjalną funkcją 

związaną z grą.  

Przykład potencjalnej gry: jednoczesna gra o przeciążeniu. W tego rodzaju grze koszt 

korzystania z każdej drogi zależy od liczby użytkowników drogi. Dla drogi AC, to jest li, jeśli jest 

i użytkowników, dla i ∈ {1,2}, w przypadku gry przedstawionej na rysunku. Należy pamiętać, 

że koszt zapłacony przez danego kierowcę zależy tylko od liczby użytkowników, a nie od tego, 

którym jest użytkownikiem. 

 

Mówiąc ogólniej, dla k kierowców  możemy określić mapę ℝ -wartości C z wartościami R na 

przestrzeni iloczynu zbioru indeksów drogowych i zbioru {1,…,k}, więc C(j, uj) jest równe 

kosztowi ponoszonemu przez dowolnego kierowcę korzystającego z drogi j w przypadku, gdy 

całkowita liczba kierowców używających tej drogi jest równa uj. Zwróć uwagę, że wektor 

strategii s = (s1, s2,…,sk) określa użycie każdej drogi. Oznacza to, że określa ono ui(s) dla każdego 

i ∈ {1,…,k}, gdzie 

ui(s) = |{j ∈ {1,…,k}: gracz j używa drogi i zgodnie ze strategią sj}| 

dla i ∈ {1,…,R} (gdzie R to liczba dróg). W przypadku gry przedstawionej na rysunku 

, przypuszczamy, że dwóch kierowców, I i II, musi podróżować z A do D lub z B na C , 

odpowiednio. Ogólnie, ustawiamy 

 



Twierdzimy, że 𝜓 jest potencjalną funkcją takiej gry. Pokazujemy, dlaczego tak jest w 

konkretnym przykładzie. Załóżmy, że kierowca 1, korzystający z dróg 1 i 2, podejmuje decyzję 

o użyciu dróg 3 i 4. Jaki będzie wpływ na jej koszt? Odpowiedzią jest zmiana  

 

Jak zmieniła się potencjalna funkcja w wyniku jej decyzji? Uważamy, że w rzeczywistości  

 

gdzie  oznacza nową wspólną strategię (po jej decyzji), a s oznacza poprzednią. Zwracając 

uwagę, że wypłata jest negacją kosztów, stwierdzamy, że zmiana w wypłacie jest równa 

zmianie wartości 𝜓. Aby pokazać, że  𝜓 jest rzeczywiście funkcją potencjalną, konieczne byłoby 

powtórzenie tego argumentu w przypadku ogólnej zmiany strategii przez jednego z graczy. 

Teraz mamy następujący wynik: 

Twierdzenie 15 (Monderer i Shapley, Rosenthal) Każda potencjalna gra ma równowagę Nasha 

w czystej strategii. 

Dowód. Przez skończoność zbioru S1 x…x Sk, istnieje trochę s tego maksymalizuje 𝜓(s). Zauważ, 

że wyrażenie w (13) jest co najwyżej zero, dla każdego i ∈ {1,…,k} i dowolny wybór . Oznacza 

to, że s jest równowagą Nasha. 

Warto zauważyć, że bardzo naturalna idea poszukiwania równowagi Nasha przez 

minimalizację  nie działa. 

5 Koalicje i wartości Shapley’a 

Omówimy dwa dalsze tematy w tej klasie. Jedną z nich jest znalezienie ewolucyjnie stabilnych 

strategii: jakie równowagi Nasha powstają w sposób naturalny? Omówimy tylko niektóre 

przykłady, z których znana jest słynna gra "jastrzębie i gołębie". Tematem, do którego teraz 

się zwracamy, jest gra z udziałem koalicji. Załóżmy, że mamy grupę k > 2 graczy. Każdy szuka 

części danej nagrody, ale może osiągnąć tę nagrodę tylko poprzez połączenie sił z niektórymi 

innymi graczami. Gracze mają różny wpływ ale ile mocy ma każdy z nich? To dość ogólne 

podsumowanie. Opisujemy teorię w kontekście przykładu. 

5.1 Wartość Shapley i rynek rękawic 

Omawiamy przykład, o którym mowa we Wstępie. Klient wchodzi do sklepu, który chce kupić 

parę rękawic. W sklepie są trzej gracze. Gracz 1 ma lewą rękawicę, a zawodnicy 2 i 3 mają 

odpowiednią rękawicę. Klient dokona zapłaty w wysokości 100 dolarów za parę rękawic. Czy 

w trakcie negocjacji przed zakupem każdy gracz realistycznie może żądać zapłaty dokonanej 

przez klienta? Aby rozwiązać ten problem, wprowadzamy charakterystyczną funkcję v, 

zdefiniowaną w podzbiorach zbioru graczy. Przez nadużycie notacji napiszemy v12 zamiast v{12} 

i tak dalej. Funkcja v przyjmie wartości 0 lub 1 i przyjmie wartość 1 dokładnie wtedy, gdy 

podzbiór graczy, których to dotyczy, będzie mógł między nimi osiągnąć swój cel. W tym 



przypadku oznacza to, że podzbiór obejmuje jednego gracza po lewej stronie rękawica i jedna 

z prawą | tak, że między nimi mogą zaoferować klientowi parę rękawiczek. Zatem wartości to  

 v123 = v23 = v13 = 1, 

 a wartość wynosi 0 w każdym innym podzbiorze {1, 2, 3}. Zwróć uwagę, że v to {0,1}-

wartościowa funkcja monotoniczna: jeśli S  T, to vS ≤ vT. Taka funkcja jest zawsze 

superaddytywna: v(S ∪ T] ≥ v(S) + v(T), jeśli S i T są rozłączne. Ogólnie rzecz biorąc, funkcja 

charakterystyczna jest po prostu superaddytywną funkcją z v(∅) = 0. Shapley szukał wartości 

funkcji 𝜓i, i  ∈ {1,…,k}, tak, że 𝜓i(v) byłaby wartością arbitra⊆żową (obecnie nazywaną 

wartością Shapleya) dla gracza i w grze, której charakterystyczną funkcją jest v. Shapley 

analizował ten problem, wprowadzając następujące aksjomaty:  

Symetria: jeśli v(S ∪ {i}) = v(S  ∪ {j} dla wszystkich S z i, j ∉ S, wtedy 𝜓i(v) = 𝜓j(v).  

Brak mocy / brak wartości: jeśli v(S ∪ {i}) = v(S) dla wszystkich S, to 𝜓i( (v) = 0.  

Addytywność: 𝜓i( (v + u) = 𝜓i(v) + 𝜓i(u).  

Efektywność:  

Drugi jest również nazywany aksjomatem „dummy” .Trzeci aksjomat jest najbardziej 

problematyczny: zakłada, że dla żadnego z graczy nie ma efektu wcześniejszych gier na 

późniejszych. 

Twierdzenie 16 (Shapley) Istnieje unikalne rozwiązanie dla 𝜓  

Najprostszy przykład pierwszy: Dla stałego podzbioru S ⊆ {1,…, n}, rozważ grę S-veto, w której 

efektywne koalicje to te, które zawierają każdego członka S. Ta gra ma charakterystyczną 

funkcję wS , podaną przez wS(T) = 1 wtedy i tylko wtedy, gdy S ⊆ T. Łatwo jest znaleźć unikalną 

funkcję, która jest wartością Shapley'a. Po pierwsze, aksjomat „dummy” daje, to że 

 𝜓i(wS) = 0, jeśli i ∉ S :  

W takim razie dla i,j ∈ S, aksjomat "symetryczny" daje 𝜓i(wS)  = 𝜓j(wS)  .To i aksjomat 

"wydajności" implikują  

𝜓i(wS) = 1/|S|, jeśli i ∈ S;  

i ustaliliśmy wartość Shapley. Co więcej, mamy to 𝜓i (cwS) = c 𝜓i (wS) dla dowolnego c ∈ [0, 

∞). Zwróćmy teraz uwagę, że gra na rynku rękawiczek ma taką samą wypłatę jak w23 + w13, z 

wyjątkiem przypadku z zestawu {1, 2, 3}. W rzeczywistości mamy 

 w23 + w13 = v + w123  

W szczególności daje aksjomat „addytywności " 

 



Jeśli i = 1, to 0 + 1 / 2 = 𝜓1 (v) + 1 / 3, natomiast jeśli i = 3, to 1/ 2 + 1 / 2 = 𝜓3(v) + 1 / 3. Stąd 

𝜓3 (v) = 2 / 3 i 𝜓1(r) = 𝜓2(r) = 1 /6. Oznacza to, że gracz I ma dwie trzecie wartości arbitrażu, a 

gracz II i III mieć jedną trzecią między nimi.  

Przykład: czterech akcjonariuszy. Cztery osoby posiadają akcje ACME. Gracz posiada i 

jednostki zapasów, dla każdego i ∈ {1, 2, 3, 4}. Do podjęcia uchwały na posiedzeniu zarządu 

potrzeba sześciu akcji. Ile jest warta pozycja każdego z graczy w rozumieniu wartości Shapley? 

Zauważ, że 1 = v1234 = v24 = v34; 

podczas gdy v = 1 na dowolnej 3-krotnej, a v = 0 w każdym innym przypadku. Przyjmiemy, że 

wartość v można zapisać w postaci  

 

 

Później zobaczymy, że zawsze istnieje taki sposób pisania v. Na razie jednak zakładamy to i 

obliczamy współczynniki cS. Zauważ najpierw 

0 = v1 = c1 

(piszemy c1 dla c{1}, i tak dalej). Podobnie, 

0 = c2 = c3 = c4 

Również, 

0 = v12 = c1 + c2 + c12 

sugerując, że c12 = 0. Podobnie, 

c13 = c14 = 0: 

Kolejny, 

1 = v24 = c2 + c4 + c24; 

co oznacza, że c24 = 0. Podobnie,c34 = 1. Mamy  

1 = v123 = c123; 

podczas 

1 = v124 = c24 + c124; 

co oznacza, że c124 = 0. Podobnie, c134 = 0, i 

 

sugerując, że c1234 = -1. A zatem, 

v = w24 + w34 + w123 - w234 - w1234; 



skąd 

 

i 

 

podczas 𝜓3(v) = 1 / 4, przez symetrię z graczem 2. Wreszcie, 𝜓4(v) = 5 / 12. 

5.2 Probabilistyczna interpretacja wartości Shapley'a 

Załóżmy, że gracze przybywają na spotkanie zarządu w jednolitej losowej kolejności. Potem 

jest moment, w którym, wraz z przybyciem następnego akcjonariusza, zaczyna działać koalicja 

już obecna w sali posiedzeń. Wartość Shapley danego gracza jest prawdopodobieństwem, że 

ten gracz sprawi, że istniejąca koalicja będzie skuteczna. Teraz udowodnimy to twierdzenie. 

Przypomnijmy, że otrzymaliśmy v (S) dla wszystkich zbiorów , z v(∅) 

= 0 i v (S∪T) ≥ v(S) + v(T), jeśli S,T ⊆ [n] są rozłączne. 

Twierdzenie 17 Aksjomaty Shapleya jednoznacznie określają funkcje 𝜙i. Ponadto mamy 

formułę losowego przybycia: 

 

Uwaga. Zauważ, że ta formuła rzeczywiście określa właśnie wspomniane 

prawdopodobieństwo. 

Dowód. Przypomnijmy grę, dla której wS(T) = 1, jeśli S  ⊆ T, a wS(T) = 0 w drugim przypadku. 

Wykazaliśmy, że 𝜙i(wS) = 1/|S|, jeśli i ∈ S, i 𝜙i(wS) = 0 w przeciwnym razie. Naszym celem jest, 

biorąc pod uwagę v, znaleźć współczynniki  tak, że  

 

Najpierw przyjmiemy (14) i określimy wartości {cS}. Zastosowanie (14) do singleton {i}: 

 

gdzie możemy napisać ci zamiast c{i}. Bardziej ogólnie, załóżmy, że ustaliliśmy cS dla wszystkich 

S z |S| < l . Chcemy określić  dla niektórych  z . Mamy to 



 

To determinuje . Teraz sprawdźmy, czy (14) rzeczywiście istnieje. Definiujemy 

współczynniki {cS} przez (15) i (16), indukcyjnie dla zbiorów  o wielkości l > 1; 

to jest, 

 

Jednak raz (15) i (16) są zadowalające, (14) również trzyma (coś takiego należy sprawdzić przez 

indukcję). Teraz to odkrywamy ,że 

 

 Dopełnia to dowodu pierwszego stwierdzenia zawartego w twierdzeniu. Co do drugiego 

zdania: dla każdej permutacji π z π(k) = i definiujemy 

 

i 

 

Naszym celem jest pokazanie, że Ψi(v) spełnia wszystkie cztery aksjomaty. Dla danego π, 

zauważ, że 𝜓i(v, π) spełnia aksjomaty ”dummy" i „efektywność”. Spełnia również aksjomat 

”addytywność”  ale nie aksjomat „symetrii”. Teraz pokazujemy, że uśrednianie tworzy nowy 

obiekt, który jest już symetryczny | to znaczy, że { Ψi(v)} spełnia ten aksjomat. W tym celu 

załóżmy, że i i j są takie, że  

 

dla wszystkich S ⊆[n] z S ∩ {i,j} = ∅. Dla każdej permutacji π zdefiniuj π*, która przełącza 

lokalizacje i i j. Oznacza to, że jeśli π(k) = i oraz π (l) = j, to π*(k) = j i π*(l) = i, z π*(r) = π(r) z r 

≠k,l. Twierdzimy, że  

 

Załóżmy, że π(k) = i oraz π(l) = j. Zauważ, że 𝜓i(v, π) zawiera pojęcie  

 



mając na uwadze, że 𝜓i(v, π*) zawiera odpowiedni termin 

 

Znaleźliśmy to 

 

gdzie w drugiej równości wykorzystaliśmy fakt, że mapa  to mapa "jeden do jednego" 

od Sn do siebie, dla której π** = π. Dlatego Ψi(v) jest rzeczywiście unikalną funkcją wartości 

Shapley. 

5.3 Dwa kolejne przykłady 

Ryba bez wartości wewnętrznej. Sprzedający ma rybę, która nie ma dla niego wartości 

wewnętrznej, tzn. wyceni ją na zero dolarów. Kupujący ceni rybę za 10 dolarów. Znajdujemy 

wartość Shapley: załóżmy, że kupujący płaci x za rybę , z 0 < x ≤ 10. Pisząc S i B dla 

sprzedającego i kupującego, mamy to v(S) = 0, v(B) = 0, z v (S, B) = (10 - ×) + x, więc 𝜙s (v) = 𝜙B 

(v) = 5 

Potencjalnym problemem związanym z używaniem wartości Shapley w tym przypadku jest 

możliwość, że kupujący nie zgłasza chęci ryby do strony, która rozstrzyga transakcję. 

Wiele odpowiednich rękawic. Znajdź wartości Shapleya dla następującego wariantu gry dla 

rękawic. Istnieje n = r + 2 graczy. Gracze 1 i 2 zgubili rękawiczki. Pozostali gracze mają 

odpowiednią rękawicę. Zwróć uwagę, że V(S) jest równy maksymalnej liczbie prawidłowych i 

rozłącznych par rękawic. Innymi słowy, V (S) jest równe minimalnej liczbie lewej i prawej 

rękawicy posiadanej przez członków S. Zauważ, że 𝜙1(v) = 𝜙2(v) i 𝜙r(v) = 𝜙3(v) , dla każdego r 

≥ 3. Należy również zauważyć, że  

 

pod warunkiem, że r ≥ 2. W przypadku takich permutacji trzeci gracz dodaje wartość 

utworzonej już koalicji? Odpowiedź brzmi:  

13, 23, {1,2}3 , {1,2, j}3; 

gdzie j jest dowolną wartością w {4,…,n}, i gdzie nawiasy klamrowe oznaczają, że każde z 

otrzymanych zamówień ma zostać uwzględnione. Liczba permutacji odpowiadających tym 

możliwościom to: r!, r!, 2(r-1)!, i 6(r-1) ⋅ (r-2)!. To daje  

 



To znaczy,  

 

6 Konstrukcja mechanizmu 

Przykład: Utrzymywanie uczciwego meteorologa. Pracodawca meteorologa jest 

zdecydowany, że powinien przewidzieć dobrą prognozę pogody na następny dzień. 

Instrumenty pogodowe są dobre i może on, z odpowiednią wartością, dostosować je, aby 

uzyskać prawidłową wartość prawdopodobieństwa deszczu następnego dnia. Jest wiele dni, a 

na i-tym z nich to poprawne prawdopodobieństwo nazywa się pi. Wieczorem pierwszego dnia, 

meteorolog podaje swoje oszacowanie dla prawdopodobieństwa deszczu następnego dnia, i-

tego. Który system powinniśmy przyjąć, aby nagrodzić lub ukarać meteorologa za swoje 

przewidywania, tak aby był zmotywowany do prawidłowego określenia pi (to znaczy 

zadeklarować )? Pracodawca nie wie, co to jest pi, ponieważ nie ma on dostępu do 

wyposażenia technicznego, ale zna wartości , które zapewnia mu meteorolog, i wie, czy 

pada  każdego dnia. 

Jedną z sugestii jest zapłacić pogodynce, w i-ty dzień, kwotę  (lub pewną wielokrotność tej 

kwoty), jeśli pada deszcz, a  jeśli świeci. Jeśli , to wypłata to 

 

Ale w tym przypadku, nawet jeśli meteorolog poprawnie obliczy, że pi = 0,6, ma ochotę zgłosić 

wartość  równą 1, ponieważ według tej samej formuły w tym przypadku jego zarobki 

wynoszą 0,6. Innym pomysłem jest czekanie przez długi czas, jeden rok, i nagradzać pogodę, 

zgodnie z tym, jak dokładne były jego przewidywania. Bardziej konkretnie, przypuśćmy dla 

uproszczenia, że pogodynka potrafi tylko raportować wartości  w skali 0 1: tak, że ma 

jedenaście opcji, mianowicie {k/10: k ∈ {0,…,10}}. Gdy minie rok, dni tego roku można podzielić 

na jedenaście typów, zgodnie z -wartością , o której mówił pogodynka. Będziemy 

nagradzać pogodynkę,  jeśli dla każdej z jedenastu wartości k,część ułamków dni, w które 

padało, w klasie dni, w której  została zadeklarowana jako wartość k / 10, jest faktycznie 

bliska k / 10. Schemat taki jest całkiem rozsądny i z całą pewnością zapewniłby, że pogoda 

dostroi instrumenty na początku roku. Jednak nie jest doskonały. Na przykład, zwykła zmienna 

losowa oznacza, że pogoda zbliża się do końca roku. Możliwe, że padało 95 procent dni, w 

których pogodowiec orzekł  = 0,9, podczas gdy na tych, które zadeklarował na 0, 6, średnia 

w rzeczywistości wynosiła 55 procent. Załóżmy, że wieczorem jednego z późniejszych dni 

zobaczy, że jego instrumenty dokładnie przewidują 0,9. Wie, że najprawdopodobniej będzie 

padać następnego dnia. Ale kusi, by ogłosić następnego dnia o 0,6 | to znaczy, aby ustawić  

= 0,6 dla danego pytania, ponieważ zrobienie tego (z prawdopodobieństwem 0,9) zwiększy 



jego kategorię 0: 6 i pozwoli, aby jego kategoria 0: 9 nadrobiła zaległą ulewę. W rzeczywistości 

możliwe jest zaprojektowanie schematu, w którym każdego dnia decydujemy, jak wynagrodzić 

pogodę tylko na podstawie jego deklaracji z poprzedniego wieczoru, nie napotykając na 

problem, jaki miał ostatni system. Załóżmy, że zapłacimy f( ) meteorologowi, jeśli pada 

deszcz, i f(1 - ), jeśli świeci w dniu i. Jeśli pi = p i  = x, to oczekiwana płatność wykonana 

w dniu i jest równa  

 

(Postrzegamy gp(x) jako lewą stronę, ponieważ jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób 

wypłata ma zależeć od prognozy x pogodynki w danym dniu, w którym prawdopodobieństwo 

deszczu wynosi p) . Naszym celem jest nagradzać pogodynkę, jeśli jego  jest równe pi, 

innymi słowy, aby upewnić się, że oczekiwana wypłata jest zmaksymalizowana, gdy x = p. 

Oznacza to, że funkcja gp: [0; 1] → ℝ powinno spełniać gp(p) >  gp(x) dla wszystkich x ∈ [0; 1] – 

{p}. Sprawdzając pochodną gp(x) widzimy, że f(x) = log x lub f(x) = -(1 - x)2 to dobry wybór. 


