
 ام خذاتِ ً

 پاسخ توزیي سزی دٍم )فػل ّفت(

7.C.1 کٌٌذ هکاى دقیق را هطخع کٌٌذ. ّزدٍ تایذ  گیزًذ یکذیگز را در ًیَیَرک هالقات کٌٌذ اها فزاهَش هی دٍ فزد تػوین هی

اهکاى غحثت کزدى تا یکذیگز را ًذارًذ اگز یکذیگز را ًاّار در کذام هحل حؿَر یاتٌذ ّوچٌیي  ّوشهاى تػوین تگیزًذ کِ تزای

ضَد اها اگز در خاّای هختلف حاؾز ضًَذ ٍ  ّا هی دالر ًػیة آى 011تزدُ ٍ هٌفؼتی هؼادل  هالقات کٌٌذ اس تَدى تا یکذیگز لذت

کٌین. دقت  ضَد. فزم گستزدُ ایي تاسی را تِ غَرت سیز رسن هی یکذیگز را هالقات ًکٌٌذ هٌفؼتی هؼادل غفز دالر ًػیثطاى هی

طیذى یک تیشی دٍر هدوَػِ اطالػات فزد ًطاى دّین ٍگزًِ کٌیذ کِ تاسی ّوشهاى است ٍ حتوا تایذ ّوشهاى تَدى تاسی را تا ک

غَرت هتَالی تػوین  ای است کِ در آى افزاد تِ ضَد تزای ایي تاسی ًخَاّذ تَد ٍهتؼلق تِ تاسی ای کِ رسن هی فزم گستزدُ

 گیزًذ.  هی

 

7.D.1  در یک تاسی کِ تاسیکي دارایn ِّای هوکي تزای ّز فزد  تزاتژیدست آٍردى تؼذاد اس هدوَػِ اطالػات است تزای ت

ّای هوکي تزای فزد در  ّایی کِ فزد در ّز هدوَػِ اطالػات دارد را در ّن ؾزب کزد تٌاتزایي تؼذاد استزاتژی تایذ تؼذاد اًتخاب

 ایي تاسی تزاتز است تا:

               

7.D.2 خط  اضیز ی کِ دٌّذ. ّز فزد دٍ اًتخاب دارد َد را ًطاى هیّای خ ّا ّزدٍ فزد ّوشهاى سکِ کزدى سکِ در تاسی خفت

 2تذّذ ٍ اگز هخالف ّن ًطاى دٌّذ فزد  2تایذ یک دالر تِ فزد 0( . اگز ّزدٍ ضیز یا ّزدٍ خط ًطاى دٌّذ فزد H,Tًطاى دّذ )

 تذّذ. فزم ًزهال ایي تاسی تِ غَرت سیز است: 0تایذ یک دالر تِ فزد 
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7.E.1 ّای هوکي تزای ّز تاسیکي  دّذ. تا تَخِ تِ ایي ضکل استزاتژی ضکل سیز فزم گستزدُ تاسی تزای دٍ تاسیکي را ًطاى هی

 غَرت سیز ّستٌذ: تِ

 

a. گیزد در  تػوین هی ّای افزاد تایذ تَخِ کٌین کِ فزد چٌذ هدوَػِ اطالػات دارد یا تِ ػثارتی چٌذخا تزای ًَضتي استزاتژی

است  {+ * + *}ّای اٍ تٌْا  گیزد ٍ یک هدوَػِ اطالػات دارد پس استزاتژی ایي سَال فزد دٍ تٌْا یک تار تػوین هی

ّای  ّای سِ تایی ّستٌذ کِ تایذ تواهی تزکیة گیزد پس استزاتژی پزٍفایل اٍ هدوَػِ در سِ خا تػوین هی 0اها تاسیکي 

 رت سیز خَاٌّذ تَد:هوکي را تٌَیسین ٍ تِ غَ

{
*     + *     + *     + *     + *     + *     + *     + *     +

 *     + *     + *     + *     +
} 

b.  کِ تزای ّز در ایي قسوت تایذ ًطاى دّینbehavior strategy  کٌذ یک هیکس استزاتژی  تاسی هی 0کِ تاسیکي

 د دارد کِ هؼادل آى است.ٍخَ

یک  actionضَد ٍلی در استزاتژی رفتاری تِ ّز  تزاتژی یک احتوال اختػاظ دادُ هیًکتِ: در هیکس استزاتژی تِ ّز اس

 دّین. احتوال ًسثت هی

ّای پایاًی در ّزدٍ استزاتژی تاّن  دست آٍردى گزُ تزای حل تایذ تَخِ کٌین کِ ٌّگاهی دٍ استزاتژی هؼادل ّستٌذ کِ احتوال تِ

 تزاتز تاضذ تٌاتزایي تایذ ایي احتواالت را در ّزدٍ استزاتژی هحاسثِ کٌین.



         تزتیة تا احتواالت  را تِ      کِ در هدوَػِ اطالػات اٍل فزؼ کٌین تاسیکي اٍل یک استزاتژی رفتاری دارد 

را تِ تزتیة تا احتواالت      ٍ در هدوَػِ اطالػات سَم       تزتیة تا احتواالت  را  تِ    ٍ در هدوَػِ اطالػات دٍم 

کٌذ کِ  تاسی هی ( )  ( ) را تِ احتواالت     کٌذ ٍ  زاتژی تاسی هیکٌذ. ّوچٌیي تاسیکي دٍم هیکس است تاسی هی      

ّای پایاًی  دست آٍردى ّزکذام اس ایي گزُ ّای دٍ فزد احتوال تِ وَع ایي دٍ احتوال تزاتز یک است. حال تاتَخِ تِ استزاتژیهد

 آٍرین: دست هی غَرت سیز تِ را تِ

 

  (  )       (  )     ( )     (  )     ( )   

  (  )     ( )      (  )     ( )     (  )     ( )   

  (  )     ( )     (  )     ( )     (  )     ( )   

را تا  +     *ارس استزاتژی رفتاری تاالست. تِ ایٌػَرت کِ  ِ ّنکٌین ک ل یک استزاتژی هیکس تزای تاسیکي اٍل هؼزفی هیحا

تا احتوال  +     *،     تا احتوال  +     *،     تا احتوال  +     *،     تا احتوال  +     *ٍ    احتوال 

 کٌذ. خوغ ایي احتواالت ًیش تایذ تزاتز یک تاضذ: تاسی هی      

                            (     )    (     )    

دست آٍرین )تِ ػْذُ خَدتاى( کِ  پایاًی را تِ ّای دست آٍردى ّزکذام اس گزُ حال تا تَخِ تِ ایي هیکس استزاتژی تایذ احتوال تِ 

دست آهذُ در حالت استزاتژی رفتاری است تٌاتزایي هیکس استزاتژی هؼزفی ضذُ هؼادل استزاتژی  تیٌین دقیقا تزاتز تا احتواالت تِ هی

 رفتاری یادضذُ است.

c. ژی یک استزاتژی رفتاری هؼادل آى در ایي قسوت تایذ تایذ ػکس قسوت قثل را ًطاى دّین یؼٌی تزای ّز هیکس استزات

 ٍخَد دارد.

اس هیکس استزاتژی  0فزؼ کٌیذ تاسیکي  ٍ سپس استزاتژی رفتاری هؼادل آى را هؼزفی کٌین.اتژی هیکس هطاتِ قسوت قثل یک استز

 استفادُ کٌذ.  اس هیکس استزاتژی  2سیز استفادُ کٌذ ٍ تاسیکي 

*     +            *     +        *     +         *     +        *     +     
*     +         *     +          *     +        *     +       *     +      

*     +          *     +     

 

)دقت ضَد در هحاسثِ  ّای پایاًی تِ ضکل سیز است دست آٍردى ّزکذام اس گزُ اٍل ٍ دٍم احتوال تِ تاتَخِ تِ استزاتژی تاسیکي

 :دّذ ًیش در ًظز گزفتِ ضَد(  ّای خَد هی احتواالت تایذ احتواالتی کِ تاسیکي دٍم تِ استزاتژی

  (  )                (  )  (     ) ( )   (  )  (     ) ( ) 

  (  )  (     ) ( )    (  )  (     ) ( )   (  )  (      ) ( ) 

  (  )  (       ) ( )   (  )  (      ) ( )   (  )  (       ) ( ) 



 حال استزاتژی رفتاری هؼادل تا استزاتژی هیکس تاال تزاتز است تا:

، (           )، (           )را تِ تزتیة تا احتواالت        ،0در اتتذای تاسی تاسیکي 

را تِ تزتیة تا احتواالت   ٍ ، 0یکي تاسی کٌذ. در هدوَػِ اطالػات دٍم تاس (              )
     

           
  ٍ

     

           
را تِ تزتیة تا احتواالت   ٍ ٍ در هدوَػِ اطالػات سَم  

      

              
  ٍ

       

              
 تاسی کٌذ. 

ّایی کِ در  ضَد کِ ّواى احتوال کٌین ٍ هطاّذُ هی ّای پایاًی را حساب هی دست آٍردى گزُ تا ایي استزاتژی تار دیگز احتوال تِ 

 دست آٍردى احتواالت تِ ػْذُ داًطدَ است( آیٌذ. )تِ دست هی دست آٍردین در ایٌدا ّن تِ حالت استزاتژی هیکس تِ

d. ُغَرت سیز  تزکیة ضًَذ ٍ تاسی تِ 0است کِ هدوَػِ اطالػات دٍم ٍ سَم تزای تاسیکي  در قسوت آخز سَال فزؼ ضذ

 است؟ کذام یک اس ًتایح قسوت دٍم ٍ سَم ّوچٌاى تزقزار است؟ perfect recallضَد. آیا در ایي حالت تاسی 

  

گیزد تٌاتزایي  حالت تٌْا دٍ هدوَػِ اطالػات دارد ٍ دٍ تار تػوین هی در ایي 0ضَد، تاسیکي  ّواًطَر کِ در ضکل تاال هطاّذُ هی

در اتتذای تاسی سِ اًتخاب دارد ٍ در  0ضًَذ تاسیکي  ّای هزتة ًوایص دادُ هی غَرت سٍج ّای اٍ در ایي حالت تِ استزاتژی

ّوچٌاى دٍ اًتخاب  2سیز ّستٌذ ٍ تاسیکي تِ غَرت 0ّای هوکي تاسیکي  ( پس استزاتژیx,yاطالػات دٍم، دٍ اًتخاب دارد ) هدوَػِ

 (:l,rدارد )

{*   + *   + *   + *   + *   + *   +} 

 

داًذ  رسذ تاسیکي اٍل ًوی ًیست چزاکِ در هدوَػِ اطالػات پاییٌی تِ ًظز هی perfect recallتا تغییز دادى تاسی، دیگز ایي تاسی 

تاسی درغَرتی در حالیکِ  Rاًتخاب کزدُ یا  Mداًذ خَدش در دٍر قثلی کِ ًَتتص تَدُ  ا ًویدر کذام سوت قزار تگیزد تِ ػثارتی گَی

perfect recall ّای قثلی خَد را فزاهَش ًکزدُ تاضٌذ. ّا اًتخاب است کِ تاسیکي 



خَد دارد. فزؼ کٌیذ ، یک استزاتژی هیکس هؼادل آى 0ٍّوچٌاى تزقزار است یؼٌی تزای ّز استزاتژی رفتاری تاسیکي  bًتیدِ قسوت 

 ، استزاتژی رفتاری سیز را استفادُ کٌذ:0تاسیکي 

تزتیة تا  را  تِ    ٍ در هدوَػِ اطالػات دٍم          تزتیة تا احتواالت  را تِ      ،  0در هدوَػِ اطالػات اٍل تاسیکي

ّای پایاًی  را تاسی کٌذ آًگاُ احتوال تِ دست آٍردى ّزکذام اس گزُ  تژی هیکس استزا 2کٌذ. اگز تاسیکي  تاسی هی      احتواالت 

 تِ غَرت سیز خَاّذ تَد:

  (  )       (  )     ( )     (  )     ( )   

  (  )     ( )      (  )     ( )     (  )     ( )   

  (  )     ( )     (  )     ( )     (  )     ( )   

 آیذ: تِ دست هیّای پایاًی  هیکس استزاتژی سیز هؼادل استزاتژی رفتاری تاالست ٍ احتواالت یکساًی تزای گزُ

احتوال  تا +   *ٍ       تا احتوال   +   *،     تا احتوال   +   *،     تا احتوال   +   *،   تا احتوال  +   *

    . 

ّویطِ تزقزار ًیست یؼٌی تزای ّز هیکس استزاتژی یک استزاتژی رفتاری هؼادل آى ٍخَد ًذارد تزای اثثات ایي  cاها ًتیدِ قسوت 

 یک هثال ًقؽ ارائِ دّین.هَؾَع کافیست 

را تا احتوال  +   *ٍ  +   *کٌذ کِ  اس استزاتژی هیکسی استفادُ هی 0فزؼ کٌیذ تاسیکي
 

 
ّا را تا  کٌذ )سایز استزاتژی تاسی هی 

کٌذ(. حال فزؼ  کٌذ )تزخالف قثل دیگز هیکس تاسی ًوی را تاسی هی  ًیش تٌْا استزاتژی خالع  2کٌذ( . تاسیکي  احتوال غفز تاسی هی

است تِ ایٌػَرت کِ: در اتتذای تاسی ،  ٍخَد دارد کِ هؼادل هیکس استزاتژی گفتِ ضذُ 0یک استزاتژی رفتاری تزای تاسیکي  کٌیذ

کٌذ. حال   تاسی هی      را تا احتوال     کٌذ ٍ در هدوَػِ اطالػات دٍم  تاسی هی         را تا احتوال        ،0تاسیکي

کٌذ  را اًتخاب هی    فقط 2)دقت کٌیذ کِ تاسیکي  غَرت سیز هیٌَیسین ّای پایاًی را در ّزدٍ استزاتژی تِ دست آٍردى گزُ احتوال تِ

کٌذ  را اًتخاب ًوی  ّیچَقت  2آیٌذ احتوالطاى غفز است سیزا فزد  دست هی تَسط فزد دٍم تِ  ّایی کِ اس طزیق اًتخاب تٌاتزایي گزُ

 (:ذ آٍردٌدست ًخَاّ ّا را تِ پس ّیچَقت ایي گزُ

        (  )    (  )  
 

 
                                

  (  )    (  )    (  )    (  )    (  )    (  )    (  )    

            (  )    (  )    (  )    (  )    

  (  )       (  )         (  )          (  )         (  )       

 تزای ایٌکِ دٍ استزاتژی تاال تزاتز تاضٌذ تایذ احتوال ّز گزُ پایاًی در ّزدٍ استزاتژی تزاتز تاضذ تٌاتزایي دارین:

  (  )       
 

 
              ( ) 



 اس طزفی دارین:

  (  )               ( )                      

                         (  )                        

 تاضذ.هیکس استزاتژی تاال ای ٍخَد ًذارد کِ  هؼادل  زاتژی رفتاریتٌاتزایي است

ًیستٌذ تزای ّز استزاتژی رفتاری یک هیکس استزاتژی هؼادل آى ٍخَد  perfect recallّایی کِ  تَاى ًتیدِ گزفت کِ در تاسی تطَر کلی هی

 اتژی رفتاری هؼادل آى ٍخَد ًذارد.دارد ٍلی تزای ّز هیکس استزاتژی یک استز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


