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Πεξίιεςε 
 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ 

θαη ηνπο ζχγρξνλνπο ηνκείο εθαξκνγψλ ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθείαο. Ζ ζεσξία Παηγλίσλ 

ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν 

εθαξκνγψλ. Μπνξνχκε λα ηελ ζπλδπάζνπκε εχθνια κε ηνλ θιάδνο ηεο ζεσξίαο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο αιιειέλδεηεο απνθάζεηο. Δπεηδή ε ζεσξία παηγλίσλ 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ζελαξίσλ αληαγσληζκνχ, ηα πξνβιήκαηα θαινχληαη παίγληα θαη 

νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη παίθηεο. Οη εθαξκνδφκελεο ηερληθέο ελζσκαηφλνληαη ζε 

πνιιαπινχο ηνκείο θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε αληαγσληζηηθέο θαηαζηάζεηο. πλνπηηθά 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ζεσξία παηγλίσλ πξαγκαηεχεηαη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην 

νπνίν ε ζηξαηεγηθή ηνπ θάζε παίθηε εμαξηάηαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ παίθηψλ. 

 

πρλά παξνπζηάδνληαη θαηαζηάζεηο ζηα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ αθνξνχλ ζε απνθάζεηο 

πνπ ππάξρεη αιιειεμάξηεζε. Όιεο απηέο νη θαηαζηάζεηο απαηηνχλ ζηξαηεγηθή ζθέςε αθνχ 

κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα 

νινθιήξσζε ηνπ θαιχηεξνπ ζρεδίνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε φηη νη θαηάιιειεο ηερληθέο γηα ηελ αλάιπζε ησλ αιιειεμαξηψκελσλ 

απνθάζεσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εθείλεο γηα ηηο κεκνλσκέλεο απνθάζεηο. ηα παίγληα, 

νη ελέξγεηεο ησλ παηθηψλ αλαθέξνληαη σο θηλήζεηο. Μηα ζεηξά απφ ζπλδπαζκφ θηλήζεσλ 

νλνκάδεηαη ζηξαηεγηθή, έηζη κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή είλαη κηα αθνινπζία θηλήζεσλ πνπ 

νδεγεί ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.  

 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο ησλ παηγλίσλ θαη αλαιχνληαη 

νη δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο θαηεγνξίεο. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, κέζα απφ αξθεηέο 

εθαξκνγέο θαη παξαδείγκαηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ θαηά πεξίπησζε 

επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ δίλνληαη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ πνπ κέρξη ζήκεξα 

δελ είραλ κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηνκέαο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  
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Abstract 
 

 

 

This thesis tries to bring together the basic concepts of game theory, and current areas of 

application of modern applicartions. Game theory is connected with all scientific areas in 

theoretical level but also at the application level. We can combine easily with the branch of 

the theory of decisions dealing with the interrelated decisions. Because game theory emerged 

from the analysis scenarios competition; problems are called games and participants invited 

players. The techniques can be mounted in multiple sectors and not limited to competitive 

situations. In summary, we could say that game theory deals with a problem in which the 

strategy of each player depends on the decisions of other players. 

 

Often, presented situations in society; relating to decisions that are interdependent. All these 

situations require strategic thinking since with effective use of the available information it is 

possible to integrate the best plan to meet their goals. For example, in the proper techniques 

for the analysis of interdependent decisions differ significantly from those for individual 

decisions. In games, the actions of the players listed as movements. A series of combined 

movements called strategy, so an optimal strategy is a sequence of moves that leads to the 

best possible outcome. 

 

The following sections present basic concepts of game theory and analyze the various sub- 

categories. At the end of the thesis we have collected and present several examples of daily 

and business applications.  
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Κεθάιαην 1 
 

Διζαγυγή  
 

 

 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη πξνβιήκαηα παηγλίσλ είραλ πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ κεγάισλ 

καζεκαηηθψλ φπσο ησλ Huyghens, Pascal, Fermat, Bernoulli, Gauss, νη νπνίνη θαη είραλ 

δψζεη ζρεηηθέο ιχζεηο. Ζ καζεκαηηθνπνίεζε φκσο ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ νθείιεηαη ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ Βorel (1921) θαη θχξηα ηνπ von Neumann (1928), ελψ ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

Οηθνλνκηθή είλαη έξγν ησλ von Neumann θαη Morgenstern (1944). Οη ζπξξάμεηο, νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηα παίγληα είλαη νη ηξείο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο 

αληηκεησπίδεη ην αξραηφηεξν ηνπ πξφβιεκα δειαδή ην πξφβιεκα ησλ κεξηδίσλ. Δηδηθά ζηα 

παίγληα κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπο (φρη θαη‟ αλαγθή πάληα εζηθνχο) γίλεηαη νξζνινγηθά 

παξαδεθηή ε επηθξάηεζε, ε ππεξνρή. 

 

Με ηε ζεσξία ησλ παηγλίσλ επηηπγράλεηαη ε κειέηε, ε αλάιπζε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζε 

θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ. Έηζη ζηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ε ζεσξία ησλ παηγλίσλ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ κειέηε πξνβιεκάησλ 

νιηγνπσιίνπ, δηκεξνχο κνλνπσιίνπ, γεληθήο ηζνξξνπίαο, νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ θ.ι.π. 

Δθηφο ησλ εθαξκνγψλ ζηελ Οηθνλνκηθή, ηα παίγληα πνιιά πξνζέθεξαλ θαη ζηε κειέηε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ, αθνχ έλλνηεο φπσο ρξεζηκφηεηα, πξνηίκεζε, 

ζπλεξγαζία, ζπκκαρία, ζπλαζπηζκφο, επηθξάηεζε, δηαηηεζία, απεηιή, δηαπξαγκαηεχζεηο, 

θαηαδίσμε, πφισζε θ.ι.π. κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ηελ γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα 

δψζνπλ ζαθή θξηηήξηα ζηνπο εγήηνξεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Τπάξρνπλ, επίζεο, 

ςπρνινγηθά παίγληα πνπ παίδνληαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φπνπ ηα φπια, νη ιέμεηο θαη νη 

εμνθιήζεηο είλαη θαιά ή άζρεκα ζπλαηζζήκαηα. Τπάξρνπλ θαη βηνινγηθά παίγληα, ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηδψλ, φπνπ ε θπζηθή επηινγή κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο έλα 

παίγλην πνπ παίδεηαη κεηαμχ γνληδίσλ. Τπάξρεη, ινηπφλ, κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζεσξίαο 

παηγλίσλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο ινγηθήο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα παίγλην νλνκάδνληαη παίθηεο. Έλαο παίθηεο κπνξεί λα είλαη έλα 

άηνκν, κηα νκάδα αηφκσλ, κηα εηαηξία ή αθφκα θαη έλα θξάηνο. Αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηα παίγληα δηαθξίλνληαη ζε παίγληα ηχρεο, ζηξαηεγηθήο, ζπλεξγαζίαο, 

πεπεξαζκέλα, απέξαληα, κε 2,3,....,n πξφζσπα, κε άζξνηζκα θεξδψλ κεδέλ ή δηάθνξν ηνπ 

κεδελφο, κε πιεξνθίεο ή ρσξίο πιεξνθνξίεο, κε πνηλέο, ελαληίνλ ηεο θχζεσο θ.ι.π. 

 

ηα παίγληα ηχρεο ην απνηέιεζκα αμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηχρε (π.ρ. δάξηα, 

λνκίζκαηα, ξνπιέηα θ.ι.π.) ρσξίο λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ νη πάηθηεο. Αληίζεηα ζηα παίγληα 

ζηαηεγηθήο ην απνηέιεζκα δελ είλαη απνθιεηζηηθφ πξντνλ ηεο ηχρεο, αιιά δηακνξθψλεηαη 

απφ ηελ επέκβαζε ησλ παηθηψλ. 

 

Ζ ζεσξία ησλ παηγλίσλ έρεη δχν δηαθνξεηηθνχο ξφινπο: ν πξψηνο εξκελεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δειαδή πσο ζε θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ νη παίθηεο 

πξνθαινχλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ θηλήζεσλ. ην δεχηεξν ξφιν 

θαζνξίδνληαη νη θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο πνπ κπνξνχλ (ή δελ κπνξνχλ) λα ηθαλνπνηεζνχλ σο 



6 

 

 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ παηθηψλ. ηε ζεσξία ησλ παηγλίσλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο: 

 

 ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ. Αλ ην παίγλην εμειίζζεηαη κφλν κεηαμχ δχν παηθηψλ, ηφηε 

νλνκάδεηαη παίγλην δχν αηφκσλ (two-person game). Αλ ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ δχν, ηφηε ην παίγλην νλνκάδεηαη n-αηφκσλ (n-person game) 

 άζξνηζκα θεξδψλ θαη δεκηψλ. Αλ ζε έλα παίγλην ηα θέξδε ηνπ ελφο παίθηε ηζνχηαη 

κε ηηο δεκίεο ηνπ άιινπ , ηφηε απηφ νλνκάδεηαη παίγλην κεδεληθνχ – αζξνίζκαηνο 

(zero-sum game). ε αληίζεηε πεξίπησζε ην παίγλην νλνκάδεηαη κε- κεδεληθνχ 

αζξνίζκαηνο (non-zero sum game) 

 ζηξαηεγηθή. Δίλαη ε δπλαηφηεηα επεκβάζεσο πνπ πξνζθέξνπλ ζε θάζε παίθηε νη 

θαλφλεο ηνπ παηγλίνπ 

  

Ζ ζεσξία παηγλίσλ δηεπξεπλά εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ή ειαρηζηνπνηνχλ  

ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε  ηνπ παίθηε. Γεληθά, ππάξρνπλ δχν είδε ζηξαηεγηθψλ ζε έλα 

παίγλην. 

 ε θαζαξή ζηξαηεγηθή (pure strategy). ε απηή ν παίθηεο επηιέγεη κία κφλν απφ 

ηηο επηινγέο ηνπ, κε πηζαλφηεηα ίε κε ηε κνλάδα ελψ δελ επηιέγεη θακία απφ ηηο 

ππφινηπεο. 

 ε κηθηή ζηξαηεγηθή (mixed strategy). ε απηή ηε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλνληαη 

ζπλδπαζκνί ζηξαηεγηθψλ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο επηιέγεηαη κε πηζαλφηεηα 

κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο. 

 

Σα θέξδε (ή δεκίεο), φηαλ νη παίθηεο επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα 

παξαζηαζνχλ κέζσ κηαο κήηξαο ε νπνία νλνκάδεηαη Μήηξα παηγλίνπ ή Μήηξα 

απνηειέζκαηνο (payoff matrix). Αλαιπηηθφηεξα, ε κήηξα πεξηγξάθεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

παηγλίνπ γηα θάζε ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ ησλ παηθηψλ. 

  

ε απηή ηελ αλάιπζε γηα ηελ ζεσξία ησλ παηγλίσλ, ζα κειεηήζνπκε έλα έπξνο καζεκαηηθψλ  

κνληέισλ ζχγθξνπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμπ δχν ή πεξηζζφηεξσλ νληνηήησλ. Δδψ, 

δίλνπκε έλα πεξίγξακκα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο ηεο εξγαζίαο, ζπρλά δίλνληαο 

παξαδείγκαηα. 

 

Πξψηα ζα εμεηάζνπκε ηα ζπλδπαζηηθά παίγληα, ζηα νπνία δχν παίθηεο ιακβάλνπλ ζέζεηο 

θάλνληαο θηλήζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί κηα ζέζε λίθεο γηα έλαλ απφ ηνπο παίθηεο. Ζ γεληθή 

ηδέα ιχζεο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ην παίγλην είλαη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο – κηα ζπιινγή απφ 

θηλήζεηο γηα έλαλ απφ ηνπο παίθηεο, κηα γηα θάζε πηζαλή θαηάζηαζε, πνπ ζα εγγπάηαη ηε λίθε 

ηνπ. 

 

Σν Chess θαη Go είλαη παξαδείγκαηα δεκνθηιψλ ζπλδπαζηηθψλ παηρλίσλ πνπ είλαη γλσζηά 

γηα ηελ δπζθνιία ηνπο λα αλαιπζνχλ. Θα πεξηνξίζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε απινχζηεξα 

παξαδείγκαηα φπσο ην παίγλην ηνπ Hex πνπ εθεπξέζεθε απν ην Γαλφ καζεκαηηθφ Piet Hein 

θαη αλεμάξηεηα απφ ην δηάζεκν ζεσξεηηθφ παηγλίσλ John Nash, ελψ ήηαλ κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο ζην Princeton. Σν Hex παίδεηαη ζε έλα δηακνξθσκέλν ξφκβν ν νπνίνο έρεη 

ζρεδηαζκέλα ζην εζσηεξηθφ κηθξά εμάγσλα. Γπν πάηθηεο, Κ θαη ν  Π, ελαιιάζζνληαη 

ρξσκαηίδνληαο ηα εμάγσλα κε ην αληίζηνηρν ρξψκα ηνπο, θφθθηλν ή πξάζηλν. Ο ζηφρνο γηα 

ηνλ Κ είλαη λα παξάγεη κηα θφθθηλε αιπζίδα ε νπνία λα δηαζρίδεη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ πίλαθα. 

Ο ζηφρνο γηα ηνλ Π είλαη λα παξάγεη κηα πξάζηλε αιπζίδα ε νπνία λα ζπλδέεη ηηο δχν άιιεο 

πιεπξέο. Όπσο ζα δνχκε, είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί φηη ν παίθηεο πνπ ζα θηλεζεί πξψηνο 

κπνξεί λα θεξδίδεη πάληα. Ζ εχξεζε ηεο ζηξαηεγηθή λίθεο, σζηφζν, παξακέλεη έλα άιπην 

πξφβιεκα, εθηφο εάλ ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα είλαη κηθξφ. 

 

ε κηα ελδηαθέξνπζα παξαιιαγή ηνπ παηγλίνπ, νη παίθηεο, αληί λα ελαιιάζζνληαη, ξίρλνπλ 

έλα λφκηζκα γηα λα θαζνξίζεη πνηνο ζα θηλεζεί ζηε ζπλέρεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα 
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είκαζηε ζε ζέζε λα δψζνπκε κηα ζαθή πεξηγξαθή ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ζηξαηεγηθψλ 

ησλ παηθηψλ. Απηά είλαη γλσζηά σο ηπραίαο ζεηξάο ζπλδπαζηηθά παίγληα. 

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα ζπλδπαζηηθνχ παηγλίνπ είλαη ην  Nim. ην Nim, ππάξρνπλ 

αξθεηέο ζηνίβεο απφ κάξθεο, θαη νη παίθηεο αλαιακβάλνπλ εθ πεξηηξνπήο λα επηιέμνπλ κηα 

ζηνίβα θαη λα κεηαθηλήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο. Ο ζηφρνο γηα θάζε παίθηε είλαη 

λα πάξεη ηελ ηειεπηαία κάξθα. Θα πεξηγξάςνπκε κηα ζηξαηεγηθή λίθεο γηα ην Nim θαη ζα 

δείμνπκε φηη κία κεγάιε νκάδα ζπλδπαζηηθψλ παηρληδηψλ είλαη νπζηαζηηθά φκνηα πξνο απηφ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα παίγληα ηύρεο, ζηα νπνία θαη νη δχν 

παίθηεο θηλνχληαη ηαπηφρξνλα. ηα 2 – πξνζψπσλ, κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο παίγληα, θάζε 

παίθηεο επσθειείηαη κφλν απφ ηελ δεκία ηνπ άιινπ. Θα δείμνπκε πψο ζα βξίζθνπκε ηηο  

βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο γηα θάζε παίθηε, πνπ ηππηθά ζα απνηεινχλ ηπραίεο επηινγέο απφ ηηο 

δηαζέζηκεο. 

 

ην παίγλην “ζνπη πέλαιηη”, έλα παίλγην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο εκπλεπζκέλν απφ ην 

πνδφζθαηξν, έλαο παίθηεο , απηφο πνπ ξίρλεη ηα πέλαιηη, επηιέγεη λα θινηζίζεη ηε κπάια είηε 

ζηα αξηζηεξά είηε ζηα δεμία ζηνλ άιιν παίθηε , ηνλ ηεξκαηνθχιαθα. Σελ ίδηα ζηηγκή ν 

ηεξκαηνθχιαθαο καληεχεη πνπ λα «βνπηήμεη», αξηζηεξά ή δεμηά. 

 

Ο ηεξκαηνθχιαθαο έρεη κηα επηινγή λα απνηξέςεη ην γθφι αλ «βνπηήμεη» ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε φπνπ έγηλε ην ζνχη. Απηφο πνπ εθηειεί ην πέλαιηη, ν νπνίνο είλαη αξηζηεξφο 

ζνχηεξ έρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηηπρίαο, αλ θισηζήζεη αξηζηεξά 

 

Οη πηζαλφηεηεο φηη ην ζνχη ζα βξεί ζηφρν παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΣΔΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ 

ΟΤΣΔΡ 

Α                 Γ 

 

Α 

Γ 

0.8    1 

  1                0.5 

 

ηα παίγληα γεληθνχ αζξνίζκαηνο, δελ έρνπκε πιένλ βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο. Παξφιαπηά 

ππάξρεη αθφκα κηα έλλνηα κηαο «βέιηηζηεο επηινγήο» γηα ηνπο παίθηεο. Ζ ηζνξξνπία Nash 

είλαη έλα ζχλνιν απφ ζηξαηεγηθέο κηα γηα θάζε παίθηε κε ηελ πξνππφζεζε φηη θαλέλαο 

παίθηεο δελ κπνξεί λα θεξδίζεη απφ κνλφπειπξε αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο. Πξνθχπηεη φηη 

θαζε γεληθνχ αζξνίζκαηνο παίγλην έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ηζνξξνπίαο Nash.  

 

Μηα ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία γεληθνχ αζξνίζκαηνο ζεκαληηθή ζηελ επηζηήκε ησλ 

ππνινγηζηψλ είλαη απηή ησλ παηγλίσλ ζπκθφξεζεο/ζπλνζηηζκνχ. ε έλα ηέηνην παίγλην 

ππάξρνπλ δχν νδεγεί I  θαη ΗΗ, νη νπνίνη πξέπεη λα πινεγεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην θζελά 

κέζα ζε έλα δίθηπν απφ δξφκνπο δηνδίσλ. Ο Η πξέπεη λα ηαμηδέςεη απφ ηελ πφιε Β ζηελ D 

θαη ν ΗΗ απφ ηελ πφιε A ζηελ πφιε C. Σν θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα νδεγφ γηα  ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο δξφκνπ είλαη κηθξφηεξν φηαλ είλαη απνθιεηζηηθφο ρξήζηεο απφ φηαλ 

κνηξάδεηαη ην δξφκν κε ηνλ άιιν νδεγφ. ε έλα δηάγξακκα επηζπλάπηεηαη ζε θάζε δξφκν έλα 

δεπγάξη (a,b),φπνπ ην a αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ηνπ λα είζαη ν κνλαδηθφο ρξήζηεο ηνπ 

δξφκνπ θαη ην b ην θφζηνο λα ηνλ κνηξάδεζαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν Η θαη ν ΗΗ θαη νη δχν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ΑΒ – ν Η ηαμηδεχεη απν ην Α ζην Β θαη ν ΗΗ απφην Β ζην Α – ηφηε θάζε 

έλαοπιήξψλεη 5 κνλάδεο. Αλ κφλν έλαο νδεγφο ρξεζηκνπνηεί ην δξφκν , ην θφζηνο είλαη 3 

κνλάδεο. 

 

Μηα βειηίσζε ησλ ηειεπηαίσλ 12 ρξφλσλ είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ γεληθνχ 

αζξνίζκαηνο. Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζέκα είλαη απηφ ηεο ζεκαηνδφηεζεο. Αλ έλαο παίθηεο 

έρεη θάπνηα πιεξνθνξία φηη ν άιινο δελ έρεη , απηφ κπνξεί λα είλαη ην πιενλέθηεκα ηνπ. Σν 

ζέκα ζην θεθάιαην 6 είλαη ηα παίγληα ζπλεξγαζίαο , ζηα νπνία νη παίθηεο ζπζππξψλνληαη γηα 
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λα εξγαζηνχλ απέλαληη ζε έλα θνηλφ ζηφρν. αλ παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε φηη ηξεηο άλζξσπνη 

πσινχλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο ζε έλα καγαδί. Γχν απφ απηνχο πνπινχλ έλα αξηζηεξφ γάληη 

ελψ ν ηξίηνο πνπιά ην δεμί. Έλα πινχζηνο ηνπξίζηαο κπαίλεη ζην καγαδί θαη ρξεηάδεηαη έλα 

δεπγάξη γάληηα. Ο ηξίηνο παίθηεο εδψ έρεη έλα πιενλέθηεκα, επεηδή ην πξντφλ ηνπ είλαη ζε 

έιιεηςε. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ηθαλφο λα ιάβεη ην έλα πςειφηεξν κέξνο απφ ηελ πιεξσκή 

ηνπ ηνπξίζηα απφ ηνπο δχν άιινπο παίθηεο. Όκσο αλ θξαηά πνιχ πςειφ πνζνζηφ ησλ 

θεξδψλ νη άιινη παίθηεο κπνξεί λα ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο λα αξλεζνχλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ καδί ηνπ, κπινθάξνληαο θάζε πψιεζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

δηαθηλδπλέπζνπλ ηα θέξδε ηνπ. Ζ εχξεζε κηαο ιχζεο γηα έλα ηέηνην παίγλην πεξηιακβάλεη κηα 

καζεκαηηθή έλλνηα γλσζηή σο ηηκή Shapley. 
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Κεθάιαην 2 

 

Σςνδςαζηικά Παίγνια 
 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Σα ζπλδπαζηηθά παίγληα είλαη κηα θαηεγνξία παηγλίσλ πνπ πεξηιακβάλεη δεκνθηιή παίγληα 2 

παηθηψλ φπσο ην Nim θαη ην Hex, πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. ε έλα ζπλδπαζηηθφ παίγλην 

ππάξρνπλ 2 παίθηεο, έλα ζχλνιν ζέζεσλ θαη έλα ζχλνιν απφ νξζνινγηθέο θηλήζεηο κεηαμχ 

ησλ ζέζεσλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζέζεηο είλαη ηεξκαηηθέο. Οη παίθηεο παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 

θηλνχκελνη απφ ζέζε ζε ζέζε. Ο ζηφρνο γηα θάζε έλαλ είλαη λα θηάζεη ζηελ ηειηθή ζέζε ε 

νπνία είλαη ζέζε λίθεο γηα ηνλ παίθηε απηφ. Σα ζπλδπαζηηθά παίγληα γεληθά κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 2 θαηεγνξίεο: 

 

 Δθείλα γηα ηα νπνία νη ζέζεηο λίθεο θαη νη δηαζέζηκεο θηλήζεηο είλαη νη ίδηεο θαη γηα 

ηνπο δχν παίθηεο θαη ιέγνληαη ακεξφιεπηα παίγληα. Έλα παίθηεο πνπ θζάλεη ζε κηα 

απφ ηηο ηειηθέο ζέζεηο πξσηνο θεξδίδεη. Θα δνχκε φηη φια απηά ηα παίγληα 

ζπζρεηίδνληαη ζε ην Νim. 

 Όια ηα άιια παίγληα θαινχληαη εγσηζηηθά. ε απηά ηα παίγληα νη δηαζέζηκεο 

θηλήζεηο, φπσο θαη νη ζέζεηο λίθεο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ γηα ηνπο δχν παίθηεο. Σέινο, 

κεξηθά εγσηζηηθά παίγληα κπνξεί λα ηεξκαηίδνπλ ζε ηζνπαιία, κηα ζέζε ζηελ νπνία 

θαλέλαο παίθηεο δελ θεξδίδεη. 

 

Μεξηθά ζπλδπαζηηθά παίγληα κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ηζφπαια θαη λα ζπλερίδνληαη ζην 

άπεηξν. ε έλα ζπλδπαζηηθφ παίγλην ν ζηφρνο καο είλαη λα βξνχκε πνίνο απν ηνπο 2 παίθηεο 

κπνξεί πάληα λα πηέδεη κηα λίθε θαη θαζνξίδνληαο ηε ζηξαηεγηθή λίθεο. Δθφζνλ απηφ είλαη 

δχζθνιν θαηά πεξίπησζε ζα πεξηνξίζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε πην απιά παίγληα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα επηθελησζνχκε ζε ζπλδπαζηηθά παίγληα ηα νπνία ηεξκαηίδνπλ ζε 

πεπεξαζκελν αξηζκφ βεκάησλ. Σν Hex είλαη έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ παηγλίσλ θαζψο θάζε 

ζέζε, φπσο ζα δνχκε, έρεη πεπεξαζκέλα αρξσκάηηζηα εμάγσλα. 

  

Οξηζκόο 2.1.1 Έλα ζπλδπαζηηθφ παίγλην κε κηα ζέζε Υ, ζεσξείηαη πξννδεπηηθά 

νξηνζεηεκέλν αλ μεθηλψληαο απφ νπνηαδήπνηε ζέζε Xx  ην παίγλην ζα πξέπεη λα ηεξκαηίδεη 

κεηά απφ πεπεξαζκέλν αξηζκφ B(x) θηλήζεσλ. 

 

Όπνπ Β(x) είλαη έλα αλψηεξν φξην, ζηνλ αξηζκφ βεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμειηρζεί έλα 

παίγλην. Ίζσο ελα ελεξγφ παίγλην λα ηεξκαηίδεη ζε ιηγφηεξα βήκαηα. Δδψ ζεκεηψλνπκε φηη ηα 

παίγληα, ζθάθη, ληάκα θαη Go δελ ρξεηάδεηαη λα ηεξκαηίδνπλ ζε πεπεξαζκέλν αξηζκφ 

βεκάησλ θαζψο νη ζέζεηο κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ θπθιηθά. Χζηφζν, ππάξρνπλ εηδηθνί 

θαλφλεο, πνπ ηα θαζηζηνχλ πξαγκαηηθά πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλα παίγληα. Θα δνχκε φηη ηα 

πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλα ζπλδπαζηηθά παίγληα δελ κπνξνχλ λα ηεξκαηίζνπλ ζε ηζνπαιία, 

γηαηί έλαο απφ ηνπο παίθηεο έρεη ζηξαηεγηθή λίθεο. Γηα πνιιά παίγληα ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπκε απηφλ ηνλ παίθηε αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ηελ ζηξαηεγηθή.  
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2.2 Ακεξόιεπηα παίγληα 

 

Παξάδεηγκα 2.1 (Έλα παίγλην αθαίξεζεο). Ξεθηλψληαο κε κηα ζηνίβα απφ xN* κάξθεο , 

δχν παίθηεο, ν Η θαη ν ΗΗ, ελαιιάζζνληαη παίξλνληαο κία κέρξη 4 κάξθεο. Ο παίθηεο Η θηλείηαη 

πξψηνο. Ο παίθηεο πνπ ζα κεηαθηλήζεη ηελ ηειεπηαία κάξθα θεξδίδεη. 

 
Παξαηεξείζηε φηη κε 4 ή ιηγφηεξεο κάξθεο, ν παίθηεο Η ζαθψο έρεη κηα θίλεζε λίθεο: απιά ηηο 

αθαηξεί φιεο. Αλ ππάξρνπλ πέληε κάξθεο κε ηηο νπνίεο αξρίδεη λα παίδεη, σζηφζν, ν παίθηεο 

ΗΗ ζα κείλεη κε ηέζζεξηο ή ιηγφηεξεο, αλεμάξηεηα απφ ην ηί θάλεη ν παίθηεο Η. 

 

Ση γίλεηαη αλ έρνπκε n = 6 κάξθεο; Απηή είλαη θαη πάιη κηα ζέζε λίθεο γηα ηνλ παίθηε Η γηαηί 

αλ απνκαθξχλεη κηα κάξθα, ν  παίθηεο ΗΗ έρεη απνκείλεη ζε ζέζε ήηηαο κε πέληε κάξθεο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα x = 7, 8, 9. Με 10 κάξθεο, σζηφζν, ν παίθηεο ΗΗ θαη πάιη κπνξεί λα 

εγγπεζεί φηη ζα θεξδίζεη. Αο θάλνπκε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: 

 

{ :N x N*, ν παίθηεο Η κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα λίθε αλ ππάξρνπλ x κάξθεο ζηελ αξρή} 

{ :P x N*, ν παίθηεο ΗΗ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα λίθε αλ ππάξρνπλ x κάξθεο ζηελ αξρή} 

 

Μέρξη ζηηγκήο, έρνπκε δεη φηη {1,2,3,4,6,7,8,9} , θαη 5 . πλερίδνληαο κε απηή ηε 

ζπιινγηζηηθή γξακκή, βξίζθνπκε φηη { :P x N* ην x είλαη πνιιαπιάζην ηνπ πέληε} θαη 

N*=N/P. 

  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαιχζεη ηελ αθαίξεζε κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε 

άιια ακεξφιεπηα παίγληα. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπκε έλα επίζεκν πιαίζην. 

 

Οξηζκόο 2.2.1 Έλα ακεξφιεπην ζπλδπαζηηθφ παίγλην έρεη δχν παίθηεο Η θαη ΗΗ, θαη έλα 

ζχλνιν (ζπλήζσο πεπεξαζκέλν) πηζαλψλ ζέζεσλ. Ζ θίλεζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα 

εμεηάζνπκε ην παίγλην απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε. Μηα θίλεζε είλαη έλα δηαηεηαγκέλν 

δεπγάξη ζέζεσλ. Ζ ηεξκαηηθή ζέζε είλαη κία απφ ηηο νπνίεο ππάξρνπλ κε λφκηκεο θηλήζεηο. 

Γηα θάζε κε ηεξκαηηθή ζέζε, ππάξρεη έλα ζχλνιν λφκηκσλ θηλήζεσλ θαη γηα ηνπο δχν 

παίθηεο. Κάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο παηγλίνπ, ν παίθηεο πνπ ζα θηλεζεί ζηελ 

ηεξκαηηθή ζέζε θεξδίδεη. 

 

Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ηηο ζέζεηο παηγλίσλ σο θφκβνπο θαη ηηο θηλήζεηο σο δηεπζπλφκελεο 

ζπλδέζεηο. Μηα ηέηνηα ζπιινγή θφκβσλ (θνξπθέο) θαη ζπλδέζεσλ (αθκέο) κεηαμχ απηψλ 

θαιείηαη γξάθεκα. Αλ νη θηλήζεηο είλαη ακθίξξνπεο, νη αθκέο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ σο κε 

δηεπζπλφκελεο. ηελ αξρή ηνπ παηγλίνπ έλα «δείγκα» ηνπνζεηείηαη ζηνλ θφκβν πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αξρηθή ζέζε. ηε ζπλέρεηα νη παίθηεο αλαιακβάλνπλ εθ πεξηηξνπήο 

ηνπνζέηεζε ηνπ «δείγκαηνο» ζε έλα απφ ηνπο γεηηνληθνχο θφκβνπο κέρξη έλαο απφ απηνχο λα 

θηάζεη ζε έλα ηεξκαηηθφ θφκβν θαη λα αλαθεξπρζεί ληθεηήο. 

 

Με ηνλ νξηζκφ απηφ, είλαη ζαθέο φηη ην παίγλην είλαη ακεξφιεπην ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

παηγλίνπ. Ζ κφλε ηεξκαηηθή ζέζε είλαη ε x = 0. Σν  παξαθάησ ζρήκα 2.1 δίλεη έλα 

δηεπζπλφκελν γξάθεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην παίγλην κε ηελ αξρηθή ζέζε x = 14. 

 

 

ρήκα 2.1 Οη ζέζεηο ζην Ν ζπκβνιίδνληαη κε θφθθηλν θαη απηέο ζην P κε καχξν. 
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Δίδακε φηη μεθηλψληαο απφ κηα ζέζε xεN, ν παίθηεο Η κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κηα λίθε 

θηλνχκελνο ζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ P={5n: n{5 : }.P n n N*}  

 

Οξηζκόο 2.2.2 Μηα ζηξαηεγηθή γηα έλαλ παίθηε είλαη κηα ζπλάξηεζε πνπ αλαζέηεη κηα 

θίλεζε ζε θάπνηα κε ηεξκαηηθή ζέζε. Μηα ληθεθφξα ζηξαηεγηθή απν κία ζέζε x είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ μεθηλψληαο απφ ην x εγγπάηαη απφηειεζκα λίθεο γηα απηφ ηνλ παίθηε ζε 

πεπεξαζκέλν αξηζκφ βεκάησλ. 

 

Σφηε:    

max{ {1,2,..., }},
( )

1,

P x x N
M x

x ώ



 

  
  

 
 

  

νξίδεηαη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο γηα ηνλ παίθηε Η, μεθηλψληαο απφ νπνηαδήπνηε ζέζε x N  

θαη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο γηα ηνλ παίθηε ΗΗ μεθηλψληαο απφ νπνηαδήπνηε ζέζε x P . 

Μπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ N θαη P ζε νπνηνδήπνηε ακεξφιεηπν παίγλην. 

 

Οξηζκόο 2.2.3.  Γηα νπνηνδήπνηε ζπλδπαζηηθφ παίγλην, νξίδνπκε ην Ν (γηα ην “next”- 

επφκελε θίλεζε) λα είλαη έλα ζχλνιν ζέζεσλ ηέηνησλ ψζηε ν επφκελνο παίθηεο λα κπνξεί λα 

εγγπεζεί κηα λίθε. Σν ζχλνιν ζέζεσλ γηα ην νπνίν θάζε θίλεζε νδεγεί ζε κηα ζέζε Ν 

δειψλεηαη απφ ην P (γηα ην “πξνεγνχκελν”), απφ ηε ζηηγκή πνπ ν παίθηεο, ν νπνίνο κπνξεί 

λα δηεθδηθήζεη κηα ζέζε P κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ζα θεξδίζεη. 

 

ην παίγλην ηεο αθαίξεζεο έρνπκε N* N P   θαη εχθνια είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζνπκε κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. Απηφ γεληθεχεηαη αλ ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ζε έλα 

ακεξφιεπην ζπλδπαζηηθφ παίγλην ηζνχηαη κε N P , ηφηε έλαο απν ηνπο παίθηεο πξέπεη λα 

έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. Αλ ε ζέζε έλαξμεο είλαη ζην Ν ηφηε ν παίθηεο Η έρεη κηα ηέηνηα 

ζηξαηεγηθή, αιιηψο έρεη ν παίθηεο ΗΗ. Κάζε πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν ακεξφιεπην παίγλην 

είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγεί αλαδξνκηθά απφ ηηο ηεξκαηηθέο ζέζεηο. Χο εθ ηνχηνπ μεθηλψληαο 

απφ νπνηαδήπνηε ζέζε, κηα ζηξαηεγηθή λίθεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί γηα έλαλ απφ ηνπο 

παίθηεο. Απηφ κπνξεί φκσο αιγνξηζκηθά λα είλαη δχζθνιν φηαλ ην γξάθεκα είλαη κεγάιν. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα παξφκνηα θαηάζηαζε δηαηεξείηαη επίζεο γηα έλα πξννδεπηηθά 

νξηνζεηεκέλν εγστζηηθφ παίγλην. Παξαθάησ έρνπκε αλαδξνκηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ Ν 

θαη Ρ, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο παηγλίνπ: 

 

 P0 = {ηεξκαηηθέο ζέζεηο} 

1i = {ζέζεηο x γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη κηα θίλεζε πνπ νδεγεί ζην Pi} 

  Pi = {ζέζεηο y ηέηνηεο ψζηε θάζε θίλεζε νδεγεί ζην Ni} 

1 0

,i i

i i

N N P P
 

   

 

Παξάδεηγκα 2.2 (Chomp)
1
 ην παίγλην απηφ δχν παίθηεο παίξλνπλ ζέζεηο δαγθψλνληαο έλα 

κεγάιν θνκκάηη νξζνγψληαο κπάξαο ζνθνιάηαο ην νπνίν δηαηξείηαη ζε ηεηξάγσλα. Ζ θάησ 

αξηζηεξή γσλία ηεο κπάξαο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε έλα κπξφθνιν. Κάζε παίθηεο, φηελ έξζεη 

ε ζεηξά ηνπ, επηιέγεη έλα νιφθιεξν ηεηξάγσλν ζνθνιάηαο θαη κεηαθηλεί θαηα κήθνο φια ηα 

ηεηξάγσλα πνπ βξίζθνληαη πάλσ θαη ζηα δεμηά ηνπ. Σν άηνκν πνπ ζα θάεη ην ηειεπηαίν 

θνκκάηη ζνθνιάηαο θεξδίδεη θαη ν ρακέλνο πξέπεη λα θάεη ην κπξφθνιν. 

  

                                                 
1
 Σν παίγλην Chomp εθεπξέζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 απφ ηνλ David Gale, ηψξα νκφηηκν θαζεγεηή ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα ζην Μπέξθιετ. 
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ρήκα 2.2. Μεξηθέο θηλήζεηο ζην παίγλην Chomp. 

 

Δδψ ε ηειεπηαία ζέζε είλαη φηαλ έρεη ηειεηψζεη ε ζνθνιάηα. Σν γξάθεκα γηα κηα κηθξή 2x3 

κπάξα ζνθνιάηαο κπνξεί εχθνια λα θαηαζθεπαζηεί, θαη ηα Ν θαη P είλαη εχθνιν (θαη 

ζπλεπψο κηα ληθεθφξα ζηξαηεγηθή) λα αλαγλσξηζηνχλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 
ρήκα 2.3 Κάζε θίλεζε απφ κηα ζέζε P νδεγεί ζε κηα ζέζε Ν (έληνλα καχξα δηαλχζκαηα), γηα θάζε 

ζέζε Ν ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα θίλεζε γηα ηε ζέζε P. 

 

Χζηφζν, φζν ην κέγεζνο ηεο κπάξαο απμάλεηαη, ην γξάθεκα γίλεηαη πνιχ κεγάιν θαη ε 

ζηξαηεγηθή λίθεο δχζθνια κπνξεί λα βξεζεί. ηε ζπλέρεηα ζα απνδείμνπκε φηη γηα θάζε 

πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν ακεξφιεπην παίγλην ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο γηα έλαλ απφ 

ηνπο παίθηεο. 

 

Θεώξεκα 2.2.1 ε έλα πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν ακεξφιεπην παίγλην ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο παηγλίνπ, φιεο νη ζέζεηο x βξίζθνληαη ζην ζχλνιν N P . 

 

Απόδειξη. (Με επαγσγή γηα ην B (x)). Βέβαηα, γηα φια ηα x ψζηε ( ) 0B x  , έρνπκε φηη 

0 .x P P   Έζησ φηη ην ζεψξεκα ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο x γηα ηα νπνία 

( ) ,B x n  θαη εμεηάδνπκε αλ θάζε ζέζε z ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε ( ) 1.B z n   Κάζε 

κεηάβαζε απφ z ζα καο νδεγήζεη ζε κηα ζέζε ζην N P  απφ ηελ επαγσγηθή ππφζεζε. 

Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο:  

 

Πεπίπηυζη 1: Κάζε θίλεζε απφ z νδεγεί ζε κηα ζέζε ζην Ν. Σφηε ην z βξίζθεηαη ζε έλα απφ 

ηα ζχλνια 
iP  εμ νξηζκνχ, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζην P.  

Πεπίπηυζη 2: Αλ δελ είλαη αιεζέο φηη θάζε θίλεζε απφ ηελ z νδεγεί ζε κηα ζέζε ζε N, πξέπεη 

λα ηζρχεη φηη ππάξρεη κηα θίλεζε απφ z ζε θάπνηα P-ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή, εμ νξηζκνχ, 

z N .  

Χο εθ ηνχηνπ, φιεο νη ζέζεηο βξίζθνληαη ζην .N P  
 

Θεώξεκα 2.2.2 Ζ έλαξμε απφ κηα ζέζε ζηελ νπνία ε ζνθνιάηα πνπ απνκέλεη είλαη 

νξζνγψληα νδεγεί ηνλ παίθηε πνπ θηλείηαη λα έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. 
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Απόδειξη. Αο ππνζέζνπκε, πξνο κηα αληίθαζε, φηη ππάξρεη κηα νξζνγψληα ζέζε ηέηνηα ψζηε o 

επφκελνο παίθηεο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζεί (αο πνχκε φηη είλαη παίθηεο I) δελ έρεη κηα 

ζηξαηεγηθή λίθεο θαη αο εμεηάζνπκε ηελ θίλεζε ηνπ δαγθψκαηνο απφ ηελ επάλσ δεμηά γσλία. 

Ζ ζέζε πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα είλαη κηα ζέζε απφ ηελ νπνία ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο 

γηα ηνλ παίθηε II. Όκσο απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί, γηαηί αλεμάξηεηα απφ ην πνία ζέζε είλαη 

απηή, ν παίθηεο Η κπνξεί λα ηε θηάζεη ζε κία θίλεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν παίθηεο Η έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο, ην νπνίν είλαη κηα αληίθαζε. 

 

 

2.2.1. Λύζε Nim θαη Bouton 

 

Παξάδεηγκα 2.3 (Νim) ην Νim ππάξρνπλ αξθεηέο ζηφηβεο, θαζε κία πεξηιακβάλεη 

πεπεξαζκέλεο πνιιέο κάξθεο. Μηα θίλεζε είλαη κηα κεηαθηλήζνπκε νπνηνδήπνηε αξηζκφ απφ 

κάξθεο απν κηα κνλή ζηνίβα. Γχν πάηθηεο ελαιιάζζνπλ ηε ζεηξά κε ζθνπφ λα κεηαθηλήζνπλ 

ηελ ηειεπηαία κάξθα. Καηά ζπλέπεηα, ε ηεξκαηηθή ζέζε είλαη φηαλ δελ ππάξρνπλ πιένλ 

κέξθεο. Δπεηδή ην Nim είλαη πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν, φιεο νη ζέζεηο είλαη ζην Ν ή ζην P, 

θαη έλαο απφ ηνπο παίθηεο έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο.  

 

Θα δνχκε πην θάησ φηη νπνηνδήπνηε πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν ακεξφιεπην παίγλην είλαη 

ηζνδχλακν κε κηα κφλν ζηνίβα Nim θάπνηνπ κεγέζνπο. Γειαδή, αλ ην κέγεζνο κηαο ηέηνηαο 

ζηνίβαο Nim κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, κηα ζηξαηεγηθή λίθεο κπνξεί επίζεο λα 

θαηαζθεπαζηεί ζαθέζηεξα. 

 

Θα αλαιχζνπκε ην παίγλην δνπιεχνληαο πξνο ηα πίζσ απφ ηηο ηεξκαηηθέο ζέζεηο. Γειψλνπκε 

κηα ζέζε ζην παίγλην κε 
1 2( , ,..., )kn n n , πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θ ζηνίβεο απν κάξθεο θαη 

φηη ε πξψηε έρεη  
1n  κέξθεο , ε δεχηεξε 

2n  θαη θ.ν.θ. 

 

αθψο ην (0,1) θαη ην (1,0) είλαη ζην Ν. Απφ ηελ άιιε κεξία, ην (1,1) P . Βιέπνπκε φηη ηα 

(1,2),(2,1) N  επεηδή ν επφκελνο παίθηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε ζέζε (1,1) 

P .Δπεηδή θάζε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο θηλήζεηο νδεγνχλ ζην (0,1) ή ζην (1,0). Πην γεληθά , 

ην (n,n) P  γηα nN* θαη (n,m) N* αλ n,mN* δελ είλαη ίζα. 

 

Πξνρσξψληαο ζηηο ηξεηο ζηνίβεο, βιέπνπκε φηη (1,2,3) P  επεηδή νπνηαδήπνηε θίλεζε θάλεη 

ν πξψηνο παίθηεο , ν δεχηεξνο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη δχν ζηνίβεο κε ίζν κέγεζνο. Αθνινπζεί 

φηη (1,2,3,4) N  επεηδή ν επφκελνο παίθηεο πνπ θηλείηαη κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζηελ 4ε 

ζηνίβα. 

 

Γηα λα αλαιχζνπκε ην (1,2,3,4,5) ζα ρξεηαζηνχκε ην αθφινπζν ιήκκα: 

 

Λήκκα 2.2.1. Γηα δχν ζέζεηο Nim 
1( ,..., )kX x x  θαη 1( ,..., )lY y y , δειψλνπκε ηε ζέζε 

1 1( ,..., , ,..., )k lx x y y  απφ ην ( , )X Y . Αλ ην Υ θαη ην Τ είλαη ζην P ηφηε ( , )X Y P . Αλ 

X P  θαη Y N (ή αληηζηξφθσο), ηφηε ( , )X Y N . Αλ Υ,Τ N ,φκσο ηφηε (Υ,Τ) κπνξεί 

λα είλαη είηε ζην P  είηε ζην Ν. 

 

Οξηζκόο 2.2.4.:Σν άζξνηζκα Nim ηνπ n, mN* είλαη ε αθφινπζε ελέξγεηα: Γξάςε n θαη m 

ζε δπαδηθή κνξθή θαη άζξνηζε ηα ςεθία ζε θάζε ζηήιε modulo2. Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη 

ν νπνίνο εθθξάδεηαη δπαδηθά , είλαη ην άζξνηζκα Nim ησλ n θαη m. Γειψλνπκε ην άζξνηζκα 

Nim ησλ n θαη m απφ ηε ζρέζε n m . 
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Ηζνδχλακα, ην άζξνηζκα Nim απφ κηα ζπιινγή ησλ ηηκψλ 
1 2( , ,..., )km m m είλαη ην άζξνηζκα 

φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ 2 πνπ παξνπζηάδνπλ έλα πεξηηηφ αξηζκφ,φηαλ θάζε αξηζκφο 
im  

γξάθεηαη σο άζξνηζκα ησλ δπλάκεσλ ηνπ 2. 

 

Αλ 1 3m  , 2 9m  , 3 13m   ζε δπλάκεηο ηνπ 2 έρνπκε: 

3 2 1 0

1

3 2 1 0

2

3 2 1 0

3

0 2 0 2 1 2 1 2

1 2 0 2 0 2 1 2

1 2 1 2 0 2 1 2 .

m

m

m

       

       

       

 

 

Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην άζξνηζκα Nim απνδνηηθά ρξεζηκνπνηψληαο δπαδηθή 

ζεκεηνινγία: 

Γεθαδηθφο  Γπαδηαθφο 

 

3 

9 

13 

0    0   1   1 

1    0   0   1 

1    1   0   1 

7 0    1   1   1 

 

 

Θεώξεκα 2.2.3. (Θεψξεκα Bouton): Μηα ζέζε Nim 
1 2( , ,..., )kx x x x  είλαη ζην P αλ θαη 

κφλν αλ ην άζξνηζκα Nim απφ θάζε παξάγνληα είλαη 0. 

Γηα λα επεμεγήζνπκε ην ζεψξεκα, ζεσξείζηε ηελ αξρηθή ζέζε (1,2,3): 

 

 

Γεθαδηθφο    Γπαδηθφο 

 

1 

2 

3 

0       1    

1       0    

1       1    

0 0       0 

 

Αζξνίδνληαο ηηο ζηήιεο απφ ηελ δπαδηθή έθθξαζε modulo2 , ιακβάλνπκε 00. Σν ζεψξεκα 

δίλεη φηη (1,2,3) P .  

  

 

2.2.2 Άιια ακεξόιεπηα παίγληα 

 

Παξάδεηγκα 2.4 (θάια Nim). Σν παίγλην παίδεηαη ζε κηα ζθάια απφ n ζθαινπάηηα. ε 

θάζε ζθαιί j κε j = 1,...,n είλαη έλαο ζσξφο απφ θέξκαηα κεγέζνπο 0jx  . Κάζε παίθηεο, κε 

ηε ζεηξά ηνπ, κεηαθηλεί έλα ή πεξηζζφηεξα λνκίζκαηα απφ έλα ζσξφ ζε έλα ζθαιί i θαη ηα 

ηνπνζεηεί ζην ζσξφ ζην ζθαιί j -1. Σα λνκίζκαηα πνπ θηάζνπλ ζην έδαθνο (θαιί 0) 

απνκαθξχλνληαη απφ ην παίγλην. Σν παίγλην ηειεηψλεη φηαλ φια ηα λνκίζκαηα βξίζθνληαη ζην 

έδαθνο, θαη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ θηλείηαη θεξδίδεη. 

 



15 

 

 

 
ρήκα 2.4 Δδψ κεηαθηλνχκε 2 λνκίζκαηα απφ ην ζθαιί 3 ζην 2. 

 

Όπσο απνδεηθλχεηαη, νη P-ζέζεηο ζηε θάια Nim είλαη νη ζέζεηο ηέηνηεο ψζηε νη ζσξνί απφ 

ηα λνκίζκαηα ζηα πεξηηηά αξηζκεκέλα ζθαιηά αληηζηνηρνχλ ζε Ρ-ζέζε ζην Nim. Μπνξνχκε 

λα δνχκε κεηαθηλψληαο y λνκίζκαηα απφ έλα πεξηηηφ αξηζκεκέλν ζθαιί ζε έλα άξηην-

αξηζκεκέλν θαζψο αληηζηνηρίδεηαη ζηε λφκηκε θίλεζε γηα ηελ κεηαθίλεζε y κάξθεο ζην Nim. 

Ση ζπκβαίλεη φηαλ κεηαθηλνχκε λνκίζκαηα απφ έλα άξηην αξηζκεκέλν ζθαιί ζε έλα πεξηηηφ-

αξηζκεκέλν ζθαιί; 

 

Δάλ έλαο παίθηεο θηλεί z λνκίζκαηα απφ έλα άξηην-αξηζκεκέλν ζθαιί ζε έλα πεξηηηφ 

αξηζκεκέλν ζθαιί, ν αληίπαιφο ηνπ κπνξεί ηφηε λα κεηαθηλήζεη ηα λνκίζκαηα ζην επφκελν 

άξηην- αξηζκεκέλν ζθαιί,θαη γηα απηφ γηαηί, κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ θίλεζε πνπ αληηπάινπ 

ζε έλα ζθαιί ρακειφηεξα. Απηή ε θίλεζε επηζηξέθεη ην άζξνηζκα Nim ζηα πεξηηηά 

αξηζκεκέλα ζθαιηά ζε πξνεγνχκελε ηηκή ηνπο, θαη εμαζθαιίδεη φηη κηα ηέηνηα θίλεζε δελ 

παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ έθβαζε ηνπ παηγλίνπ. Σψξα, ζα εμεηάζνπκε έλα άιιν παίγλην, πνπ 

νλνκάδεηαη Πιαίζηα, ην νπνίν, φπσο ζα δνχκε, είλαη επίζεο  Nim ζε “κεηακθίεζε”. 

 

Παξάδεηγκα 2.5 Μηα ζέζε εθθίλεζεο απνηειείηαη απφ έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ θνπθθίδσλ 

ζην πιαίζην θαη έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ ζπλερψλ βξφγρσλ πνπ δελ ηέκλνληαη. 

 

Κάζε βξφρνο κπνξεί λα δηέξρεηαη απφ νπνηνδήπνηε αξηζκφ θνπθθίδσλ, θαη πξέπεη λα πεξάζεη 

ηνπιάρηζηνλ απφ έλα. 

 

Κάζε παίθηεο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζρεδηάδεη έλα λέν βξφγρν πνπ δελ ηέκλεη ηνλ άιιν βξφρν. Ο 

ζηφρνο είλαη λα ζρεδηάζεη έλα ηέηνην ηειεπηαίν βξφγρν. 

 

 
ρήκα 2.5 Σξείο θηλήζεηο ζην παίγλην ησλ Πιαηζίσλ. 

 

Γηα κηα δεδνκέλε ζέζε ζην παίγλην απηφ, κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηα ζεκεία πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε θάπνην βξφγρν ζε θαηεγνξίεο ηζνδπλακίαο σο εμήο: Κάζε ηάμε απνηειείηαη 

απφ έλα ζχλνιν απφ θνπθθίδεο πνπ κπνξνχλ  λα πξνζεγγηζηνχλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνπθθίδα κέζσ ελφο ζπλερφκελνπ κνλνπαηηνχ πνπ δελ δηαζρίδεη θάπνην βξφγρν. 

 

Γηα λα δνχκε ηε ζχλδεζε κε ην Nim, ζθεθηείηε θάζε θαηεγνξία θνπθθίδσλ σο κηα ζηνίβα 

απφ κάξθεο. Έλαο βξφγρνο, επεηδή πεξλά κέζα απφ κηα ηνπιάρηζηνλ θνπθθίδα, ζηελ νπζία, 
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κεηαθηλεί ηνπιάρηζηνλ κηα κάξθα απφ κηα ζηνίβα, θαη ρσξίδεη ηηο ππφινηπεο κάξθεο κέζα ζε 

δχν λέεο ζηνίβεο. Απηφ ην ηειεπηαίν κέξνο δελ είλαη ζπλεπέο κε ηνπο θαλφλεο ηεο Nim εθηφο 

εάλ ν παίθηεο ζρεδηάζεη ην βξφγρν, ψζηε λα αθήζεη ηηο ππφινηπεο κάξθεο ζε κηα κφλε 

ζηνίβα. 

 
ρήκα 2.6 Ηζνδχλακε ζπλζήθε θηλήζεσλ ζην Nim κε επηηξεπφκελεο δηαζπάζεηο. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην παίγλην Εάληεο ηζνδπλακεί κε κηα παξαιιαγή ηνπ Nim φπνπ νη παίθηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηάζπαζεο ησλ ζηνηβψλ κεηά ηελ αθαίξεζε κάξθεο απφ απηέο. Όπσο 

δείρλεη ην αθφινπζν ζεψξεκα, ην γεγνλφο φηη νη παίθηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηάζπαζεο ηεο 

ζηνίβαο δελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ αλάιπζε ηνπ παηγλίνπ. 

 

Θεώξεκα 2.2.4. Σα ζχλνια Ν θαη P ζπκπίπηνπλ γηα Nim θαη Πιαίζηα. 

 

Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο παξαιιαγέο ηνπ Nim. 

 

Παξάδεηγκα 2.6 (
kNim  ηνπ Moore). Απηφ ην παίγλην είλαη ζαλ  ην Nim, εθηφο απφ ην φηη 

θάζε παίθηεο, κε ηε ζεηξά ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ απφ 

κάξθεο απφ ην πνιχ k ζηνίβεο. 

 

Γξάθνπκε ηηο δπαδηθέο επεθηάζεηο ηεο ζηνίβαο κεγεζψλ 1( ,..., )ln n : 

  

( ) (0) ( )

1 1 1 1

0

( ) (0) ( )

0

... 2 ,

...

... 2 .

m
m j j

j

m
m j j

l l l l

j

n n n n

n n n n





 

 





 

Σψξα ζέηνπκε: 

 

  
( )

1

1

{( ,..., ) : 0(mod( 1)) 0}
l

r

l i

i

P n n n k ά r 




     

 

Θεώξεκα 2.2.5 (Θεώξεκα ηνπ Moore). P


 = P. 

Απόδειξη. εκεηψζηε φηη ε ηειηθή ζέζε βξίζθεηαη ζην P


. Σψξα ρξεηάδεηαη λα ειέγμνπκε φηη 

ε έλαξμε απφ ην γελνκέλεο απφ P


, θάζε λνκηθή θίλεζε καο θέξλεη έμσ απφ απηφ. Γηα λα ην 

δνχκε, ιακβάλνπκε νπνηαδήπνηε θίλεζε απφ κηα ζέζε ζην P


, θαη ζα εμεηάζνπκε ηελ 

αξηζηεξή ζηήιε γηα ηελ νπνία ε θίλεζε απηή αιιάδεη ηελ δπαδηθή επέθηαζε γηα ηνπιάρηζηνλ 

έλα απφ ηνπο αξηζκνχο ζηνηβψλ. Κάζε αιιαγή ζε απηή ηε ζηήιε πξέπεη λα είλαη απφ ην έλα 

έσο ην κεδέλ. Σν πθηζηάκελν άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ θαη ησλ κεδεληθψλ (mod (k + 1)) είλαη 

κεδέλ, θαη ξπζκίδνπκε ην πνιχ k ζηνίβεο. Δπεηδή νη άζζνη γίλνληαη κεδεληθά, κεηψλνπκε ην 

άζξνηζκα (mod θ) ζε απηήλ ηε ζηήιε θαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 θαη ην πνιχ k. Θα κπνξνχζακε 

λα πάξνπκε πίζσ ην 0 (k mod + 1), ζε απηή ηε ζηήιε, κφλν αλ αιιάδακε k + 1 ζηνίβεο. 



17 

 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε θίλεζε απηή δελ επηηξέπεηαη, έρνπκε ειέγμεη φηη θακία θίλεζε μεθηλψληαο 

απφ ην P


 δελ πεγαίλεη πίζσ ζην P


. 

Θα πξέπεη επίζεο λα επαιεζεχζνπκε φηη γηα θάζε ζέζε ζην N


 (ην νπνίν θαζνξίζακε λα 

είλαη ην ζπκπιήξσκα ηνπ P


), κπνξνχκε λα βξνχκε κηα κεηαθίλεζε ζην P


. Απηφ ην βήκα 

ηεο απφδεημεο είλαη ιίγν πην δχζθνιν, γηαηί ρξεηαδφκαζηε έλαλ ηξφπν γηα λα επηιέμνπκε ηηο k 

ζηνίβεο απφ ηηο νπνίεο ζα κεηαθηλήζνπκε ηηο κάξθεο. 

 

Ξεθηλάκε βξίζθνληαο ηελ πην αξηζηεξή ζηήιε ηεο νπνίναο ην άζξνηζκα (mod (k +1)) είλαη κε 

κεδεληθφ. Δπηιέγνπκε ηηο γξακκέο r κε έλαλ άζζν ζε απηή ηε ζηήιε, φπνπ r είλαη ν αξηζκφο 

ησλ κνλάδσλ ζηε ζηήιε κεησκέλνο θαηά mod (k + 1) (έηζη ψζηε  {0,..., }r k ). Έρνπκε ηελ 

επηινγή λα δηαιέμνπκε k-r πεξηζζφηεξεο γξακκέο, εάλ ρξεηαζηεί. Σν θάλνπκε απηφ 

θηλνχκελνη ζηελ επφκελε ζηήιε πξνο ηα δεμηά, θαη ππνινγίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ άζζσλ ζε 

απηή ζηε ζηήιε, αγλνψληαο θάζε κνλάδα ζηηο γξακκέο πνπ επηιέμακε πξηλ, θαη κεησκέλν 

θαηά mod (k + 1). Αλ r s k  ,ηφηε πξνζζέηνπκε s γξακκέο ζηε ιίζηα απηψλ πνπ 

επηιέμακε, επηιέγνληαο απηέο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ππάξρεη έλαο άζζνο ζηε ζηήιε απηή 

πνπ επί ηνπ παξφληνο είλαη ππφ εμέηαζε, θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο γξακκέο πνπ είρακε 

επηιεγεί πξνεγνπκέλσο. Αλ r s k  , επηιέγνπκε k-r ηέηνηεο γξακκέο, έηζη ψζηε λα έρνπκε 

έλα πιήξεο ζχλνιν απφ k επηιεγκέλεο γξακκέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, εμαθνινπζνχκε λα 

ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξεο γξακκέο, θαη ηηο ζπιιέγνπκε δηαδνρηθά απφ ηελ εμέηαζε θάζε 

ζηήιεο ζηα δεμηά, κε ηνλ ίδην θαλφλα, ζαλ εθείλν πνπ κφιηο πεξηγξάςακε. Σν λφεκα γηα λα 

ην θάλνπκε απηφ είλαη φηη έρνπκε επηιέμεη ηηο γξακκέο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, γηα θάζε ζηήιε, 

είηε ε ζηήιε δελ έρεη θαλέλα άζζν απφ ηηο  κε επηιεγκέλεο γξακκέο γηαηί ζε θάζε κία απφ 

απηέο ηηο γξακκέο, ην πην ζεκαληηθφ ςεθίν εκθαλίδεηαη ζε κηα ζέζε ζηα δεμηά απηήο ηεο 

ζηήιεο, ή ην mod (k + 1) άζξνηζκα ζηηο γξακκέο εθηφο απφ ηνπο επηιεγκέλνπο άζζνπο δελ 

είλαη κεδέλ. Δάλ ε ζηήιε είλαη ηνπ πξψηνπ ηχπνπ, ζέηνπκε φια ηα bits κεδέλ ζηηο 

επηιεγκέλεο γξακκέο. Απηφ καο δίλεη πιήξε ειεπζεξία λα επηιέμνπκε ηα bits ζηηο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθέο ζέζεηο. ηηο άιιεο ζηήιεο, κπνξεί λα πξέπεη λα πνχκε φηη {1,..., }t k σο ην 

άζξνηζκα (mod (k + 1)) απφ ηηο άιιεο γξακκέο, έηζη ψζηε λα επηιέμνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

άζζσλ ζε επηιεγκέλεο γξακκέο απηήο ηεο ζηήιεο λα είλαη ίζνο κε k-t. Απηφ καο δίλεη έλα 

mod (k + 1) άζξνηζκα κεδέλ ζε θάζε γξακκή, θαη θαηά ζπλέπεηα κηα ζέζε ζην P


. 

 

Σν επηρείξεκα απηφ είλαη δχζθνιν. Μπνξεί λα καο βνεζήζεη λα δνχκε πψο ιεηηνπξγεί ζε 

κεξηθά κηθξά παξαδείγκαηα: Δπέιεμε κηα κηθξή ηηκή ηνπ k, θηηάμε κεξηθέο ζηνίβεο κεγεζψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην N


, θαη βξέο κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ζε κηα ζέζε ζην P


. 

 

Παξάδεηγκα 2.7 (Nim Wythoff). Μηα ζέζε ζε απηφ ην παίγλην απνηειείηαη απφ δχν ζηνίβεο 

ησλ κεγεζψλ n θαη m. Οη λνκηθέο θηλήζεηο είλαη απηέο ηνπ Nim, κε κία πξνζζήθε: νη παίθηεο 

κπνξνχλ λα αθαηξέζνπλ ίζν αξηζκφ απφ κέξθεο θαη απφ ηηο δχν ζηνίβεο ζε κηα εληαία θίλεζε. 

Απηή ε επηπιένλ θίλεζε απνηξέπεη ηηο ζέζεηο {( , ) : }n n n N*} απφ ην λα είλαη P-ζέζεηο. 

Απηφ ην παίγλην έρεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα δνκή. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα ζέζε 

απνηειείηαη απφ έλα δεχγνο (n,m) απφ θπζηθνχο αξηζκνχο, ηέηνηνπο ψζηε , 0n m . Μηα 

λφκηκε θίλεζε είλαη κία απφ ηηο αθφινπζεο: 

 

Γηα λα κεηψζνπκε ην n ζε θάπνηα ηηκή κεηαμχ 0 θαη n-1 ρσξίο λα αιιάμνπκε m, λα 

κεηψζνπκε ην m ζε θάπνηα ηηκή κεηαμχ 0 θαη m-1 ρσξίο λα αιιάμνπκε ην n, ή λα κείσζνπκε 

έλα απφ ην n θαη ην m θαηά ην ίδην πνζφ. Απηφο πνπ θηάλεη ζην (0,0) είλαη ν ληθεηήο. 

Γηα λα αλαιχζνπκε ην Wythoff Nim, ζεσξείζηε ηνλ αθφινπζν αλαδξνκηθφ νξηζκφ ησλ δχν 

αθνινπζηψλ/ζπλζεθψλ ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ: 
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0 0 1 10, 1, 2a b a b     

θαη γηα θάζε k>1. 

 

0 1 1 0 1 1{ , ,..., , , ,..., }k k ka mex a a a b b b  ,θαη k kb a k  . 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.7. Σν παίγλην απηφ κπνξεί λα κειεηεζεί σο ην αθφινπζν παίγλην πνπ παίδεηαη ζε έλα    ζθάθη. 

Θεσξείζηε έλα nxm ηκήκα ηνπ πίλαθα. Οη παίθηεο πνπ έρνπλ ζεηξά θηλνχλ ηε βαζίιηζζα αξρηθά 

ηνπνζεηείηαη ζηελ πην πάλσ δεμηά γσλία, είηε αξηζηεξά θάησ ή δηαγψληα πξνο ην ρακειφηεξν αξηζηεξφ 

κέξνο. Ο παίθηεο πνπ θηλεί ηε βαζίιηζζα ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία θεξδίδεη. Αλ ε ζέζε ηεο 

βαζίιηζζαο ζε θάζε γχξν δειψλεηαη απφ ην (x,y), κε 1 ,1x n y m    , βιέπνπκε φηη ην παίγλην 

είλαη αληίζηνηρν ηνπ Nim Wythoff. 

 

φπνπ ( ) min{ 0: }mex S n n S   ,γηα {0,1,....}S  . (Ο φξνο “mex” πξνέξρεηαη απφ 

“ειάρηζηε απνθιεηζηηθή ηηκή”(minimal excluded value).) 

 

Θεώξεκα 2.2.6. Κάζε θπζηθφο αξηζκφο κεγαιχηεξνο απφ ην κεδέλ είλαη ίζνο κε αθξηβψο 

έλαλ απφ ηνπο ia  ή ib . Γειαδή, ηα 1{ }j ia 

   θαη 1{ }j ib 

  απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ Z+. 

 

 

2.2.3 Ακεξόιεπηα Παίγληα θαη ην Θεώξεκα Sprague-Grundy. 

 

ηελ ελφηεηα απηή, ζα αλαπηχμνπκε έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε φισλ ησλ ζηαδηαθά 

νξηνζεηεκέλσλ ακεξφιεπησλ ζπλδπαζηηθψλ παηρληδηψλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Nim, 

ζα εμεηάζνπκε ηα αζξνίζκαηα ησλ παηρληδηψλ θαη ζα αλαπηχμνπκε έλα εξγαιείν πνπ ζα καο 

επηηξέπεη λα αλαιχζνπκε θάζε ακεξφιεπην ζπλδπαζηηθφ παίγλην ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

παηγλίνπ ζαλ λα ήηαλ κηα ζηνίβα Nim νξηζκέλνπ κεγέζνπο. 

 

Οξηζκόο 2.2.5. Σν άζξνηζκα δχν ζπλδπαζηηθψλ παηρληδηψλ, 1G  θαη 2G , είλαη έλα παίγλην G 

ζην νπνίν θάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ, επηιέγεη έλα απφ ηα 1G , 2G  ζην νπνίν ζα παίμεη. Οη 

ηεξκαηηθέο ζέζεηο ζην G είλαη νη 1 2( , )t t , φπνπ it  είλαη κηα ηεξκαηηθή ζέζε ζην iG  γηα 

{1,2}i  . Γξάθνπκε G = 1G  + 2G . 

 

Παξάδεηγκα 2.8. Σν άζξνηζκα ησλ δχν Nim παηγλίσλ X θαη Y είλαη ην παίγλην (Υ,Y), φπσο 

νξίδεηαη ζην Λήκκα 2.2.1 ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. Δίλαη εχθνιν λα δνχκε φηη Λήκκα 

2.2.1 γεληθεχεηαη ζην άζξνηζκα δχν νπνησλδήπνηε ζηαδηαθά νξηνζεηεκέλσλ ζπλδπαζηηθψλ 

παηρληδηψλ: 
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Θεώξεκα 2.2.7. Αλ 
1 1( , )G x P  θαη 

2 2( , )G x N  ηφηε 
1 2 1 2( ,( , ))G G x x N  . Αλ 

1 1( , )G x ,
2 2( , )G x P  ηφηε 

1 2 1 2( ,( , ))G G x x P  . 

 

Όπσο θαη κε ην Nim, φηαλ 
1 1( , )G x θαη 

2 2( , )G x θαη νη δχν ζην Ν ηφηε ην
1 2( , )x x  ζα 

κπνξνχζε λα είλαη είηε κηα N-ζέζε ή κηα P-ζέζε.  

 

Θεσξείζηε έλα άζξνηζκα ησλ δχν απζαίξεησλ παηρληδηψλ 1 1( , )G x θαη 2 2( , )G x . Αλ ην 

απνηέιεζκα είλαη έλα  P, ηφηε, είηε θαη ηα δχν 1 1( , )G x θαη 2 2( , )G x είλαη ζην N ή θαη ηα δχν 

είλαη ζην P. Σν δήηεκα απηφ παξαθηλεί ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: 

 

Οξηζκόο 2.2.6. Έζησ 
1 2,x x είλαη ζέζεηο εθθίλεζεο γηα ηα παίγληα 

1G  θαη 
2G , αληηζηνίρσο. 

Λέκε φηη ηα δηαηεηαγκέλα δεχγε 
1 1( , )G x θαη 

2 2( , )G x είλαη ηζνδχλακα, εάλ 
1 2( , )x x είλαη κηα 

P-ζέζε ηνπ παηγλίνπ 
1 2G G .  

 

Παξάδεηγκα 2.9. Σν παίγλην Nim κε αξρηθή ζέζε ηελ (1,3,6) είλαη ηζνδχλακν κε ην παίγλην 

Nim κε αξρηθή ζέζε (4), επεηδή ην Nim-άζξνηζκα ηνπ παηγλίνπ αζξνίζκαηνο (1,3,4,6) είλαη 

κεδέλ. Γεληθφηεξα, ε ζέζε 1( ,..., )kn n είλαη ηζνδχλακε κε ηε 1( ... )kn n  , δηφηη ην Nim-

άζξνηζκα ηνπ 1 1( ,..., , ... )k kn n n n  είλαη κεδέλ. 

 

Αλ κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη έλα απζαίξεην παίγλην ( , )G x είλαη ηζνδχλακν κε κηα εληαία 

Nim ζηνίβα (n), κπνξνχκε ακέζσο λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ ην ( , )G x είλαη ζην P ή είλαη ζην 

Ν, δεδνκέλνπ φηη ε κφλε ζηνίβα Nim ζην Ρ είλαη (0). 

 

Υξεηαδφκαζηε έλα εξγαιείν πνπ ζα καο επηηξέςεη λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο n ηεο 

ζηνίβαο Nim ηζνδχλακε κε κηα απζαίξεηε ζέζε ηνπ (G,x). 

 

Οξηζκόο 2.2.7. Έζησ G είλαη έλα πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν ακεξφιεπην ζπλδπαζηηθφ 

παίγλην ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο παηγλίνπ. Κάζε Sprague-Grundy ζπλάξηεζε g νξίδεηαη 

αλαδξνκηθά σο εμήο:  

 

  ( ) { ( ) :      }g x mex g y x y ί ό ί         

 

εκεηψζηε φηη ε ηηκή Sprague-Grundy νπνηαζδήπνηε ηεξκαηηθήο ζέζεο είλαη { } 0mex   . 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ιεηηνπξγία Sprague-Grundy έρεη ηελ αθφινπζε ζεκαληηθή ηδηφηεηα: 

 

Λήκκα 2.2.2. Ζ ηηκή Sprague-Grundy νπνηαζδήπνηε ζέζεο είλαη 0, αλ θαη κφλν 

αλ είλαη κηα P-ζέζε. 

 

Αο ππνινγίζνπκε ηελ ζπλάξηεζε Sprague-Grundy γηα κεξηθά παξαδείγκαηα. 

 

Παξάδεηγκα 2.10 (Σν παίγλην m-αθαηξέζεσλ). ην παίγλην m-αθαηξέζεσλ κε ζχλνιν 

αθαίξεζεο 1{ ,..., }ma a , κηα ζέζε απνηειείηαη απφ ζηνίβα απφ κάξθεο, θαη κηα λνκηθή θίλεζε 

είλαη λα αθαηξέζνπκε απφ κηα ζηνίβα ia  κάξθεο, γηα θάπνην {1,..., }i m . Ο παίθηεο ν 

νπνίνο ζα αθαηξέζεη ηελ ηειεπηαία κάξθα θεξδίδεη. 
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Θεσξείζηε έλα παίγλην 3-Αθαηξέζεσλ κε ζχλνιν αθαίξεζεο {1,2,3}. Ο αθφινπζνο πίλαθαο 

ζπλνςίδεη κεξηθέο ηηκέο ηεο Sprague-Grundy ζπλάξηεζεο: 

 

    

x 0   1   2   3   4   5   6  

g(x) 0   1   2   3   0   1   2 . 

 

Γεληθά, g(x)=x(mod4). 

 

Παξάδεηγκα 2.11 (Σν Αλαινγηθφ παίγλην Αθαίξεζεο). Μηα ζέζε απνηειείηαη απφ κηα ζηνίβα 

απφ κάξθεο. Μηα λφκηκε θίλεζε απφ κηα ζέζε κε  n  κάξθεο είλαη λα  ε εμάιεηςε θάζε 

ζεηηθνχ αξηζκνχ καξθψλ απζηεξά-απνιχησο κηθξφηεξνο απφ ην  n /2+1. 

 

Δδψ, νη πξψηεο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο Sprague-Grundy είλαη: 

    

    

x 0   1   2   3   4   5   6  

g(x) 0   1   0   2   1   3   0  

 

Παξάδεηγκα 2.12. εκεηψζηε φηη ε ηηκή Sprague-Grundy νπνηαζδήπνηε ζηνίβαο  Nim (n) 

είλαη αθξηβψο n. 

 

Σψξα είκαζηε έηνηκνη λα δειψζνπκε ην ζεψξεκα Sprague-Grundy: 

 

Θεώξεκα 2.2.8 (Sprague-Grundy Θεψξεκα). Κάζε πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν, ακεξφιεπην 

ζπλδπαζηηθφ παίγλην G κε αξρηθή ζέζε x ππφ θαλνληθφ παίγλην είλαη ηζνδχλακν κε κηα κφλε 

ζηνίβα Nim κεγέζνπο ( ) 0g x  , φπνπ g (x) είλαη ε ζπλάξηεζε Sprague-Grundy πνπ 

αμηνινγείηαη ζε ζέζε εθθίλεζεο x. 

 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην ζεψξεκα γηα λα βξνχκε ηηο P θαη N-ζέζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ακεξφιεπηνπ, ζηαδηαθά νξηνζεηεκέλνπ παηγλίνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπλάξηεζε Sprague-Grundy. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζπκεζείηε ην παίγλην ησλ 3-αθαηξέζεσλ πνπ εμεηάζακε ζην Παξάδεηγκα 

(2.10). Έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ε ζπλάξηεζε Sprague-Grundy ηνπ παηγλίνπ είλαη g (x) = x 

(mod 4). Χο εθ ηνχηνπ, απφ ην ζεψξεκα Sprague-Grundy,ην παίγλην ησλ 3-αθαηξέζεσλ κε 

αξρηθή ζέζε x είλαη ηζνδχλακν κε κηα κφλε ζηνίβα Nim κε x (mod4) κάξθεο. Θπκεζείηε φηη 

(0) nimP  ελψ (1),(2),(3) nimN . Χο εθ ηνχηνπ, νη P-ζέζεηο γηα ην G είλαη νη θπζηθνί 

αξηζκνί πνπ δηαηξνχληαη κε ην ηέζζεξα. 

 

Σν αθφινπζν ζεψξεκα δίλεη έλαλ ηξφπν εχξεζεο ηεο ζπλάξηεζεο Sprague-Grundy ηνπ 

παηγλίνπ αζξνίζκαηνο 1 2G G , ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλαξηήζεηο Sprague-Grundy απφ 

ηα παίγληα ζηνηρείνπ 1G  θαη 2G . Θα απνθέξεη επίζεο κηα απιή απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο 

Sprague-Grundy. 

 

Θεώξεκα 2.2.9 (Θεψξεκα Αζξνίζκαηνο). Έζησ 1 1( , )G x  θαη 2 2( , )G x  είλαη δχν δεχγε 

παηγλίσλ θαη 1x  θαη 2x  είλαη ζέζεηο κέζα εθείλα ηα παίγληα. Γηα ην παίγλην αζξνίζκαηνο, 

 G = 1 2G G , 
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1 2 1 1 2 2( , ) ( ) ( )g x x g x g x   

 

φπνπ 
1 2, ,g g g  δειψλνπλ αληίζηνηρα ηηο ζπλαξηήζεηο Sprague-Grundy γηα ηα 

παίγληα 
1,G G  θαη 

2G , θαη   είλαη ην άζξνηζκα Nim. 

 

Σν Sprague-Grundy Θεψξεκα είλαη ζπλέπεηα ηνπ Θεσξήκαηνο αζξνίζκαηνο απφ ην εμήο 

απιφ επηρείξεκα: 

 

Έζησ G είλαη έλα πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν παίγλην ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο  παηρληδηννχ 

θαη x κηα αξρηθή ζέζε, θαη ζεσξείζηε ηε ζηνίβα Nim (g (x)). Πξέπεη λα δείμνπκε φηη ε ζέζε 

(x, g (x)) ζην παίγλην αζξνίζκαηνο είλαη κηα P-ζέζε. Απφ ην ζεψξεκα αζξνίζκαηνο θαη ηελ 

ηηκή Sprague-Grundy ηνπ παηγλίνπ αζξνίζκαηνο είλαη g (x) g (x) ην νπνίν είλαη 0, θαη ην 

Λήκκα 2.1.2 εμαζθαιίδεη φηη (x, g (x)) είλαη πξάγκαηη κηα P-ζέζε. 

 

Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Sprague-Grundy θαη ην Θεψξεκα Αζξνίζκαηνο λα αλαιχζνπκε 

κεξηθά παίγληα. 

 

Παξάδεηγκα 2.13. (4 ή 5) Τπάξρνπλ δχν ζηνίβεο καξθψλ. Κάζε παίθηεο, κε ηε ζεηξά ηνπ, 

αθαηξεί είηε κία κέρξη ηέζζεξεηο κάξθεο απφ ηελ πξψηε ζηνίβα ή κία κέρξη πέληε κάξθεο απφ 

ηε δεχηεξν ζηνίβα. 

 

ηφρνο είλαη λα ππνινγίζνπκε ηηο P-ζέζεηο γηα απηφ ην παίγλην. εκεηψζηε φηη ην παίγλην 

είλαη ηεο κνξθήο 1 2G G  φπνπ 1G  είλαη έλα παίγλην 4-αθαηξέζεσλ θαη 2G  είλαη έλα παίγλην 

5-s αθαηξέζεσλ. Καη 'αλαινγία κε ην παίγλην ησλ 3-αθαηξέζεσλ, 1( ) (mod5)g x x  θαη 

2( ) (mod6)g y y . Απφ ην ζεψξεκα αζξνίζκαηνο, έρνπκε φηη: 

 

( , ) (mod5) (mod6)g x y x y   

 

Βιέπνπκε φηη g (x,y) = 0 αλ θαη κφλν αλ  x (mod 5) =y (mod 6). 

 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα δελ έρεη θακία πξνθαλή νκνηφηεηα κε ην Nim, αιιά κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε Sprague-Grundy λα ην αλαιχζνπκε. 

 

Παξάδεηγκα 2.14 (Πξάζηλν Hackenbush). Σν παίγλην απηφ παίδεηαη ζε έλα πεπεξαζκέλν 

γξάθεκα κε κηα δηαθεθξηκέλε  θνξπθή r, πνπ νλνκάδεηαη ξίδα, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηέθεηαη ην ππφινηπν ηεο δνκήο. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν παίθηεο 

κπνξεί λα αθαηξέζεη κηα άθξε απφ ην γξάθεκα. Απηφ πξνθαιεί φρη κφλν απηή ε άθξε λα 

εμαθαληζηεί, αιιά φιε ε δνκή πνπ βαζίδεηαη ζε απηή. 

 

Ο ζηφρνο γηα θάζε παίθηε είλαη λα αθαηξεζεί θαη ε ηειεπηαία άθξε απφ ην γξάθεκα. Μηιάκε 

γηα «πξάζηλo» Hackenbush επεηδή ππάξρεη κηα «εγσηζηηθή» παξαιιαγή ηνπ παηγλίνπ ζην 

νπνίν νη αθκέο κπνξνχλ λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε  θφθθηλν ή κπιε θαη νη παίθηεο 

πεξηνξίδνληαη ζηελ θαηάξγεζε ελφο κφλν ηχπνπ άθξεο.  

 

εκεηψζηε φηη εάλ ην αξρηθφ γξάθεκα απνηειείηαη απφ έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ 

δηαδξνκψλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο θαηαιήγεη ζηε ξίδα, ηφηε, ην παίγλην Πξάζηλν  

Hackenbush είλαη ηζνδχλακν κε ην παίγλην Nim, ζην νπνίν ν αξηζκφο ησλ ζηνηβψλ είλαη ίζνο 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδξνκψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ καξθψλ ζε κηα ζηνίβα είλαη ίζνο κε 

ην κήθνο ηεο αληίζηνηρεο δηαδξνκήο. 

 

Γηα λα ρεηξηζηνχκε ηελ ππφζεζε θαηά ηελ νπνία ε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη έλα δέληξν, ζα 

ρξεηαζηνχκε ην εμήο Λήκκα: 
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Λήκκα 2.2.3 (Αξρή Άλσ θαη Κάησ ηειείαο). Ζ ζπλάξηεζε Sprague-Grundy ηνπ Πξάζηλνπ 

Hackenbush ζε έλα δέληξν είλαη απξφζβιεηε απφ ηελ αθφινπζε πξάμε: Γηα νπνηνπζδήπνηε 

δχν θιάδνπο ηνπ δέλδξνπ πνπ ζπλαληηνχληαη ζε κηα θνξπθή, αληηθαηαζηείζηε απηνπο ηνπο 

δχν θιάδνπο απφ έλα κνλνπάηη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ην κήθνο είλαη 

ην Nim-άζξνηζκα ησλ ζπλαξηήζεσλ Sprague-Grundy ησλ δχν θιάδσλ. 

 

Απόδειξη.  

 

Δάλ νη δχν θιάδνη απνηεινχληαη απιψο απφ κνλνπάηηα, ή "ζηειέρε-κίζρνπο", πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θφκβν, ηφηε ην απνηέιεζκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

νη δχν θιάδνη ζρεκαηίδνπλ έλα παίγλην δχν ζηνηβψλ ηνπ Nim, ρξεζηκνπνηψληαο ην άκεζν 

ζεψξεκα αζξνίζκαηνο γηα ηηο ζπλαξηήζεηο Sprague-Grundy ησλ δχν παηρληδηψλ. Γεληθφηεξα, 

ζα κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε ηελ εθ λένπ ιεηηνπξγία ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνπζδήπνηε δχν 

θιάδνπο πνπ ζπλαληηνχληαη ζε κηα θνξπθή κε ηελ επαλάιεςε αληηθαζηζηψληαο ηα δεπγάξηα 

ησλ κίζρσλ ηνπ θπηνχ πνπ ζπλαληηνχληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν κέρξη θαζέλαο 

απφ ηνπο δχν θιάδνπο  έρεηο λα έρεη γίλεη έλαο κίζρνο. 

 

ηε ζπλέρεηα αθήλνπκε ηα ακεξφιεπηα παίγληα γηα λα ζπδεηήζνπκε κεξηθά ελδηαθέξνληα 

θνκκαηηθά παίγληα. 

 

 

2.3 Δγστζηηθά Παίγληα 

 

Έλα ζπλδπαζηηθφ παίγλην πνπ δελ είλαη ακεξφιεπην θαιείηαη εγστζηηθφ. ε απηά ηα παίγληα 

νη λφκηκεο θηλήζεηο γηα νξηζκέλεο ζέζεηο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε παίθηε. 

Δπίζεο, ζε νξηζκέλα ηέηνηα παίγληα, νη ηεξκαηηθέο ζέζεηο κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζε εθείλεο 

πνπ έρνπλ κηα λίθε γηα ηνλ παίθηε 1 θαη εθείλεο πνπ έρνπλ κηα λίθε γηα ηνλ παίθηε 2. Απηφ 

ζπκβαίλεη ζην Hex – έλα ζεκαληηθφ εγσηζηηθφ παίγλην πνπ πεξηγξάςακε θαη ζηελ εηζαγσγή. 

ην Hex, νη ζέζεηο κε θφθθηλν πέξαζκα θεξδίδνπλ γηα ηνλ παίθηε 1 θαη απηέο κε ην πξάζηλν 

γηα ηνλ παίθηε 2. πλήζσο, ζε έλα εγσηζηηθφ παίγλην δελ είλαη φιεο νη ζέζεηο πξνζβάζηκεο 

απφ θάζε παίθηε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε εθθίλεζεο. Μπνξνχκε λα ην εμεγήζνπκε απηφ 

κε ην παίγλην ηνπ Hex. Αλ ην παίγλην μεθηλά ζε έλα θελφ πίλαθα, ν παίθηεο πνπ παίδεη 

πξψηνο κπνξεί λα κελ αληηκεησπίζεη πνηέ κηα ζέζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ θφθθηλσλ θαη 

πξάζηλσλ εμαγψλσλ ζηνλ πίλαθα είλαη δηαθνξεηηθφο. 

 

ε νξηζκέλα εγσηζηηθά παίγληα κπνξεί λα ππάξρνπλ επηπξφζζεηεο ηεξκαηηθέο ζέζεηο, ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη θαλέλαο απφ ηνπο παίθηεο δελ θεξδίδεη. Απηά κπνξνχλ λα επνλνκαζηνχλ 

«δεζκνί» (φπσο ζην παίγλην Go, φηαλ θαη νη δχν έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ ίδηα πεξηνρή). Ζ 

κεηαγελέζηεξε ππάξρνπλ γηα λα απνηξέπνπλ ζε άπεηξνπο θχθινπο θαη, επνκέλσο, λα δψζνπλ 

ηα παίγληα ζηαδηαθά νξηαθά.  

 

Όζν έλα εγσηζηηθφ ζπλδπαζηηθφ παίγλην κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο έλα γξάθεκα έλα κφλν 

ζχλνιν πιεπξά, έλα εγσηζηηθφ είλαη πην ζπρλά δνζκέλν απφ έλα εληαίν ζχλνιν θφκβσλ θαη 

δχν ζχλνια απφ άθξεο πνπ απνηεινχλ λφκηκεο θηλήζεηο δηαζέζηκεο ζε θάζε παίθηε. Έζησ Υ 

δειψλεη ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ θαη 1E , 2E  είλαη ηα δχν ζχλνια-πιεπξψλ γηα ηνπο παίθηεο 1 

θαη 2 αληίζηνηρα. Αλ (x,y) είλαη κηα λφκηκε θίλεζε γηα θάζε παίθηε {1,2}i  ηφηε 

(( , ) )ix y E  θαη ιέκε φηη ην y είλαη έλαο δηάδνρνο ηνπ x. Γξάθνπκε 

( ) { : ( , ) }i iS x y x y E  . Οη πιεπξέο είλαη δηεπζπλφκελεο εάλ νη θηλήζεηο είλαη ακεηάθιεηεο. 

ε εγσηζηηθά παίγληα φπνπ ηα ζχλνια-πιεπξψλ ζπκπίπηνπλ, νη ληθεθφξνη ηεξκαηηθνί θφκβνη 

πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνί γηα ηηο δχν παίθηεο. 
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Μηα ζηξαηεγηθή νξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζε έλα ακεξφιεπην παίγλην. Δληνχηνηο, 

ζα ρξεηαζηεί ηψξα κηα πιήξεο πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηγλίνπ, εθηφο απφ ηε 

ζέζε, απαηηείηαη δειαδή κηα ηαπηνπνίεζε ηνπ παίθηε πνπ είλαη λα θηλεζεί κεηά. 

 

Ξεθηλάκε κε έλα απιφ παξάδεηγκα: 

 

Παξάδεηγκα 2.15 (Έλα εγσηζηηθφ Παίγλην Αθαίξεζεο). Ξεθηλψληαο κε κηα ζηνίβα απφ xN 

κάξθεο, δχν παίθηεο, 1 θαη 2, ελαιιάζζνληαη παίξλνληαο έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απφ 

κάξθεο. Ο παίθηεο 1 θηλείηαη πξψηα θαη κπνξεί λα αθαηξέζεη 1 ή 4 κάξθεο. Ο παίθηεο 2 

θηλείηαη δεχηεξνο θαη κπνξεί λα αθαηξέζεη 2 ή 3 κάξθεο. Ο παίθηεο ν νπνίνο ζα αθαηξέζεη 

ηελ ηειεπηαία κάξθα θεξδίδεη. 

 

Απηφ είλαη έλα πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν εγσηζηηθφ παίγλην φπνπ θαη νη δχν ηεξκαηηθνί 

θφκβνη θαη νη θηλήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηνπο δχν παίθηεο. 

 
ρήκα 2.8.Δδψ ν παίθηεο 1 θηλείηαη πξψηνο. Ο θφκβνο 0 είλαη  ηεξκαηηθφο γηα θάζε παίθηε θαη ν 1 

είλαη επίζεο ηεξκαηηθφο κε κηα λίθε γηα ηνλ 1. 

 

Απφ απηφ ην παξάδεηγκα βιέπνπκε φηη ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

νινθιεξσζεί ην παίγλην απφ κηα δεδνκέλε ζέζε ηψξα εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

παηγλίνπ, ( , )s x i  ,φπνπ x δειψλεη ηε ζέζε θαη {1,2}i  δειψλεη ηνλ παίθηε πνπ θηλείηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

Θεώξεκα 2.3.1. ε θάζε πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν ζπλδπαζηηθφ παίγλην ρσξίο  δεζκνχο 

επηηξέπεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο παίθηεο έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. 

 

Λήκκα 2.3.1 Έλα ζπλδεδεκέλν παίγλην κε έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν ζέζεο θαη ρσξίο θχθινπο 

είλαη πξννδεπηηθά νξηνζεηεκέλν. 

 

 

2.3.1 Σν παίγλην ηνπ Hex  

 

Παξάδεηγκα 2.16 (Hex). Σν Hex παίδεηαη ζε έλα πίλαθα ζε ζρήκα ξφκβνπ πνπ απνηειείηαη 

απφ εμάγσλα. ε θάζε παίθηε έρεη αλαηεζεί έλα ρξψκα, θφθθηλν γηα ηνλ παίθηε Η θαη πξάζηλν 

γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, θαη νη δχν αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ πίλαθα. Οη παίθηεο αλαιακβάλνπλ εθ 

πεξηηξνπήο ηνλ ρξσκαηηζκφ  άδεησλ εμαγψλσλ. Ο ζηφρνο γηα θάζε παίθηε είλαη λα ζπλδέζεη 

ηηο δχν πιεπξέο ηνπ πίλαθα κε κηα αιπζίδα εμαγψλσλ ζην ρξψκα ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ηεξκαηηθέο ζέζεηο ζε απηφ ην παίγλην  είλαη ηα πιήξε ή κεξηθψο ρξσκαηηζκέλα εμάγσλα ηνπ 

πίλαθα πνπ έρνπλ κηα αιπζίδα δηέιεπζεο λα ηνλ δηαζρίδεη. 
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ρήκα 2.9. Έλα νινθιεξσκέλν παίγλην Hex  κε κηα πξάζηλε αιπζίδα λα δηαζρίδεη ην πίλαθα. 

 

εκεηψζηε φηη ην Hex είλαη έλα εγσηζηηθφ παίγλην φπνπ θαη νη ηεξκαηηθέο ζέζεηο θαη νη 

λφκηκεο θηλήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηνπο δχν παίθηεο. Δκείο ζα απνδείμνπκε φηη θάζε 

πιήξσο ρξσκαηηζκέλνο, θαλνληθφο πίλαθαο Hex πεξηέρεη κηα θαη κφλν κηα κνλφρξσκε 

δηάβαζε. Απηή ε ηνπνινγία εγγπάηαη ην γεγνλφο φηη ζην παίγλην ηνπ Hex δελ είλαη δπλαηνί νη 

δεζκνί. 

 

αθψο, ην Hex είλαη ζηαδηαθά νξηνζεηεκέλν. Γεδνκέλνπ φηη νη δεζκνί δελ είλαη δπλαηνί έλαο 

απφ ηνπο παίθηεο πξέπεη λα έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. Θα απνδείμνπκε ηψξα, κε ηε ρξήζε 

ηεο ηξαηεγηθήο-θινπή επηρείξεκα, φηη ν πξψηνο παίθηεο κπνξεί πάληα λα θεξδίδεη. 

 

Θεώξεκα 2.3.2. ε έλα πξφηππν, ζπκκεηξηθφ πίλαθα Hex απζαίξεηνπ κεγέζνπο,ν παίθηεο Η 

έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. 

 

Απόδειξη. Γλσξίδνπκε φηη έλαο απφ ηνπο παίθηεο έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. Αο ππνζέζνπκε 

φηη ν παίθηεο ΗΗ είλαη απηνο ν έλαο. Δπεηδή νη θηλήζεηο ησλ παηθηψλ είλαη ζπκκεηξηθέο, είλαη 

δπλαηφ γηα ηνλ παίθηε Η λα πηνζεηήζεη ηε ζηξαηεγηθή λίθεο ηνπ παίθηε ΗΗ σο εμήο: Ο παίθηεο 

Η, ζηελ πξψηε ηνπ θίλεζή , απιά ρξσκαηίδεη έλα απζαίξεηα επηιεγκέλν εμάγσλν. ηε 

ζπλέρεηα, γηα θάζε θίλεζε απφ ηνλ παίθηε ΗΗ, ν παίθηεο Η αληαπνθξίλεηαη κε θαηάιιειε 

θίλεζε πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή λίθεο ηνπ παίθηε II. Δάλ ε ζηξαηεγηθή απαηηεί ν 

παίθηεο Η λα θηλεζεί ζην ζεκείν πνπ επέιεμε ζηελ πξψηε ηνπ ζεηξά θαη ππάξρνπλ θελά 

εμάγσλα αξηζηεξά, ν ίδηνο επηιέγεη απιά έλα άιιν απζαίξεην ζεκείν θαη θηλείηαη εθεί αλη 

'απηνχ. Ζ χπαξμε ελφο επηπιένλ εμαγψλνπ ζηνλ πίλαθα δελ κπνξεί πνηέ λα βιάςεη ηνλ 

παίθηε Η - κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη κφλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν παίθηεο Η, επίζεο, εγγπάηαη φηη 

ζα θεξδίζεη, ππνλνψληαο φηη θαη νη δχν παίθηεο έρνπλ ζηξαηεγηθέο λίθεο, κηα αληίθαζε. 

            

Θα απνδείμνπκε ηψξα φηη νπνηνζδήπνηε ρξσκαηηζκέλνο πξφηππνο πίλαθαο Hex πεξηέρεη κηα 

θαη κφλν κηα κνλνρξσκαηηθή δηαδξνκή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην παίγλην ηεξκαηίδεη πάληα 

κε κηα λίθε γηα έλαλ απφ ηνπο παίθηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα θαζαξά ηνπνινγηθφ γεγνλφο ην 

νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο παίθηεο. 

 

2.3.2 Hex θαη Y 

 

Σν φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία δηάβαζεηο ζην παίγλην ηνπ Hex 

θαίλεηαη πξνθαλέο, κέρξη λα πξνζπαζήζνπκε πξαγκαηηθά λα ην απνδείμνπκε κε πξνζνρή. 

Γηα λα γίλεη απηφ άκεζα, ζα ρξεηαζηεί έλα δηαθξηηφ αλάινγν ηνπ ζεσξήκαηνο θακπχιεο 

Jordan, ην νπνίν ιέεη φηη κηα ζπλερή θιεηζηή θακπχιε ζην επίπεδν ρσξίδεη ην επίπεδν ζε δχν 

ζπλδεδεκέλα κέξε. Ζ δηαθξηηή κνξθή-έθδνζε ηνπ ζεσξήκαηνο είλαη ιίγν πην εχθνιε απφ ην 

ζπλερή ηξφπν, αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνδεηρζεί.  

 

Καηά ζπλέπεηα, αληί λα επηηεζεί ην αίηεκα απηφ άκεζα, ζα θαηαθχγνπκε ζε έλα ηέρλαζκα: 

Θα απνδείμνπκε αλη 'απηνχ έλα παξφκνην απνηέιεζκα γηα έλα ζρεηηθφ, γεληθφηεξν παίγλην - 

ην παίγλην ηνπ Τ2, επίζεο γλσζηφ σο ηξίπνδν.  

                                                 
2 Σν Y παξνπζηάζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 απφ ηνλ δηάζεκν ζεσξεηηθφ πιεξνθνξηψλ, Claude Shannon. 
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Ζ απφδεημε γηα ην Τ ζα καο δψζεη κηα απφδεημε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ηειεπηαίαο ελφηεηαο, 

εάλ θάζε νινθιεξσκέλνο πίλαθαο Hex πεξηέρεη κηα κνλνρξσκαηηθή δηέιεπζε. Θα δείμνπκε 

επίζεο φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε ηεο κίαο δηάβαζεο ζε έλα πιήξεο πίλαθα. 

 

Παξάδεηγκα 2.17 (Παίγλην ηνπ Y). Σν Y παίδεηαη ζε έλα ηξηγσληθφ πίλαθα πνπ απνηειέηηαη 

απφ εμάγσλα. Όπσο θαη ζην Hex, νη δχν παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπο ρξσκαηίδνπλ ηα εμάγσλα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην αληίζηνηρν ρξψκα ηνπ. Ο ζηφρνο γηα ηνπο δχν παίθηεο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο Τ, κνλνρξσκαηηθή ζπλδεδεκέλε πεξηνρή πνπ θαιχπηεη θαη ηηο ηξεηο πιεπξέο 

ηνπ ηξηγψλνπ. Έηζη, νη ηεξκαηηθέο ζέζεηο είλαη απηέο πνπ πεξηέρνπλ έλα κνλφρξσκν Y. 

 

Μπνξνχκε λα δνχκε φηη ην Hex είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα εηδηθή πεξίπησζε ηνπ Y: 

Παίδνληαο Τ, μεθηλψληαο απφ ηελ ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 2.10 είλαη ηζνδχλακν κε ην 

παίγλην ηνπ Hex ζηελ θελή πεξηνρή ηνπ πίλαθα. 

 

    
 

ρήκα. 2.10. Σν Hex είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηνπ Γ. 

 

Δκείο ζα πξέπεη πξψηα λα δείμνπκε φηη έλαο ζπκπιεξσκέλνο πίλαθαο Y πάληα πεξηιακβάλεη 

έλα εληαίν Τ. Δπεηδή ην Hex είλαη ηζνδχλακν κε ην Y κε νξηζκέλα πξν-ρξψκαηηζκέλα 

εμάγσλα, ε χπαξμε θαη κνλαδηθφηεηα ηεο αιπζίδαο δηέιεπζεο θιεξνλνκείηαη απφ ην Hex ζην 

Τ. 

 

Αθνχ ην έρνπκε δεκηνπξγήζεη απηφ, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε ζηξαηεγηθή θινπήο 

επηρείξεκα πνπ δψζακε γηα ην Hex λα απνδείμνπκε φηη ν πξψηνο παίθηεο πνπ ζα θηλεζεί έρεη 

κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. 

 

Θεώξεκα 2.3.3. Οπνηνζδήπνηε ρξσκαηηζκφο ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλεη έλα θαη κφλν έλα Y. 

 

Δπεηδή νπνηνζδήπνηε ρξσκαηηζκέλνο Τ πίλαθαο πεξηιακβάλεη έλα θαη κφλν έλα Τ λίθεο, 

πξνθχπηεη φηη νπνηνζδήπνηε ρξσκαηηζκέλνο πίλαθαο Hex πεξηέρεη κία θαη κφλν κηα δηέιεπζε. 

 

 

2.3.4 Άιια “εγσηζηηθά” παίγληα πνπ παίδνληαη ζε Γξαθήκαηα 

 

Σψξα ζα ζπδεηήζνπκε πνιιά άιια ηέηνηα παίγληα πνπ παίδνληαη ζε γξαθήκαηα. Γηα θάζε 

έλα απφ ηα παξαδείγκαηα καο, κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε κηα ζαθή ζηξαηεγηθή λίθεο γηα 

ηνλ πξψην παίθηε. 

 

Παξάδεηγκα 2.18 (Σν Παίγλην Μεηαγσγήο Shannon). Σν παίγλην κεηαγσγήο ηνπ Shannon, 

έλα εγστζηηθφ παίγλην παξφκνην κε ην Hex, παίδεηαη απφ δχν παίθηεο, Cut (Απνθνπή) θαη 

Short (πληφκεπζε), ζε έλα ζπλδεδεκέλν γξάθεκα κε δχν δηαθεθξηκέλνπο θφκβνπο, Α θαη Β. 

O Short, κε ηε ζεηξά ηνπ, εληζρχεη κηα αθκή ηνπ γξαθήκαηνο, θαζηζηψληαο ηε απξφζβιεηε 

απν ην λα πεξηθνπή. Ο Cut, κε ηε ζεηξά ηνπ, δηαγξάθεη θάζε αθκή πνπ δελ έρεη εληζρπζεί. Ο 

Cut θεξδίδεη αλ θαηαθέξεη λα απνζπλδέζεη ην Α απφ Β. Ο Short θεξδίδεη αλ θαηαθέξεη λα 

ζπλδέζεη ην Α κε ην Β κε κηα εληζρπκέλε δηαδξνκή. 
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ρήκα 2.11. Σν παίγλην ηνπ Shannon πνπ παίδεηαη ζε έλα 6x5 πιέγκα. Οη πξψηεο 3 θηλήζεηο  κε πξψην 

λα θηλείηαη ν Short. Οη δηαζέζηκεο αθκέο εκθαλίδνληαη κε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο, νη εληζρπκέλεο 

αθκέο εκθαλίδνληαη κε «παρηέο» γξακκέο. Σν ςαιίδη δείρλεη ηελ γξακκή πνπ κφιηο έρεη δηαγξαθεί. 

 

Τπάξρεη κηα επίιπζε ζην γεληθφ παίγλην Μεηαγσγήο Shannon, αιιά εκείο δελ ζα ην 

πεξηγξάςσ εδψ. Αλη 'απηνχ, ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε κηα πεξηνξηζκέλε, 

απινχζηεξε πεξίπησζε: Όηαλ ην παίγλην Μεηαγσγήο Shannon παίδεηαη ζε έλα γξάθεκα πνπ 

είλαη έλα Lx(L + 1) πιέγκα κε ηηο θνξπθέο ηεο επάλσ πιεπξάο ζπγρσλεπκέλεο ζε κία 

θνξπθή, Α, θαη ηηο θνξπθέο ζην θάησ κέξνο ζπγρσλεπκέλεο ζε έλα άιιν θφκβν, Β, ηφηε είλαη 

ηζνδχλακν κε έλα άιιν παίγλην, γλσζηφ σο Bridg-It (επίζεο αλαθέξεηαη σο Gale, απφ ηνλ 

εθεπξέηε ηνπ, ηνλ David Gale.) 

 

Παξάδεηγκα 2.19 (Bridg-It3). Σν Bridg-It παίδεηαη ζε έλα δίθηπν απφ πξάζηλεο θαη καχξεο 

θνπθίδεο (βι. ζρήκα 2.12). Σν Μαχξν, κε ηε ζεηξά ηνπ, επηιέγεη δχν παξαθείκελεο καχξεο 

θνπθίδεο θαη ηηο ζπλδέεη κε κηα γξακκή. Σν Πξάζηλν πξνζπαζεί λα κπινθάξεη ηελ πξφνδν 

ηνπ Μαχξνπ, ζπλδένληαο έλα παξαθείκελν δεπγάξη απφ πξάζηλεο θνπθθίδεο. Οη γξακκέο 

ζχλδεζεο, κεηά ηελ θαηάξηηζε, δελ κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ. 

 

ηφρνο ηνπ Μαχξνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα δηαδξνκή απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ελψ ν 

ζηφρνο ηνπ Πξάζηλνπ είλαη λα ηνλ εκπνδίζεη κε ηελ δεκηνπξγία ελφο κνλνπαηηνχ απφ 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 

 

   
ρήκα 2.12. Έλα νιθιεξσκέλν παίγλην Bridg-It θαη ην αληίζηνηρν παίγλην κεηαγσγήο Shannon 

 

 

ην πεξηνξηζκέλν παίγλην Μεηαγσγήο ηνπ Shannon πνπ είλαη ηζνδχλακν κε ην Bridg-It, ζα 

δείμνπκε φηη ν Short, εάλ θηλεζεί πξψηνο, έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο.  

 

Πξηλ κπνξέζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Short, ζα ρξεηαζηνχκε κεξηθνχο 

νξηζκνχο απφ ηε ζεσξία γξαθεκάησλ: 

 

Οξηζκόο 2.3.1. Έλα δέλδξν είλαη έλα ζπλδεδεκέλν δηεπζπλφκελν γξάθεκα ρσξίο θχθινπο.\ 

                                                 
3 Σν 1956, ν Oliver Gross, έλαο καζεκαηηθφο ζηελ εηαηξία RAND, απέδεημε φηη ν παίθηεο πνπ παίδεη πξψηνο ζην 

παίγλην Bridg έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ν Alfred Β. Lehman, θαζεγεηήο ηεο επηζηήκεο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξφλην, επηλφεζε κηα ιχζε ζην γεληθφ παίγλην Μεηαγσγήο ηνπ 

Shannon. 
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i. Κάζε δέλδξν πξέπεη λα έρεη έλα θχιιν, κηα θνξπθή βαζκνχ έλα. 

ii. Έλα δέλδξν κε n θνξπθέο έρεη n-1 αθκέο. 

iii. Έλα ζπλδεδεκέλν γξάθεκα κε n θνξπθέο θαη n-1 αθκέο είλαη έλα δέλδξν. 

iv. Έλα γξάθεκα πνπ δελ έρεη θχθινπο, κε n θνξπθέο θαη n-1 αθκέο είλαη έλα  δέλδξν. 

 

Θεώξεκα 2.3.4 Ο Short αλ θηλεζεί πξψηνο έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. 

 

Απόδειξη. Ο Short  μεθηλάεη εληζρχνληαο κηα αθκή ζην γξάθεκα G, ζπλδένληαο ην Α κε κηα 

παξαθείκελε θνπθίδα, α. Δληνπίδνπκε ηα Α θαη α απφ ηε "ζχληεμε" ηνπο ζε έλα εληαίν Α. ην 

γξάθεκα πνπ πξνθχπηεη,ππάξρνπλ δχν δέλδξα κε αζπλερείο αθκέο έηζη ψζηε θάζε δέλδξν 

εθηείλεηαη ζην (πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ) G. 

 

   
ρήκα 2.13  Γχν εθηεηλφκελα δέλδξα - ην κπιε είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ πξψηε θνξπθή θαη 

ελψλεηαη κε ηελ θάησ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξηζηεξφηεξεο θαηαθφξπθεο αθκέο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζζέηνληαο άιιεο θάζεηεο αθκέο, παξαιείπνληαο αθξηβψο κηα αθκή ζε θάζε γξακκή θαηά κήθνο 

κηαο λνεηήο δηαγσλίνπ. Σν θφθθηλν δέληξν πεξηιακβάλεη ηηο ππφινηπεο αθκέο. Οη δχν θπθινκέλνη 

θφκβνη εληνπίδνληαη. 

 

Παξαηεξήζηε φηη ηα κπιε θαη θφθθηλα ππνγξαθήκαηα ζην πιέγκα 4x5 ζην ζρήκα. 2.13 είλαη 

έλα ηέηνην δεπγάξη ησλ γελλεηηθψλ – εθηεηλφκελσλ δέληξσλ: Σν κπιε ππνγξάθεκα εθηείλεηαη 

ζε θάζε θφκβν,πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο, θαη δελ έρεη θχθινπο, έηζη είλαη έλα εθηεηλφκελν 

δέληξν εμ‟νξηζκνχ. Σν θφθθηλν ππνγξάθεκα είλαη ζπλδεδεκέλν, αγγίδεη θάζε θφκβν, θαη έρεη 

ην ζσζηφ αξηζκφ αθκψλ, γη 'απηφ είλαη επίζεο έλα εθηεηλφκελν δέληξν απφ ηελ ηδηφηεηα (iii). Ζ 

ίδηα θαηαζθεπή ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ζε έλα απζαίξεην Lx(L + 1) πιέγκα. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα δχν εθηεηλφκελα δέληξα, ηα νπνία ζπλδένπλ αλαγθαζηηθά ην Α κε 

ην Β, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Short. 

 

Ζ πξψηε θίλεζε απφ ηνλ Cut δηαζπά έλα απφ ηα εθηεηλφκελα δέλδξα ζε δχν ζπληζηψζεο (βιέπε 

ρήκα 2.14.), ν Short κπνξεί λα επηζθεπάζεη ην δέλδξν σο αθνινχζσο: Δπεηδή ην άιιν δέληξν 

είλαη επίζεο έλα εθηεηλφκελν δέλδξν, πξέπεη λα έρεη κηα αθκή, e, πνπ ζπλδέεη ηηο δχν 

ζπληζηψζεο (βιέπε ρήκα 2.15.) ν Short εληζρχεη ηελ e.  

 

Αλ ππνζέζνπκε κηα εληζρπκέλε αθκή e ζαλ λα είλαη θαη θφθθηλε θαη κπιε, ηφηε ην θφθθηλν θαη 

κπιε ππνγξάθεκα πνπ πξνθχπηεη ζα εμαθνινπζνχλ λα είλαη έλα εθηεηλφκελν γξάθεκα γηα ην 

G. Γηα λα ην δνχκε απηφ, ζεκεηψζηε φηη θαη ηα δχν ππνγξαθήκαηα ζα ζπλδεζνχλ, θαη ζα 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ n αθκέο θαη n-1 θνξπθέο. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηελ ηδηφηεηα (iii) ζα είλαη 

δέλδξα πνπ εθηείλνληαη ζε θάζε θνξπθή ηνπ G. 

 

 
 

ρήκα 2.14. Ο Cut ρσξίδεη ην δέλδξν ζε δχν ζπληζηψζεο. 
 

ρήκα 2.15. Ο Short εληζρχεη κηα θφθθηλε αθκή   γηα λα                          

μαλαζπλδέζεη ηηο δχν ζπληζηψζεο. 
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πλερίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ν Short κπνξεί λα “επηζθεπάζεη” ηα εθηεηλφκελα δέλδξα κε 

κηα εληζρπκέλε αθκή θάζε θνξά πνπ ν Cut ηα απνζπλδέεη. Χο εθ ηνχηνπ, ν Cut δελ ζα 

θαηαθέξεη πνηέ λα απνζπλδέζεη ην Α απφ ην Β, θαη ν Short ζα θεξδίζεη. 

 

Παξάδεηγκα 2.20 (Αλαδξνκηθή Πιεηνςεθία). Ζ Αλαδξνκηθή Πιεηνςεθία παίδεηαη ζε έλα 

πιήξεο ηξηαδηθφ δέλδξν βάζνπο h (βιέπε ζρήκα 2.16.) Οη παίθηεο αλαιακβάλνπλ εθ 

πεξηηξνπήο ηελ ζήκαλζε ησλ θχιισλ, ν παίθηεο Η κε ην "+" θαη ν παίθηεο ΗΗ κε "-". Έλαο 

θφκβνο γνλέαο απνθηά ην ζήκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ  πιεηνςεθία ησλ ζεκάησλ ησλ 

παηδηψλ ηνπ. (Δπεηδή θάζε κε-ηεξκαηηθφο θφκβνο έρεη πεξηηηφ αξηζκφ παηδηψλ, θάζε ζήκα 

ηνπ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο.) Ο παίθηεο ηνπ νπνίνπ ην ζήκα έρεη αληηζηνηρηζηεί ζηε ξίδα 

θεξδίδεη. αθψο, ην παίγλην ηειεηψλεη πάληα ζε κηα λίθε γηα έλαλ απφ ηνπο παίθηεο, νπφηε 

έλαο απφ απηνχο έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. 

 
 ρήκα 2.16. Δδψ ν παίθηεο Η θεξδίδεη. Σν αξηζηεξφηεξν θχιιν παξηζηάλεηαη κε 11. 

 

Γηα λα αλαιχζνπκε ην παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα δνζεί ζε θάζε θφκβν ηνπ δέληξνπ έλα 

φλνκα: Ολνκάδνπκε θαζέλα απφ ηνπο ηξεηο θιάδνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα κφλν θφκβν κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: ην 1 δειψλεη ηελ άθξσο αξηζηεξή πιεπξά, ην 2 δείρλεη ηε κεζαία αθκή 

θαη ην 3, ηελ πην δεμηά αθκή. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο “εηηθέηεο”, κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε θάζε θφκβν θάησ απφ ηε ξίδα κε ηνλ “ΣΚ” ηεο δηαδξνκήο απφ ηε ξίδα πνπ 

νδεγεί ζε απηφλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αξηζηεξφηεξε αθκή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 11...11, κηα 

ιέμε κήθνπο h πνπ απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ απφ απηνχο. 

 

Μηα ζηξαηεγηθή επηρεηξήκαηνο θινπήο πξνυπνζέηεη φηη ν πξψηνο παίθηεο πνπ θηλείηαη  έρεη 

ην πιενλέθηεκα. Μπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο λίθεο ηνπ: ηελ πξψηε ηνπ 

θίλεζε, ν παίθηεο Η ζεκαδεχεη ην θχιιν 1... 11 κε έλα ζπλ. Γηα ηνλ ππφινηπν άξηην αξηζκφ 

θχιισλ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν αιγφξηζκν γηα λα ηα θάλεη δεπγάξηα: Ο ζχληξνθνο ηνπ 

αξηζηεξφηεξνπ κε δεπγαξνκέλνπ θχιινπ βξίζθεηαη θαζψο θηλνχκαζηε πξνο ηα επάλσ ζην 

δέληξν δειαδή θηλνχκελνη πξνο ηνλ πξψην θνηλφ πξφγνλν ηνπ κε δεπγαξνκέλνπ θχιινπ θαη 

ηνπ θχιινπ 1...11, θαη θνηλνχκελνη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ έλα θιάδν πξνο ηα δεμηά, θαη ε 

δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη πξνο θαη ηα θάησ, θαηά κήθνο ηνπ δέληξνπ (βιέπε ρήκα 2.17). 

Σππηθά, αθήλνληαο ην 1k
 λα είλαη κηα ζπληνκνγξαθία γηα κηα ζεηξά απφ απηά ζηαζεξνχ 

κήθνπο 0k   θαη αθήλνληαο ην w λα ζηαζεί γηα κηα απζαίξεηα ζηαζεξή ιέμε κήθνπο h-k-1, ν 

παίθηεο Η δεπγαξψλεη ηα θχιια απφ ην αθφινπζν ζρέζε: 1 2 1 3k kw w . 

 
 

ρήκα 2.17. Ο Κφθθηλνο ζεκεηψλεη ην αξηζηεξφηεξν θχιιν θαη ηε δηαδξνκή ηνπ. Οξηζκέλα δείγκαηα 

δεπγαξηψλ - ζπληξφθσλ είλαη ζεκεησκέλα κε ηελ ίδηα απφρξσζε ηνπ πξάζηλνπ ή κπιε. 
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Δθφζνλ ηα δεπγάξηα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, γηα θάζε θχιιν πνπ είλαη ζεκεησκέλν κε έλα "-" 

απφ ηνλ παίθηε ΗΗ, ν  παίθηεο Η ζεκεηψλεη θάζε ζχληξνθν ηνπ κε έλα "+".  

Μπνξνχκε λα δείμνπκε κε επαγσγή ηνπ h φηη ν παίθηεο Η είλαη εγγπήζε γηα λα είλαη ν ληθεηήο 

ζην αξηζηεξφ ππνδέληξν βάζνπο h -1. 

  

Όζν γηα ηα άιια δχν ππνδέληξα ηνπ ίδηνπ βάζνπο, θάζε θνξά πνπ παίθηεο ΗΗ θεξδίδεη ζε έλα, 

ν παίθηεο Η θεξδίδεη ην άιιν, δηφηη θάζε θχιιν ζε έλα απφ απηά ηα ππνδέληξα έρεη ζπλδεζεί 

κε ην αληίζηνηρν θχιιν ζην άιιν.  

 

Χο εθ ηνχηνπ, ν παίθηεο Η είλαη εγγπεκέλνο λα θεξδίζεη δχν απφ ηα ηξία ππνδέληξα, 

πξνζδηνξίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ην ζεκείν ηεο ξίδαο. 
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Κεθάιαην 3 

 

Παίγνια μηδενικού αθποίζμαηορ 
 

 

3.1 Δηζαγσγή  

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κειεηήζεθαλ ηα παίγληα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα φπνπ ηίπνηα δελ 

αθήλεηαη ζηελ ηχρε. ηα επφκελα θεθάιαηα, ζα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο πξνο ηα παίγληα 

ζηα νπνία νη παίθηεο, ζηελ νπζία, θηλνχληαη ηαπηφρξνλα, θαη σο εθηνχηνπ δελ ζα έρνπλ 

πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ επηινγψλ ηνπο. Όπσο ζα δνχκε, ε ηχρε παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζε ηέηνηα παίγληα. ε απηφ ην θεθάιαην, ζα πεξηνξίζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε παίγληα 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, ζηα νπνία έλαο παίθηεο ράλεη φηη ν άιινο θεξδίδεη ζε θάζε 

απνηέιεζκα. Σν θεληξηθφ ζεψξεκα γηα απηή ηελ θαηεγνξία ησλ παηγλίσλ αλαθέξεη φηη αθφκα 

θαη αλ ε ζηξαηεγηθή θάζε παίθηε είλαη γλσζηή ζηνλ άιιν, ππάξρεη έλα πνζφ πνπ έλαο 

παίθηεο κπνξεί λα εγγπεζεί σο αλακελφκελν θέξδνο ηνπ, θαη αθεηέξνπ, σο κέγηζηε 

αλακελφκελε δεκία ηνπ. Σν πνζφ απηφ είλαη γλσζηφ σο ηηκή ηνπ παηγλίνπ. 

 

Παξάδεηγκα 3.1 Γηάιεμε ρέξη, έλα παίγλην ζηνηρήκαηνο. Τπάξρνπλ δχν παίθηεο, έλαο πνπ 

επηιέγεη (παίθηεο Η), θαη έλαο πνπ θξχβεη (παίθηεο ΗΗ). Απηφο πνπ θξχβεη - ν παίθηεο ΗΗ - έρεη 

δχν ρξπζά λνκίζκαηα ζηελ πίζσ ηζέπε ηνπ. ηελ αξρή ηνπ γχξνπ, βάδεη ηα ρέξηα ηνπ πίζσ 

απφ ηελ πιάηε ηνπ θαη είηε βγάδεη έλα λφκηζκα θαη ην θξαηά ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, ή ηα 

βγιαδεη θαη ηα δχν θαη ηα θξαηά ζην δεμί ηνπ ρέξη. Απηφο πνπ επηιέγεη – ν παίθηεο ΗΗ - 

δηαιέγεη έλα ρέξη θαη θεξδίδεη νπνηαδήπνηε λνκίζκαηα ηνπ παίθηε ΗΗ πνπ έρεη θξχςεη εθεί. 

Μπνξεί λα πάξεη κελ ηίπνηα (αλ ην ρέξη είλαη άδεην), ή ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη έλα 

λφκηζκα, ή δχν. Μπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε φια ηα πηζαλά απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή κηαο 

κήηξαο πιεξσκψλ, ηεο νπνίαο νη γξακκέο αξρηθνπνηνχληαη απφ ηηο δπλαηέο επηινγέο ηνπ 

παίθηε Η, θαη ηεο νπνίαο νη ζηήιεο ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο επηινγέο ηνπ παίθηε II. Κάζε 

θαηαρψξεζε ija  ζηελ κήηξα είλαη ην πνζφ πνπ ν παίθηεο II ράλεη απφ ηνλ παίθηε Η φηαλ ν Η 

παίδεη i θαη ν II παίδεη j. Καινχκε απηήλ ηελ πεξηγξαθή ελφο παηγλίνπ θαλνληθή ή ζηξαηεγηθή 

κνξθή ηνπ. 

 

         ΗΗ 

         Η 

Α               Γ 

 

Α 

Γ 

1               0 

0               2 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη παίθηεο ΗΗ επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δεκίεο ηνπ, επηιέγνληαο λα 

ηνπνζεηήζεη έλα λφκηζκα ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, εμαζθαιίδνληαο φηη ην κέγηζην πνπ ζα ράζεη 

είλαη απηφ ην θέξκα. Απηή είλαη κηα ινγηθή ζηξαηεγηθή αλ ζα κπνξνχζε λα είλαη βέβαην φηη 

παίθηεο Η δελ έρεη ηδέα ηνπ ηη ζα επηιέμεη λα θάλεη. Αιιά αο ππνζέζνπκε φηη παίθηεο Η 

καζαίλεη ή ζπκπεξαίλεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ. Σφηε ράλεη ην λφκηζκα ηνπ, φηαλ ε θαιχηεξε 

ειπίδα ηνπ είλαη λα κελ ράζεη ηίπνηα. Χο εθ ηνχηνπ, αλ ν παίθηεο ΗΗ ζθέθηεηαη φηη ν παίθηεο Η 

κπνξεί λα καληέςεη ή λα κάζεη φηη ζα παίμεη Α (Αξηζηεξά), έρεη έλα θίλεηξν λα παίμεη αλη 

'απηνχ Γ (Γεμηά). Δίλαη ζαθέο φηη ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο Α (ή Γ) εμαξηάηαη απφ ην 

πφζεο πιεξνθνξίεο έρεην παίθηεο Η. Όια απηά κπνξεί λα εγγπεζεί πνπ ν παίθηεο ΗΗ  είλαη ε 

κέγηζηε απψιεηα ελφο λνκίζκαηνο. 
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Οκνίσο, ν παίθηεο Η κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ επηιέγνληαο ηε 

ζηξαηεγηθή Γ, ειπίδνληαο λα θεξδίζεη δχν λνκίζκαηα. Αλ ν παίθηεο ΗΗ καληεχεη ή 

αλαθαιχπηεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ παίθηε Η, σζηφζν, ηφηε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη δελ 

θεξδίδεη ηίπνηα. Δμάιινπ, ρσξίο ηελ γλψζε ηνπ πφζα πνιιά γλσξίδεη ν παίθηεο ΗΗ, ν παίθηεο 

Η κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη κφλν φηη δελ ζα ράζεη ηίπνηα απφ ην παίγλην. 

 

Ηδαληθά, ζα ζέιακε λα βξνχκε κηα ζηξαηεγηθή ε επηηπρία ηεο νπνίαο δελ εμαξηάηαη απφ ην 

πφζεο πιεξνθνξίεο έρεη ν άιινο παίθηεο. Ο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη κε ηελ 

εηζαγσγή θάπνηαο αβεβαηφηεηαο ζηηο επηινγέο ησλ παηθηψλ. Μηα ζηξαηεγηθή κε αβεβαηφηεηα 

- δειαδή, κηα ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία έλαο παίθηεο απνδίδεη ζε θάζε πηζαλή θίλεζε θάπνηα 

ζηαζεξή πηζαλφηεηα λα παηρηεί - είλαη γλσζηή σο κηα κηθηή ζηξαηεγηθή. Μηα κηθηή 

ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε παίδεηαη κε πηζαλφηεηα έλα είλαη γλσζηή 

σο κηα θαζαξή ζηξαηεγηθή. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη ν παίθηεο Η απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη κηα κηθηή ζηξαηεγηθή 

επηιέγνληαο  Γ κε πηζαλφηεηα p θαη Α κε πηζαλφηεηα 1-p. Αλ ν παίθηεο ΗΗ ήηαλ λα παίμεη ηελ 

θαζαξή ζηξαηεγηθή Γ (θξχβεη δχν λνκίζκαηα ζην δεμί ηνπ ρέξη) ε αλακελφκελε δεκία ηνπ ζα 

είλαη 2p. Δάλ επηζπκεί λα παίμεη ηελ Α (θξχβεη έλα λνκηζκα ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη), ηφηε ε 

αλακελφκελε δεκία ηνπ ζα είλαη 1-p. Χο εθ ηνχηνπ, αλ κε θάπνην ηξφπν κάζαηλε ην p, ζα 

κπνξνχζε λα παίμεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην ησλ 2p θαη 1-p. 

Αλακέλνληαο απηφ, ν παίθηεο Η ζα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ, επηιέγνληαο p, έηζη ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην min{2 ,1 }p p .  

εκεηψλνπκε φηη απηφ ην κέγηζην ζπκβαίλεη ζε 
1

3
p  , ην ζεκείν ζην νπνίν νη δχν γξακκέο 

πνπ δηαζηαπξψλνληαη: 

     
 

Χο εθ ηνχηνπ, κεηά ηε κηθηή ζηξαηεγηθή ηεο επηινγήο Γ κε πηζαλφηεηα 1/3 θαη Α κε 

πηζαλφηεηα 2/3, ν παίθηεο Η εμαζθαιίδεη έλα αλακελφκελν θέξδνο γηα 2/3, αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ ν παίθηεο ΗΗ μέξεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ. Πψο κπνξεί ν παίθηεο ΗΗ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

αλακελφκελε δεκία ηνπ. 

 

Ο παίθηεο ΗΗ ζα παίμεη Γ κε θάπνηα πηζαλφηεηα q θαη Α κε πηζαλφηεηα 1-q. Ζ πιεξσκή γηα 

ηνλ  παίθηε Η είλαη 2q αλ δηαιέμεη ηελ Γ, θαη 1-q αλ δηαιέμεη ηελ Γ. Αλ μέξεη ην q, ζα επηιέμεη 

ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αληηζηνηρεί ζην κέγηζην απφ ηηο δχν ηηκέο. Αλ ν παίθηεο ΗΗ, κε ηε ζεηξά 

ηνπ, γλσξίδεη ην ζρέδην ηνπ παίθηε Η, απηφο ζα επηιέμεη ην q = 1/3 γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ κέγηζηνπ απηνχ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλακελφκελε πιεξσκή ηνπ είλαη 2 / 3. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ν παίθηεο Η κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη έλα αλακελφκελν θέξδνο ζηα 2 / 3 θαη ν 

παίθηεο ΗΗ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ αλακελφκελε απψιεηα ησλ 2 / 3, αλεμάξηεηα απφ ην ηη 

μέξεη ν θαζέλαο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ άιινπ. εκεηψλνπκε φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαηάζηαζε φηαλ νη παίθηεο πεξηνξίδνληαη ζε θαζαξέο ζηξαηεγηθέο, ηα δηαβεβαησκέλα πνζά 

είλαη ίζα. Σν ζεψξεκα minimax ηνπ von Neumann αλαθέξεη φηη απηφ ζπκβαίλεη πάληα ζε 

θάζε παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο δχν αηφκσλ. 

 

Δίλαη ζαθέο φηη, ρσξίο θάπνην επηπιένλ θίλεηξν, δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παίθηε ΗΗ λα 

παίμεη ην “Γηάιεμε ρέξη”, δηφηη κπνξεί κφλν λα ράζεη ζε απηφ ην  παίγλην. Έηζη, κπνξνχκε λα 
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θαληαζηνχκε φηη ν παίθηεο Η πιεξψλεη ηνλ παίθηε ΗΗ γηα λα ηνλ δειεάζεη λα εληαρζεί ζην 

παίγλην. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 2 / 3 είλαη ην κέγηζην πνζφ πνπ ν παίθηεο Η πξέπεη λα ηνλ 

πιεξψζεη κε ζθνπφ λα θεξδίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ. 

 

Παξάδεηγκα 3.2 Έλα άιιν παίγλην ζηνηρήκαηνο. Έλα παίγλην έρεη ηελ αθφινπζε κήηξα 

απνηειεζκάησλ:  

         ΗΗ 

         Η 

Α              Γ 

 

Β 

Σ 

0               2 

5               1 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη παίθηεο Η πνπ παίδεη ηελ Σ κε πηζαλφηεηα p θαη ηελ Β κε πηζαλφηεηα 1-p, 

θαη ν παίθηεο ΗΗ παίδεη ηελ Α κε πηζαλφηεηα q θαη ηελ Γ κε πηζαλφηεηα 1-q. πιινγηζηηθή 

άπνςε ηνπ παίθηε Η, ε δηαπίζησζε φηη ε αλακελφκελε ακνηβή ηνπ είλαη 2(1-q) γηα λα παίμεη 

ηελ θαζαξή ζηξαηεγηθή Σ, θαη 4q + 1 γηα λα παίμεη ηελ θαζαξή ζηξαηεγηθή Β. Χο εθ ηνχηνπ, 

αλ γλσξίδεη ην q, ζα επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ αληηζηνηρεί ζην κέγηζην ηνπ 2 (1 q) θαη 

ηνπ 4q+ 1. Ο παίθηεο II ζα επηιέμεη ην q 1/ 6 , ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί απηφ ην κέγηζην, 

θαη ην αλακελφκελν πνζφ πνπ ζα πιεξψζεη ν παίθηεο ΗΗ είλαη 5 / 3 . 

     
Απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ παίθηε ΗΗ, ε αλακελφκελε δεκία ηνπ είλαη 5(1 )p  αλ παίμεη ηελ 

θαζαξή ζηξαηεγηθή Α θαη 1 + p αλ παίδεη ηελ θαζαξή ζηξαηεγηθή Γ, θαη ζα επηδηψμεη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ αλακελφκελνπ ρξένπο. Με ζθνπφ λα κεγηζηνπνηεζεί ην ειάρηζην 

απηφ, ν παίθηεο Η ζα επηιέμεη 2/ 3p  , ην νπνίν απνθέξεη θαη πάιη έλα αλακελφκελν θέξδνο 

5 / 3 . 

 

     
 

Αο δεκηνπξγήζνπκε έλα πιαίζην γηα ηε ζεσξία καο ψζηε γηα έλα απζαίξεην παίγλην δχν 

αηφκσλ, κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κε κήηξα απνηειεζκάησλ 
,

, 1( )m n

ij i jA   , ην ζχλνιν ησλ 

κηθηψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηνλ παίθηε Η ζπκβνιίδεηαη κε: 

 

   Γm={x
1

{ : 0, 1}.
n

n

n i j

j

y y y


    R
m

1

{ : 0, 1},
m

m

m i i

i

x x x


       

θαη ην ζχλνιν ησλ κηθηψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, κε 
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   Γn={y
1

{ : 0, 1}.
n

n

n i j

j

y y y


    R
n
 

1

{ : 0, 1}.
n

n

n i j

j

y y y


      

1

{ : 0, 1}.
n

n

n i j

j

y y y


     

Παξαηεξήζηε φηη ζε απηφ ην ζπκβνιηζκφ, νη θαζαξέο ζηξαηεγηθέο εθπξνζσπνχληαη απφ ηα 

πξφηππα δηαλχζκαηα βάζεο. 

 

Αλ ν παίθηεο Η αθνινπζεί κηα κηθηή ζηξαηεγηθή x θαη ν παίθηε ΗΗ, κηα κηθηή ζηξαηεγηθή y ε 

αλακελφκελε πιεξσκή ζηνλ παίθηε Η είλαη
T

i ij jx a y x Ay  

 

Αλαθεξφκαζηε ζην Ay, σο δηάλπζκα ακνηβήο γηα ηνλ παίθηε Η πνπ αληηζηνηρίδεηαη ζηε κηθηή 

ζηξαηεγηθή y γηα ηνλ παίθηε II. Σα ζηνηρεία απηνχ ηνπ θνξέα –δηαλχζκαηνο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ακνηβέο ηνπ I πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κηα θαζαξή ζηξαηεγηθή ηνπ. 

Οκνίσο, 
Tx A  είλαη ην δηάλπζκα πιεξσκήο γηα ηνλ παίθηε ΗΗ πνπ αληηζηνηρίδεηαη ζηε κηθηή 

ζηξαηεγηθή x γηα παίθηε Η. Σα ζηνηρεία απηνχ ηνπ θνξέα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πιεξσκέο γηα 

θάζε κηα απφ ηηο θαζαξέο ζηξαηεγηθέο ηνπ  παίθηε II. 

 

Λέκε φηη έλα δηάλπζκα πιεξσκήο 
dwR
d
 ππεξηζρχεη άιινπ δηαλχζκαηνο πιεξσκήο 

du R
d
, 

αλ 
i iw u  γηα φια ηα 1,...,i d . Γξάθνπκε w u .  

 

Οξηζκόο 3.1.1. Μηα ζηξαηεγηθή 
mx  είλαη βέιηηζηε γηα ηνλ παίθηε Η, εθφζνλ 

 

   min max min .
n nm

T T

y yx
x Ay x Ay

 
  

 

Οκνίσο, κηα ζηξαηεγηθή 
nx είλαη ε βέιηηζηε γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, εάλ 

 

   max minmax .
nm m

T T

yx x
x Ay x Ay

 
  

 

 

3.2 Θεώξεκα Minmax ηνπ Von Neumann  

 

Θα απνδείμνπκε4 φηη θάζε παίγλην δχν-παηθηψλ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο έρεη κηα ηηκή. 

Γειαδή, ζε θάζε παίγλην δχν-παηθηψλ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, ε αλακελφκελε πιεξσκή γηα 

κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε Η ηζνχηαη κε ην αλακελφκελν θέξδνο γηα ηε βέιηηζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ παίθηε II.  

 

 

Οξηζκόο 3.2.1. Έλα ζχλνιν 
dK  R
d
 είλαη θπξηφ αλ, γηα νπνηαδήπνηε δχν ζεκεία a,b K , 

ην επζχγξακκν ηκήκα πνπ ηα ζπλδέεη, 

 

    { a (1 ) : [0,1]}p p b p   , 

βξίζθεηαη, επίζεο,ζηo Κ. 

 

Ζ απφδεημε καο ζα θάλεη ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ απνηέιεζκαηνο ζρεηηθά κε ηα θπξηά ζχλνια: 

                                                 
4 Απφδεημε καο ζα βαζηζηεί ζε έλα βαζηθφ ζεψξεκα ηεο θπξηήο γεσκεηξίαο. 
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Θεώξεκα 3.2.1 Θεψξεκα δηαρσξηζκνχ ππεξεπίπεδν. Αο ππνζέζνπκε φηη ην 
dK  R
d
 είλαη 

θιεηζηφ θαη θπξηφ. Αλ 0 K , ηφηε ππάξρεη 
dzR

d
 θαη cR ηέηνηα ψζηε: 

  

    0 ,Tc z v   γηα φια ηα v K  

 

Τπάξρεη έλα ππεξεπίπεδν (κηα γξακκή ζην επίπεδν, ή, γεληθφηεξα, έλαο R
d-1

 ππφρσξνο ηνπ 

R
d
), πνπ δηαρσξίδεη ην 0 απφ ην K. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε ζπλερή πνξεία απφ ην 0 έσο ην K, 

εθεί ππάξρεη θάπνην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε απηφ ην ππεξεπίπεδν. 

 

Σν δηαρσξηζκέλν ππεξεπίπεδν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε {x{ : }.d Tx z x c  R
d
 { : }.d Tx z x c   

    

   
   

          ρήκα 3.1. 

 

Απόδειξη. Πξψηα, ζεκεηψλνπκε φηη επεηδή ην K είλαη θιεηζηφ, ππάξρεη z K  γηα ην νπνίν 

 

    || || || || .inf
v K

z v


  

 

Απηφ ηζρχεη επεηδή εάλ δηαιέμνπκε ην R (Γ) έηζη ψζηε ε ζθαίξα αθηίλαο R ηέκλεη ην Κ, ε 

ζπλάξηεζε || ||v v , ζεσξείηαη σο έλαο ράξηεο απφ ην { :|| || }dK x x R    ζην [0, ) , 

είλαη ζπλερήο, κε έλαλ ηνκέα πνπ είλαη θιεηζηφο θαη θξαγκέλνο. Καηά ζπλέπεηα, ν ράξηεο  

επηηπγράλεη infimum (θαηψηαην φξην) ζε θάπνην ζεκείν z ζην Κ. Δπηιέγνπκε 
2(1/ 2) || || 0c z  . Θα δείμνπκε φηη 

Tc z v  γηα θάζε v K . Θεσξνχκε ην v ζην Κ. 

Δπεηδή ην Κ είλαη θπξηφ, γηα νπνηαδήπνηε (0,1) , (1 )v z K    . Χο εθ ηνχηνπ,  

 

  
2 2|| || || (1 ) || ( (1 ) )( (1 ) ),T Tz v z v z v z              

 

ε πξψηε αληζφηεηα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη z έρεη ην ειάρηζην πνζνζηφ απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην Κ. Λακβάλνπκε: 

 

   
2 2(1 ) 2 (1 ) .T T T Tz z v v z z v z         
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ρήκα 3.2 

 

Πνιιαπιαζηάδνληαο θαη δηαγξάθνληαο έλα  , έρνπκε:  

 

   (2 ) 2( ).T T T T Tv z v v z z v z z z      

 

Αθήλνληαο ην    λα πξνζεγγίζεη ην 0, βξίζθνπκε φηη 

 

   0 ,T Tv z z z   

πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη φηη 

   
2|| || 2 ,Tv z z c c    

 

Θα ρξεηαζηνχκε επίζεο ην εμήο ιήκκα: 

 

Λήκκα 3.2.1. Έζησ X θαη Y είλαη θιεηζηά θαη θξαγκέλα ζχλνια ζην R θαη  έζησ 
*( , )x y X Y   . Έζησ :f X Y R είλαη ζπλερήο θαη ζηηο δχν ζπληεηαγκέλεο. Σφηε, 

   maxmin ( , ) minmax ( , )
y Y y Yx X x X

f x y f x y
  

  

Απόδειξη. Έζησ 
*( , )x y X Y    είλαη δνζκέλν. αθψο, έρνπκε 

* *( , ) sup ( , )x Xf x y f x y

  θαη 
* *( , ) ( , )f x y f x y , ην νπνία καο δίλεη 

 

    inf ( , ) sup ( , ).
y Y x X

f x y f x y 

 

  

Δπεηδή ε αληζφηεηα ηζρχεη γηα θάζε x X , ηζρχεη γηα sup
x X

 ηεο πνζφηεηαο ζηα 

αξηζηεξά. Οκνίσο, επεηδή ε αληζφηεηα ηζρχεη γηα φια ηα y Y , πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηα 

*inf
y Y

 ηεο πνζφηεηαο ζηα δεμηά. Έρνπκε: 

   supinf ( , ) inf sup ( , ).
y Y y Yx X x X

f x y f x y
  

  

 

Δπεηδή ε f είλαη ζπλερήο θαη ηα X θαη Y είλαη θιεηζηά θαη θξαγκέλα, ηα ειάρηζηα θαη ηα 

κέγηζηα επηηπγράλνληαη θαη έρνπκε απνδείμεη ην ιήκκα. 

 

Θεώξεκα 3.2.2 (Θεώξεκα Minimax  ηνπ von Neumann). Έζησ Α κηα κήηξα απφδνζεο 

σθέιεηαο m n , θαη έζησ { : 0, 1}m ii
x x x    , { : 0, 1}n jj

y y y    , ηφηε, 

   max min min max
n nm m

T T

y yx x
x Ay x Ay

  
  

 

Ζ πνζφηεηα απηή νλνκάδεηαη ηηκή ηνπ παηγλίνπ ησλ δχν πξφζσπσλ, κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο 

κε κήηξα απφδνζεο σθέιεηαο Α.  
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Απόδειξη. Απηή ε ζρέζε 

   max min min max
n nm m

T T

y yx x
x Ay x Ay

  
  

πξνθχπηεη ακέζσο απφ ην ιήκκα επεηδή ( , ) Tf x y x Ay  είλαη κηα ζπλερήο ζπλάξηεζε θαη 

ζηηο δχν κεηαβιεηέο θαη 
m

m  Rm, 
n

n  Rn είλαη θιεηζηά θαη θξαγκέλα. 

Γηα ηελ άιιε αληζφηεηα, ππνζέζνπκε πξνο ηελ αληίθαζε απηή φηη 

 

   max min min max
n nm m

T T

y yx x
x Ay x Ay

  
  . 

Μπνξνχκε λα νξίζνπκε έλα λέν παίγλην κε κήηξα απφδνζεο σθέιεηαο A


 πνπ δίλεηαη απφ 

ij ija a 


  . Γηα απηφ ην παίγλην, έρνπκε 

   max min 0 min max .
n nm m

T T

y yx x
x Ay x Ay

  
                  (3.1) 

Κάζε κηθηή ζηξαηεγηθή ny γηα ηνλ παίθηε ΗΗ παξάγεη έλα δηάλπζκα πιεξσκήο 
mA y



 Rm . 

Έζησ ην K δειψλεη ην ζχλνιν φισλ ησλ δηαλπζκάησλ u γηα ηα νπνία ππάξρεη έλα δηάλπζκα 

πιεξσκήο A y


ηέηνην ψζηε ην u θπξηαξρεί ηνπ A y


. Γειαδή, 

   { : , , 0}.m

nK u Ay v y v v


       

Δίλαη εχθνιν λα δνχκε φηη ην K είλαη θπξηφ θαη θιεηζηφ: απηφ πξνθχπηεη ακέζσο απφ ην 

γεγνλφο φηη ην
n , ην ζχλνιν ησλ δηαλπζκάησλ πηζαλφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηθηέο 

ζηξαηεγηθέο y γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, είλαη θιεηζηφ, θξαγκέλν θαη θπξηφ. Δπίζεο, ην Κ δελ κπνξεί 

λα πεξηέρεη ην κεδεληθφ δηάλπζκα γηαηί αλ ην 0 ήηαλ ζην Κ, ζα ππήξρε θάπνηα κηθηή 

ζηξαηεγηθή ny  ηέηνηα ψζηε 0A y


 , απφ φπνπ θαη γηα θάζε mx  έρνπκε 

0Tx A y


 , ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ δεμηά πιεπξά ηεο (3.1). 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην K πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο δηαρσξηζκνπ ππεξεπίπεδνπ 

(3.2.1), ην νπνίν καο δίλεη 
mzRm θαη 0c   ηέηνην ψζηε 0 Tc z w   γηα φια ηα w K . 

Γειαδή, 

  ( ) 0Tz A y v c


    γηα φια ηα 
ny , 0.v                  (3.2) 

 

Θα πξέπεη λα ηζρχεη φηη 0iz  γηα φια ηα i, δηφηη εάλ 0iz  , γηα θάπνην j ζα κπνξνχζακε λα 

επηιέμνπκε ny , ηέηνην ψζηε 
T

i ii
z Ay z u ζα είλαη αξλεηηθφ (έζησ 0iu   γηα i j  

θαη iu  ), ην νπνίν ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηε ζρέζε (3.2).  

Ζ ίδηα ζπλζήθε (3.2) καο δίλεη φηη δελ κπνξνχλ φια ηα iz  λα είλαη κεδέλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

1

m

ii
s z


  είλαη απνιχησο ζεηηθφ, έηζη ψζηε (1/ )( ,..., ) (1/ )T

i m mx s z z s z   , κε 

0Tx Ay c   γηα φια ηα .ny  πλεπψο, ην x είλαη κηα κηθηή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε Η 

πνπ δίλεη κηα ζεηηθή αλακελφκελε πιεξσκή έλαληη ζε θάζε κηθηή ζηξαηεγηθή ηνπ παίθηε II. 

Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξηζηεξή κεξηά ηεο αληζφηεηαο (3.1), ε νπνία αλαθέξεη φηη 

ν παίθηεο Η κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα αξλεηηθή πιεξσκή. 

 

εκεηψλνπκε φηη ε πην πάλσ απφδεημε δείρλεη απιψο φηη ε ηηκή minimax ππάξρεη πάληα, δελ 

δίλεη έλαλ ηξφπν γηα ηελ εχξεζε ηεο. Ζ εχξεζε ηεο ηηκήο ηνπ παηγλίνπ κεδεληθνχ 
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αζξνίζκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε ελφο γξακκηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζπλήζσο 

απαηηεί έλαλ ππνινγηζηή γηα φιεο αιιά ηηο απινχζηεξεο κήηξεο απνδφζεσλ σθέιεηαο.  

 

 

3.3 Η ηερληθή ηεο Κπξηαξρίαο 

  

Ζ θπξηαξρία είλαη κηα ηερληθή γηα ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο κήηξαο ηνπ παηγλίνπ, πνπ 

επηηξέπεη λα είλαη πην εχθνιν ζηελ αλάιπζε.  

 

Παξάδεηγκα 3.3 πλ έλα. Κάζε παίθηεο επηιέγεη έλαλ αξηζκφ απφ ην {1,2,..., }n θαη ηνλ 

γξάθεη  ζε έλα θνκκάηη ραξηί. ηε ζπλέρεηα, νη παίθηεο ζπγθξίλνπλ ηνπο δχν αξηζκνχο. Δάλ 

νη αξηζκνί δηαθέξνπλ θαηά έλα, ν παίθηεο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θεξδίδεη 1€ απφ ηνλ άιιν 

παίθηε. Δάλ νη επηινγέο ησλ παηθηψλ δηαθέξνπλ θαηά δχν ή πεξηζζφηεξν, ν παίθηεο κε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ πιεξψλεη 2 € ζηνλ άιιν παίθηε. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο, δελ γίεηαη 

αληαιιαγεί ρξεκάησλ. Ζ κήηξα  πιεξσκψλ γηα ην παίγλην είλαη: 

 

 

        ΗΗ 

   Η 

   1       2      3     4      5      6   …       n 

 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

    . 

   n-1 

   n 

   0     -1       2     2      2      2   …      2 

   1      0      -1     2      2      2   …      2 

  -2      1       0    -1      2      2   …      2 

  -2     -2       1     0     -1      2   …      2 

  -2     -2      -2     1      0     -1     2      2 

 

  -2     -2  …                                1  0  -1 

  -2     -2  …                                    1   0 

 

 

Αλ θάζε ζηνηρείν ηεο γξακκήο 
1i  κηαο ηέηνηαο κήηξαο είλαη ην ιηγφηεξν ηφζν κεγάιε φζν ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηε ζεηξά 
2i , δειαδή, αλ 

1 2i j i ja a  γηα θάζε j, ηφηε, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ παηγλίνπ, κπνξνχκε λα δηαγξάςνπκε ηε γξακκή 2i . Όκνηα, 

ππάξρεη κηα έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο γηα παίθηε ΗΗ: Αλ 
1 2ij ija a γηα θάζε i, ηφηε ζα κπνξέζνπκε 

λα εμαιείςνπκε ηελ ζηήιε 2j  ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ηηκή ηνπ παηγλίνπ. Γηαηί είλαη εληάμεη 

γηα λα ην θάλνπκε απηφ; Τπνζέηνληαο φηη 
1 2ij ija a γηα θάζε i, εάλ ν παίθηεο ΗΗ αιιάδεη κηα 

κηθηή ζηξαηεγηθή y ζε άιιε z, έρνληαο  
1 1 2j j jz y y  , 

2
0jz   θαη 

l lz y  γηα φια ηα 

1 2,l j j  , ηφηε, 

 

   , ,

, ,

,T T

i i l l i i l l

i l i l

x Ay x a y x a z x Az     

 

επεηδή 
, 1 , 2 2 , 1 2

( ) ( )i i j j i j j i i j j ji i
x a y a y x a y y    . Δπνκέλσο, ε ζηξαηεγηθή z, ζηελ νπνία 

δελ έθαλε ρξήζε ηεο ζηήιεο 
2j , είλαη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ θαιή γηα ηνλ παίθηε ΗΗ φζν ε y.  

ην παξάδεηγκά καο, κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε θάζε γξακκή θαη ζηήιε πνπ έρνπλ 

θαηαρσξήζεηο απφ ην ηέζζεξα ή κεγαιχηεξεο γηα λα ιάβνπκε: 
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        ΗΗ 

   Η 

   1       2      3 

 

   1 

   2 

   3 

   0     -1       2 

   1      0      -1 

  -2      1       0 

 

Γηα λα αλαιχζνπκε ην κεησκέλν παίγλην, έζησ ην 
1 2 3( , , )x x x x αληηζηνηρεί ζε κηα κηθηή 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε Η. Οη αλακελφκελεο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

παίθηε ΗΗ γηα θάζε κηα απφ ηηο θαζαξέο ζηξαηεγηθέο 1,2 θαη 3 είλαη: 

 

    2 3 1 3 1 2( 2 , ,2 ).x x x x x x                 (3.3) 

 

Ο παίθηεο II ζα πξνζπαζήζεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ αλακελφκελε πιεξσκή. Ο παίθηεο Η ζα 

επηιέμεη 1 2 3( , , )x x x , έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην ειάρηζην. Πξψηα, ππνζέζηε φηη ην 3x  

είλαη ζηαζεξφ. Με ηελ εμάιεηςε  ηνπ 2x , ε (3.3) γίλεηαη 

 

    
1 3 1 3 1 3(1 3 , ,3 1).x x x x x x       

Τπνινγίδνληαο ηελ επηινγή ηνπ 
1x  γηα ηα νπνία ην κέγηζην ησλ ειάρηζησλ απηψλ ησλ 

πνζνηήησλ έρεη επηηεπρζεί, θαη ζηε ζπλέρεηα κεγηζηνπνηψληαο απηφ πάλσ απφ ην 
3x , παξάγεη 

κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα θάζε παίθηε ηνπ (1/ 4,1/ 2,1/ 4) , θαη κηα ηηκή 0 γηα ην παίγλην.  

 

Παραηήρηζη. Μπνξεί θπζηθά λα ζπκβεί ζε έλα παίγλην, θακία απφ ηηο γξακκέο λα κελ 

θπξηαξρεί κηαο άιιεο, αιιά ππάξρνπλ δχν γξακκέο, u, w, ησλ νπνίσλ ν θπξηφο ζπλδπαζκφο 

pu + (1 - p) w γηα θάπνην (0,1)p  κπνξεί λα θπξηαξρεί ζε νξηζκέλεο άιιεο γξακκέο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη “εμνπζηαζκέλεο” γξακκέο κπνξνχλ αθφκα λα εμαιεηθζνχλ. 

 

 

3.4 Η ρξήζε ηεο ζπκκεηξίαο  

 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο αλάιπζεο ελφο παηγλίνπ γίλεηαη κέζσ ηεο 

ηερληθήο ηεο ζπκκεηξίαο. Παξνπζηάδνπκε κηα παξάκεηξν ζπκκεηξίαο ζην αθφινπζν 

παξάδεηγκα. 

 

Παξάδεηγκα 3.4. (Τπνβξύρην Βνκβαξδηζκόο) 

   

 
   

ρήκα 3.3. 

 

Έλα ππνβξχρην βξίζθεηαη ζε δχν δηπιαλά ηεηξάγσλα απφ έλνο 3x3 πιέγκαηνο. Έλα 

βνκβαξδηζηηθφ (παίθηεο Η), ην νπνίν δελ κπνξεί λα δεη ην θαηαδπκέλν ζθάθνο, αησξείηαη 
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ελαέξηα θαη ξίρλεη κηα βφκβα ζε έλα απφ ηα ελλέα ηεηξαγψλα. Απηφο θεξδίδεη 1 € ζε 

πεξίπησζε πνπ ρηππήζεη ην ππνβξχρην θαη ράλεη 1 € ζε πεξίπησζε πνπ αζηνρήζεη. Τπάξρνπλ 

ελλέα θαζαξέο ζηξαηεγηθέο γηα ην βνκβαξδηζηηθφ, θαη δψδεθα γηα ην ππνβξχρην, έηζη ε 

κήηξα απνδφζεσλ σθέιεηαο γηα ην παίγλην είλαη αξθεηά κεγάιε, αιιά κε ηε ρξήζε 

παξακέηξσλ ζπκκεηξίαο, κπνξνχκε λα απινπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε. 

 

εκεηψλνπκε φηη ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη, νπζηαζηηθά ηζνδχλακσλ θηλήζεσλ πνπ ην 

βνκβαξδηζηηθφ αεξνπιάλν κπνξεί λα θάλεη: Μπνξεί λα ξίμεη κηα βφκβα ζην θέληξν, ζην 

θέληξν κηαο απφ ηηο πιεπξέο, ή ζε κηα γσληά. Οκνίσο, ππάξρνπλ δχν είδε ζέζεσλ πνπ ην 

ππνβξχρην κπνξεί λα ιάβεη: ηελ αλάιεςε ηνπ θεληξηθνχ ηεηξαγψλνπ ή ηελ αλάιεςε ηνπ 

ηεηξάγσλνπ κηαο γσλίαο. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο ηζνδπλακίεο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

κηα πην εχρξεζηε κήηξα απφδνζεο σθέιεηαο: 

 

           Τπνβξχρην 

 Βνκβαξδηζηηθφ 

Κέληξν   γσλία 

Γσλία    0           1/4 

Μέζε πιεπξα   1/4          1/4 

Μέζν     1            0 

 

εκεηψζηε φηη νη ηηκέο γηα ηε λέα κήηξα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθέο απφ φ, ηη ζηελ πξφηππε 

κήηξα απνδφζεσλ σθέιεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ ην βνκβαξδηζηηθφ (παίθηεο Η) θαη ην 

ππνβξπρίν είλαη θαη ηα δχν θαη παίδνπλ ζηε γσλία ππάξρεη κφλν κία ζηηο ηέζζεξηο 

πηζαλφηεηεο φηη ζα ππάξμεη έλα ρηχπεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θαζαξή ζηξαηεγηθή ηεο 

γσλίαο γηα ην βνκβαξδηζηηθφ ζε απηφ ην κεησκέλν παίγλην αληηζηνηρεί ζηελ κηθηή ζηξαηεγηθή 

ησλ βνκβαξδηζκψλ θάζε γσλίαο κε πηζαλφηεηα  1/4 ζην αξρηθφ παίγλην. Έρνπκε κηα 

παξφκνηα θαηάζηαζε γηα θαζεκία απφ ηηο θαζαξέο ζηξαηεγηθέο ηνπ κεησκέλνπ παηγλίνπ. 

 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θπξηαξρία γηα λα απινπζηεχζνπκε ηελ κήηξα αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα ην βνκβαξδηζηηθφ, ε ζηξαηεγηθή - κεζε 

πιεπξά θπξηαξρεί εθείλεο ηεο γσλία (γηαηί ην ππνβξχρην, θαηά ηελ επαθή κε κηα γσλία, 

πξέπεη επίζεο λα αθνπκπά κηα κέζε πιεπξά.)  

Ζ παξαηήξεζε απηή κεηψλεη ηε κήηξα ζε: 

 

           Τπνβξχρην 

 Βνκβαξδηζηηθφ 

Κέληξν    Δθηφο Κέληξνπ 

  Μεζαία πιεπξά 

        Μέζε  

   1/4                 1/4 

     1                   0 

 

Σψξα ζεκεηψζηε φηη γηα ην ππνβξχρην, εθηφο θέληξνπ ππεξηζρχεη ηνπ θέληξνπ, θαη έηζη 

παίξλνπκε ηε κεησκέλε κήηξα: 

     

           Τπνβξχρην 

 Βνκβαξδηζηηθφ 

Δθηφο Κέληξνπ 

Γσλία          1/4 

Μέζε πιεπξα            0 

 

Σν βνκβαξδηζηηθφ επηιέγεη ηελ θαιχηεξε – ηερληθά ελαιιαθηηθή, άιιε εθαξκνγή ηεο 

θπξηαξρίαο - θαη δηαιέγεη ηε κέζε πιεπξά πάλσ απφ ηε κέζε. Ζ ηηκή ηνπ παηγλίνπ είλαη 1 / 4, 

ε βφκβα πέθηεη ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο κέζα κε πηζαλφηεηα 1 / 4 γηα θάζε κία, θαη 

ην ππνβξχρην θξχβεηαη ζε κηα απφ ηηο νθηψ πηζαλέο ηνπνζεζίεο (δεχγε δηπιαλψλ 
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ηεηξαγψλσλ) πνπ απνθιείνπλ ην θέληξν, επηιέγνληαο θάζε δεδνκέλε ηνπνζεζία κε 

πηζαλφηεηα 1 / 8. 

 

Μαζεκαηηθά, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ηηο ζπκκεηξηθέο παξακέηξνπο σο αθνινχζσο. Αο 

ππνζέζνπκε φηη έρνπκε δχν ράξηεο, 
1 , κηα κεηάζεζε ησλ πηζαλψλ θηλήζεσλ ηνπ παίθηε Η, 

θαη 
2  κηα κεηάζεζε ησλ πηζαλψλ θηλήζεσλ ηνπ παίθηε ΗΗ, γηα ηνπο νπνίνπο νη πιεξσκέο ija  

ηθαλνπνηνχλ ηε ζρέζε 

    
1 2( ), ( ) .i j ija a                                       (3.4) 

Δάλ απηφ είλαη έηζη, ηφηε ππάξρνπλ βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ παίθηε Η πνπ δίλνπλ ην ίδην 

βάξνο ζην 
1( )i  θαη ζην i γηα θάζε i. Οκνίσο, ππάξρεη κηα κηθηή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε 

ΗΗ, πνπ είλαη ε βέιηηζηε θαη απνδίδεη ην ίδην βάξνο γηα ηηο θηλήζεηο 
2( )j  θαη j γηα θάζε j. 

 

 

3.5 Γίθηπα αληίζηαζεο θαη παίγληα ζύλδεζεο 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε έλα παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο πνπ παίδεηαη ζε έλα 

νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη δχν πφιεηο, Α θαη Β. Θα πεξηνξίζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα νδηθά 

δίθηπα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο αξρηθνχ επζχ δξφκνπ πνπ εθηείλεηαη 

απφ ην Α ζην Β απφ κηα ζεηξά βεκάησλ δχν εηδψλ: ηα βήκαηα ζε ζεηξά θαη ηα παξάιιεια 

βήκαηα. Καη νη δχν ηχπνη ησλ βεκάησλ θαίλνληαη ζην ζρήκα (3.4). Αλαθεξφκαζηε ζε απηά 

ηα νδηθά δίθηπα σο παξάιιεια - ζεηξηαθά δίθηπα. 

 

   
  

ρήκα 3.4. Σν πξψην είλαη έλα βήκα ζε ζεηξά: έλαο δξφκνο ζην ηξέρσλ δίθηπν αληηθαζίζηαηαη  απφ 

δχν δξφκνπο, νη νπνίνη είλαη ν έλαο κεηά ηνλ άιιν ζηνλ ίδην δξφκν. Σν δεχηεξν είλαη έλα παξάιιειν 

βήκα: Έλαο δξφκνο αληηθαζίζηαηαη απφ δχν, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ηξέρεη απφ ην ίδην αξρηθφ 

ζεκείν ζην ίδην ηεξκαηηθφ ζεκείν φπσο ν ηξέρσλ δξφκνο. 

 

Έλα ηππηθφ δίθηπν έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: Γηα έλα ζηαζεξφ παξάιιειν – ζεηξηαθφ δίθηπν, 

εμεηάδνπκε ην αθφινπζν παίγλην: 

 

Παξάδεηγκα 3.5 χλδεζε θαη Tαμηδηψηεο. Έλα βαγφλη θαη έλαο ηαμηδηψηεο ζα επηιέμνπλ απφ 

κηα δηαδξνκή θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ζα ηαμηδεχνπλ απφ πφιε Α ζηελ πφιε Β θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα απνθαιχςνπλ ηα δξνκνιφγηά ηνπο. Κάζε δξφκνο έρεη έλα ζπλδεδεκέλν βαγφλη-

δηνδίσλ. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ ην βαγφλη θαη ν ηαμηδηψηεο έρνπλ επηιέμεη ηνλ ίδην δξφκν, 

ν ηαμηδηψηεο θαηαβάιιεη ην θφξν ζην βαγφλη. Απηφ είλαη θπζηθά έλα παίγλην κεδεληθνχ 

αζξνίζκαηνο. Όπσο ζα δνχκε, ππάξρεη έλαο γεληθφο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 

παηγλίσλ. 

 

Θα κπνξνχζακε λα εξκελεχζνπκε ην νδηθφ δίθηπν σο έλα ειεθηξηθφ θχθισκα, θαζψο θαη ηα 

βαγφληα-δηφδηα σο αληηζηάζεηο. Θπκεζείηε φηη ε αγσγηκφηεηα είλαη ην αληίζηξνθν ηεο 

αληίζηαζεο. Όηαλ ηα ζηνηρεία ελφο θπθιψκαηνο εληαρζνπλ ζηε ζεηξά, ε ζπλνιηθή αληίζηαζε 

είλαη απιψο ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αληηζηάζεσλ. Παξνκνίσο, γηα έλα ηκήκα πνπ 

απνηειείηαη απφ ζηνηρεία πνπ εληάρζεθαλ εθ παξαιιήινπ, ε ζπλνιηθή αγσγηκφηεηα είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αγσγηκνηήησλ. 
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ρήκα 3.5 Έλα ηκήκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν δηαδνρηθά θφθθηλα ζεκεία  είλαη παξάιιεινπ 

ηχπνπ. 

 

Ηζρπξηδφκαζηε φηη ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο είλαη ε ίδηα: χκθσλα κε 

ηε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή, έλαο παίθηεο πνπ ζρεδηάδεη ηε δηαδξνκή ηνπ, θαηά ηε ζπκπιήξσζε 

κηαο δηαθιάδσζεο ηνπ δξφκνπ, ζα πξέπεη λα θηλεζεί θαηά κήθνο νπνησλδήπνηε απφ ηηο άθξεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθιάδσζε, κε πηζαλφηεηα επηινγήο αλάινγε κε ηελ αγσγηκφηεηα 

ηεο άθξεο.  

 

Οξηζκόο 3.5.1. Λακβάλνληαο ππφςε δχν κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο παίγληα 
1G  θαη 

2G  κε 

ηηκέο 
1v  θαη 

2v  ην παίγλην αζξνίζκαηνο ζεηξψλ αληηζηνηρεί ζην παίγλην 
1G  θαη χζηεξα ζην 

2G . Έρεη ηελ ηηκή 
1v  + 

2v . ην παίγλην παξάιιεινπ αζξνίζκαηνο, θάζε παίθηεο επηιέγεη είηε 

ην 
1G  ή ην 

2G  γηα λα παίμεη. Δάλ θάζε έλαο επηιέμεη ην ίδην παίγλην, ηφηε απηφ είλαη εθέηλν 

ην παίγλην πνπ παίδεηαη. Δάλ δηαθέξνπλ, ηφηε  θαλέλα παίγλην δελ παίδεηαη , θαη ε πιεξσκή 

είλαη κεδέλ. Μπνξνχκε λα γξάςνπκε κηα κεγάιε κήηξα απνδφζεσλ σθέιεηαο σο εμήο: 

 

     

 

Αλ νη δχν παίθηεο παίδνπλ 
1G  θαη 2G κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ε κήηξα πιεξσκψλ είλαη 

απνηειεζκαηηθά: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ζ βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα θάζε παίθηε απνηειείηαη απφ ην παίγλην  1G  κε πηζαλφηεηα 2v  / 

( 1v  + 2v ), θαη 2G  κε πηζαλφηεηα 1v  / ( 1v  + 2v ). Γεδνκέλνπ φηη 

 

    1 2

1 2 1 2

1
,

1/ 1/

u u

u u u u


 
 

 

       ΗΗ 

 Η           

 

 
1G         0 

 0         2G  

       ΗΗ 

 Η           

 

 
1v         0 

 0         2v  
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απηφ εμεγεί ηε κνξθή ηεο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο ζε απηά ηα παίγληα ζε ζεηξηαθά - 

παξάιιεια γξαθήκαηα. 

 

    
ρήκα 3.6.  Έλα παίγλην ζην δίθηπν ζηελ αλψηεξε αξηζηεξή γσλία, κε αληηζηάζεηο  φιεο ίζεο κε η ην 

1, έρεη ηηκή 3/5. 

 

ε γεληθά γξαθήκαηα κε δχν δηαθεθξηκέλεο θνξπθέο Α, Β, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην παίγλην 

ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Αλ ην βαγφλη θαη ν ηαμηδηψηεο παίξλνπλ κηα αθκή πξνο 

ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ηφηε ην βαγφλη πιεξψλεη ην θφζηνο ηνπ δξφκνπ ηνπ ηαμηδηψηε. 

Σφηε, ε ηηκή ηνπ παηγλίνπ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ε απνηειεζκαηηθή αληίζηαζε κεηαμχ ησλ Α 

θαη Β, κηα πνζφηεηα κε ζεκαληηθή έλλνηα ζε δηάθνξα πηζαλνινγηθά πιαίζηα. 

 

3.6 Παίγληα Απόθξπςεο 

 

Σα παίγληα απφθξπςεο απνηεινχλ κηα άιιε θαηεγνξία ησλ παηγλίσλ δχν αηφκσλ κεδεληθνχ 

αζξνίζκαηνο. 

 

Παξάδεηγκα 3.6 Παηγλην Κξπθηό. Σν παίγλην παίδεηαη ζε έλαλ πίλαθα ηνπ νπνίνπ νη 

εγγξαθέο είλαη 0 θαη 1. Ο παίθηεο Η επηιέγεη έλα 1 θάπνπ ζηνλ πίλαθα, θαη ην  θξχβεη εθεί. Ο 

παίθηεο ΗΗ επηιέγεη κηα γξακκή ή ζηήιε θαη θεξδίδεη πιεξσκή ηνπ 1 εάλ ε γξακκή πνπ ν ίδηνο 

επηιέγεη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε απφ ηνλ παίθηε Η. Γηα λα αλαιπζεί απηφ ην 

παίγλην, ζα ρξεηαζηεί ζεψξεκα ηνπ γάκνπ ηνπ Hall, έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη θάζε κέινο κηαο νκάδαο Β ησλ αγνξηψλ είλαη γλσξίδεη θάπνην ππνζχλνιν 

κηαο νκάδαο G ησλ θνξηηζηψλ. Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξνχκε λα βξνχκε κηα 

αληηζηνίρηζε ησλ αγνξηψλ κε ηα θνξίηζηα, έηζη ψζηε θάζε αγφξη ζπλδπάδεηαη κε κηα θνπέια 

κε ηελ νπνία είλαη εμνηθεησκέλνο; 

 

αθψο, δελ ππάξρεη θακία ειπίδα λα βξνπκε κηα ηέηνηα αληηζηνίρηζε εθηφο θαη αλ γηα θάζε 

B‟ ππνζχλνιν ησλ αγνξηψλ, ε ζπιινγή G‟ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξηηζηψλ κε ηηο νπνίεο ηα 

αγφξηα ζην B‟ είλαη εμνηθεησκέλα, είλαη ην ιηγφηεξν ηφζν κεγάιε φζν ην B‟. Απηφ πνπ ιέεη 

ην ζεψξεκα Hall είλαη φηη απηή ε θαηάζηαζε δελ είλαη κφλν αλαγθαία αιιά θαη επαξθήο: Δθ 

'φζνλ ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε ηζρχεη, είλαη πάληα δπλαηφ λα βξεζεί κηα αληηζηνίρηζε. 

 

Θεώξεκα 3.6.1 Θεψξεκα γάκνπ ηνπ Hall. Αο ππνζέζνπκε φηη καο δίλεηαη έλα ζχλνιν Β ησλ 

αγνξηψλ θαη έλα ζχλνιν G ησλ θνξηηζηψλ. Έζησ : 2Gf B  είλαη ηέηνηα ψζηε ην f (β) 

δειψλεη ηα θνξίηζηα ζην G κε ηα νπνία ην αγφξη b γλσξίδεηαη. Κάζε αγφξη, b, κπνξεί λα 

ηαηξηάμεη κε έλα θνξίηζη πνπ μέξεη αλ θαη κφλν αλ, γηα θάζε 'B B , έρνπκε φηη 

| ( ') | | ' |f B B . (Δδψ, ε ζπλάξηεζε f έρεη επεθηαζεί ζηα ππνζχλνια  B‟ ηνπ Β ζέηνληαο 

'( ') ( ).b Bf B f b ) 
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     ρήκα 3.7. 

 

 

Απόδειξη. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνυπφζεζε είλαη ζαθψο αλαγθαία γηα λα ππάξρεη 

αληηζηνίρηζε. Δκείο ζα απνδείμνπκε φηη ε θαηάζηαζε είλαη επίζεο επαξθήο κε επαγσγή  ζην 

| |n B , ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξηψλ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην n = 1 είλαη εχθνιν. Γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ n, αο ππνζέζνπκε φηη ε 

δήισζε είλαη αιεζήο γηα k <n. Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο: Ζ πξψηε είλαη φηη ππάξρεη 

'B B  πνπ ηθαλνπνηεί ηελ | ( ') | | ' |f B B κε | ' | .B n  Αλ \ 'A B B , ηφηε, 

| ( ) \ ( ') | | |f A f B A , απηφ πξνθχπηεη επεηδή | ( ') | | ( ') | | ( ) \ ( ') |f A B f B f A f B    θαη 

| ( ') | | ' | | | | ' |f A B A B A B      απφ ηελ ππφζεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζακε λα 

εθαξκφζνπκε ηελ επαγσγηθή ππφζεζε ζην ζχλνιν \ 'B B  γηα λα βξεζεί κηα αληηζηνίρηζε 

απηνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξηηζηψλ ζην \ ( ')G f B , θαη έρνπκε κηα αληηζηνίρηζε ηνπ Β ζην G, 

φπσο απαηηείηαη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, | ( ') | | ' |f B B  γηα θάζε 'B B . Ζ ππφζεζε απηή 

είλαη εχθνιε: ηαηξηάδνπκε αθξηβψο έλα αγφξη  ζε θάζε θνξίηζη πνπ μέξεη. Σφηε, ην ζχλνιν 

ησλ ππφινηπσλ αγνξηψλ εμαθνινπζεί λα πιεξεί ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε ζηε δήισζε ηνπ 

ιήκκαηνο. Με ηελ επαγσγηθή ππφζεζε, ηνπο ηαηξηάδνπκε, θαη έρνπκε ηειεηψζεη ηελ 

απφδεημε. 

 

Γεδνκέλνπ ελφο πίλαθα ηνπ νπνίνπ εγγξαθέο απνηεινχληαη απφ 0 θαη 1, νη δχν άζζνη (1) 

ιέγεηαη φηη είλαη αλεμάξηεηνη εάλ θακία γξακκή ή ζηήιε δελ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δχν. Μηα 

θάιπςε ηνπ πίλαθα είλαη κηα ζπιινγή γξακκψλ θαη ζηειψλ ησλ νπνίσλ ε έλσζε πεξηέρεη 

θάζε έλα απφ ηνπο άζζνπο. 

 

Λήκκα 3.6.1 Γεδνκέλεο κηαο nxm κήηξαο ηεο νπνίαο νη είζνδνη απνηεινχληαη απφ 0 θαη 1, ην 

κέγηζην κέγεζνο ελφο ζπλφινπ αλεμάξηεησλ άζζσλ (1) ηζνχηαη κε ην ειάρηζην κέγεζνο κηαο 

θάιπςεο. 

 

Θα ρξεζηκνπνηνχκε ηψξα ην ιήκκα 3.6.1 γηα λα αλαιχζνπκε ην “θξπθηφ”. Τπελζπκίδνπκε 

φηη ζην παίγλην απηφ, ν παίθηεο Η επηιέγεη ην 1 θάπνπ ζηε κήηξα, θαη ην θξχβεη εθεί, θαη ν 

παίθηεο ΗΗ επηιέγεη κηα γξακκή ή ζηήιε θαη θεξδίδεη κηα πιεξσκή ηνπ 1 εάλ ε γξακκή πνπ 

επηιέγεη πεξηιακβάλεη ηε ζέζε πνπ έρεη επηιέμεη ν παίθηεο Η. Δίλαη ζαθέο φηη ε βέιηηζηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε Η είλαη λα επηιέμεη έλα κέγηζην αλεμάξηεην ζχλνιν ηνπ 1, θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα θξχςεη ζε έλα νκνηφκνξθν επηιεγκέλν ζηνηρείν ηνπ. Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ 

παίθηε II απαξηίδεηαη απφ ηε ζπιινγή νκνηφκνξθα κηαο ηπραίαο απφ ηηο γξακκέο ηνπ κηα 

ειάρηζηε θάιπςε ηεο κήηξαο. Σν ιήκκα 3.6.1 δείρλεη φηη απηφ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

κηα θνηλή βέιηηζηε ζηξαηεγηθή, θαη φηη ε ηηκή ηνπ παηγλίνπ είλαη 
1k
, φπνπ k είλαη ην 

κέγεζνο ηνπ κέγηζηνπ ζπλφινπ αλεμάξηεησλ 1. 
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3.7 Γεληθά παίγληα “θξπθηνύ” 

 

Αλαιχνπκε παξαθάησ κηα γεληθφηεξε εθδνρή ηνπ παηγλίνπ ηνπ “θξπθηνχ”. 

 

Παξάδεηγκα 3.7 Γεληθεπκέλo “θξπθηό”. Γίλεηαη έλαο πίλαθαο ηηκψλ ( )ij n nb  . Ο παίθηεο ΗΗ 

επηιέγεη κηα ζέζε (i,j) γηα λα θξχςεη. Ο παίθηεο ΗΗ επηιέμεη κηα γξακκή  ή κηα ζηήιε ηνπ 

πίλαθα. Απηφο θεξδίδεη κηα πιεξσκή ijb  αλ ε γξακκή πνπ έρεη επηιέμεη πεξηέρεη ηελ 

“θξπςψλα” ηνπ αληηπάινπ ηνπ. Πξψηα, πξνηείλνπκε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, 

χζηεξα ειέγρζνπκε φηη είλαη βέιηηζηε. Ο παίθηεο ΗΗ επηιέγεη αξρηθά κηα ζηαζεξή κεηάζεζε π 

ηνπ ζπλφινπ {1,..., }n  θαη ζηε ζπλέρεηα θξχβεη ζηε ζέζε ( , )ii   κε πηζαλφηεηα 
ip  φηη απηφο 

επηιέγεη. Λακβάλνληαο ππφςε κηα επηινγή π, ε βέιηηζηε επηινγή γηα ην 
ip  είλαη 

, /
ii ip d D  , φπνπ 

1

ij ijd b  θαη ,1 i

n

ii
D d 

 , επεηδή απηή είλαη ε επηινγή, πνπ 

εμηζψλεη ηηο αλακελφκελεο πιεξσκέο. Ζ αλακελφκελν πιεξσκή γηα ην παίγλην, είλαη ηφηε 

1/ D . Καηά ζπλέπεηα, αλ ν παίθηεο ΗΗ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηελ επηινγή κηα κεηάζεζεο π* θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη, φπσο 

πεξηγξάθεηαη, ε ζσζηή κεηάζεζε γηα λα δηαιέμεη είλαη απηή πνπ κεγηζηνπνηεί ην D . Θα 

απνδείμνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη θάλνληαο απηφ είλαη κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή, φρη 

κφλν ζηελ πεξηνξηζκέλε θαηεγνξία απηψλ πνπ αθνξνχλ κεηαζέζεηο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

αιιά θαη ζε φιεο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο. 

 

Γηα λα βξνχκε κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε Η, ρξεηαδφκαζηε έλα αλάινγν ηνπ 

ιήκκαηνο 3.6.1. ε απηφ ην πιαίζην, κηα θάιπςε ηνπ πίλαθα ( )ij n nD d   ζα είλαη έλα 

δεπγάξη δηαλπζκάησλ 
1( ,..., )nu u u  θαη 

1( ,..., )nw w w  ηέηνηα ψζηε i j iju w d   γηα θάζε 

δεχγνο (i,j). (Τπνζέηνπκε φηη ηα u θαη w έρνπλ κε αξλεηηθά ζηνηρεία). Σν αλάινγν ηνπ 

ιήκκαηνο 3.6.1. 

 

Λήκκα 3.7.1. Θεσξείζηε κηα ειάρηζηε θάιπςε 
* *( , )u w . (Απηφ ζεκαίλεη απηή γηα ηελ νπνία 

ην
1
( )

n

i iu w


  είλαη ειάρηζην). Σφηε: 

    
* *

1

( ) max .
n

i i

t

u w D




                                        (3.5) 

 

Απηφ ην ιήκκα καο δίλεη έλα δεπγάξη ησλ βέιηηζησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηνπο παίθηεο. Ο 

παίθηεο Η επηιέγεη ηε γξακκή i κε πηζαλφηεηα *

* /iu D


, θαη ηε ζηήιε j κε πηζαλφηεηα 

*

* /jw D


. ην πιαίζην απηφ, εάλ ν παίθηεο ΗΗ επηιέμεη θάπνην (i,j), ηφηε ην απνηέιεζκα ζα 

είλαη 

    *

* *

* *

1.
i j ij ij

ij

u v d b
b D

D D 

 




   

πκπεξαίλνπκε φηη ε κεηαζεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ παίθηε ΗΗ πνπ πεξηέγξαςε  πξηλ ην ιήκκα 

είλαη πξάγκαηη ε βέιηηζηε. 

 

Παξάδεηγκα 3.8. θεθηείηε ην παίγλην κε κήηξα πιεξσκήο Β λα δίλεηαη απφ 

 

    
1 1/ 2

1/ 3 1/ 5
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κήηξα D είλαη ίζε κε 

 

       
1 2

3 5
 

 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ειάρηζηε θάιπςε ηεο κήηξαο D, θαηά πξψηνλ εμεηάδνπκε κηα 

θάιπςε πνπ έρεη φια ηεο κάδαο ζηηο ζεηξέο: u = (2,5) θαη v = (0, 0). εκεηψζηε φηη νη 

γξακκέο 1 θαη 2 γλσξίδνπλ κφλν ηε ζηήιε 2, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο «γλψζεο» πνπ 

εηζήρζε ζηελ αλάιπζε απηνχ ηνπ παηγλίνπ. Σξνπνπνηψληαο ηα δηαλχζκαηα u θαη v ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλφλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε, ζα ιάβνπκε ελεκεξσκέλα 

δηαλχζκαηα, u = (1,4) θαη v = (0,1), ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα είλαη 6, ίζν κε ηελ έθθξαζε 

max D   (πνπ ιακβάλεηαη επηιέγνληαο ηε κεηάζεζε id  ). Μηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα 

απηφλ πνπ θξχβεη είλαη λα παίμεη p (1,1) = 1/ 6 θαη p(2,2) = 5 /6. Μηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή 

γηα ην άηνκν πνπ αλαδεηά απνηειείηαη απφ ην παίγλην ( 1) 1/ 6q row  , ( 2) 2 / 3q row   θαη 

( 2) 1/ 6q col  . Ζ ηηκή ηνπ παηγλίνπ είλαη 1 / 6. 

 

 

3.8 Σν παίγλην βνκβαξδηζηηθό, αεξνπιάλν θαη ζσξεθηό 

 

Παξάδεηγκα 3.9. ε απηή ηελ νηθνγέλεηα ησλ παηρληδηψλ, έλα ζσξεθηφ αξρηθά βξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο Ε. ε θάζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην {0,1,...} , ην πινίν 

θηλείηαη δεμηά ή αξηζηεξά ζε έλα λέν ρψξν φπνπ ζα παξακείλεη κέρξη ηελ επφκελε ρξνληθή 

ζηηγκή. Σν βνκβαξδηζηηθφ (παίθηεο Η), ην νπνίν κπνξεί λα δεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ 

ζσξεθηνχ (παίθηεο ΗΗ), ξίρλεη κία βφκβα ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή {0,1,..., }j n  γηα ην 

παίγλην nG  ζε θάπνηα κεξηά ζην Z*. Ζ βφκβα θηάλεη ηε ρξνληθή ζηηγκή j +2, θαη 

θαηαζηξέθεη ην ζσξεθηφ αλ ην ρηππήζεη. Πνηά είλαη ε ηηκή ηνπ παηγληνχ. Ζ απάληεζε 

εμαξηάηαη απφ ην n. Ζ ηηκή ηνπ 0G  είλαη 1 / 3, δηφηη ην ζσξεθηφ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη 

δηαζέηεη κηα πηζαλφηεηα 1/3 λα είλαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηνπνζεζίεο -2, 0 ή 2 ζε ρξφλν 2. 

Κηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά ή δεμηά κε ίζε πηζαλφηεηα, ηελ πξψηε ρξνληθή ζηηγκή, θαη ζηε 

ζπλέρεηα γπξίδεη κε πηζαλφηεηα 1 / 3 ή ζπλερίδεη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε πηζαλφηεηα 2  / 3. 

Ζ ηηκή 1 / 3 γηα ην παίγλην 1G  κπνξεί λα ιεθζεί αθνινπζψληαο ηελ αλσηέξσ ζηξαηεγηθή. 

 

Έρνπκε ήδε απνθαζίζεη πσο ην ζσξεθηφ ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζηηο δχν πξψηεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Δάλ ην πινίν είλαη ζην 1 θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 1, ηφηε θηλείηαη ζην 2 ζε ρξφλν 2 κε 

πηζαλφηεηα 2 / 3. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα θηλεζεί κε πηζαλφηεηα 1 / 2 γηα θάζε κηα απφ 

ηνπνζεζίεο 1 ή 3 ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 αλ είλαη ζηε ζέζε 2 θαηά ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηηκή 1 / 3 γηα ην 
1G . Απηφ αλαγθάδεη ην πινίν λα 

κεηαθηλεζεί απφ ηελ πεξηνρή 0 ζηελ 1 κε πηζαλφηεηα 1, αλ επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή 1, ζε 

ρξφλν 1. Λακβάλνληαο ηηο ίδηεο ηηκέο κε ηε ζπκκεηξηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

ζσξεθηφ θηλείηαη απφ ηελ ηνπνζεζία -1 ζε ρξφλν 1, ιακβάλνπκε κηα ζηξαηεγηθή γηα ην 

ζσξεθηφ πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη ρηππάεη κε κέγηζηε πηζαλφηεηα 1 / 3 ζην 1G . 
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ρήκα 3.8. 

 

Δίλαη αδχλαην λα ζπλερίζνπκε απηή ηε ζηξαηεγηθή γηα λα επηηχρνπκε ηελ ηηκή 1 / 3 γηα ην 

παίγλην 2G . Πξάγκαηη, 2( ) 1/ 3v G  . 

 

Θα πεξηγξάςνπκε κηα ζηξαηεγηθή γηα ην παίγλην πνπ νθείιεηαη ζηνλ καζεκαηηθφ Rufus 

Isaacs. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Isaacs δελ είλαη βέιηηζηε ζε θάζε δεδνκέλν παίγλην nG , αιιά έρεη 

ην πιενλέθηεκα φηη έρεη ηελ ίδηα νξηαθή ηηκή, φπσο n, φπσο ζε βέιηηζην παίγλην. ην 

0G , ε ζηξαηεγηθή είλαη φπσο θάλεθε παξαπάλσ. Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη: γχξλα κε 

πηζαλφηεηα 1 - α, θαη ζπλέρηζε κε πηζαλφηεηα α. Δπηιέγνπκε ηψξα λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ 

πηζαλφηεηα θνξνδηαθπγήο γηα ην ζσξεθηφ. Κάζε πηζαλφηεηα άθημεο ζηα ζεκεία -2,0 ή 2 ζε 

δηάζηεκα 2 είλαη 
2a , 1 - α θαη έλα α(1 - α). Πξέπεη λα επηιέμνπκε έλα α, έηζη ψζηε 

2max{ ,1 }a a  είλαη ειάρηζην. Ζ ηηκή απηή επηηπγράλεηαη, φηαλ 
2 1a a  , ηεο νπνίαο ε 

ιχζε ζην (0,1) δίλεηαη απφ 2 / (1 5)a   . Ζ πιεξσκή γηα ην βνκβαξδηζηηθφ αεξνπιάλν ζε 

αληίζεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ην πνιχ 1 - α. Έρνπκε απνδείμεη φηη ε ηηκή ( )nv G  ηνπ 

παηγλίνπ 
nG  είλαη ην πνιχ 1 - α, γηα θάζε n. Θεσξείζηε ην παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο 

ηνπ νπνίνπ ε κήηξα πιεξσκήο δίλεηαη απφ : 

 

       ΗΗ 

 Η           

 

 
1      0        8 

  2       3       -1 

 

Γηα λα ιπζεί απηφ ην παίγλην, αθελφο, ςάρλνπκε γηα ζαγκαηηθά ζεκεία - κηα ηηκή ζηελ κήηξα 

πνπ είλαη ε κέγηζηε ζηε ζηήιε ηεο θαη ειάρηζηε ζηε γξακκή ηεο. Γελ ππάξρνπλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ εκθαλείο θπξηαξρίεο γξακκψλ ή ζηειψλ. 

 

Αο ππνζέζνπκε ηφηε φηη απηφο ν παίθηεο παίδεη ηελ κηθηή ζηξαηεγηθή (p, 1 - p). Αλ ππάξρεη 

κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, ζηελ νπνία παίδεη θαζέ κία απφ ηηο ηξείο θαζαξέο 

ζηξαηεγηθέο ηεο κε ζεηηθή πηζαλφηεηα, ηφηε, 

 

    2 3 3 9 1.p p p      

Γελ ππάξρεη ιχζε, έηζη ζεσξνχκε ηψξα κηθηέο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, ζηηο νπνίεο δελ 

παίδεηαη κηα θαζαξή ζηξαηεγηθή. Δάλ ε ηξίηε ζηήιε δελ έρεη βάξνο, ηφηε  2 3 3p p    

ζπλεπάγεηαη φηη p = 1/2. Χζηφζν, ε είζνδνο 2 ζηελ κήηξα γίλεηαη έλα ζεκείν ζέια ζηελ 2x2 

κήηξα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο ηξίηεο ζηήιεο, ε νπνία δελ ζπλάδεη κε  

p = 1 / 2. 
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Θεσξείζηε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ζηήιεο 1 θαη 3. Ζ ηζφηεηα 

2 9 1p p    απνδίδεη  p= 3 / 10, δίλνληαο πιεξσκέο  

 

    (17 /10,21/10,17 /10)  

 

γηα ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο ηνπ παίθηε II. 

 

Αλ ν παίθηεο ΗΗ παίδεη ηελ ζηήιε 1 κε πηζαλφηεηα q θαη ηελ ζηήιε 3 δηαθνξεηηθά, ηφηε ν 

παίθηεο Η βιέπεη ην δηάλπζκα πιεξσκήο (8 - 7q, 3q - 1). Οη πνζφηεηεο απηέο είλαη ίζεο φηαλ q 

= 9 /10, έηζη ψζηε ν παίθηεο Η  βιέπεη ην  δηάλπζκα πιεξσκήο (17 /10,17 /10) . Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ηηκή ηνπ παηγλίνπ είλαη 17 / 10. 
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Κεθάιαην 4 

 

Παίγνια γενικού αθποίζμαηορ 
 

 

4.1 Δηζαγσγή  

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία παηγλίσλ γεληθνχ αζξνίζκαηνο. Έλα 

ηέηνην παίγλην δίλεηαη κε κηα ζηξαηεγηθή κνξθή απφ δχν κήηξεο A θαη B, νη είζνδνη ησλ 

νπνίσλ δίλνπλ ηηο πιεξσκέο ησλ ρνξεγνχκελσλ θνηλψλ θαζαξψλ ζηξαηεγηθψλ γηα θαζέλαλ 

απφ ηνπο δχν παίθηεο. πλήζσο δελ ππάξρεη θνηλή βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηνπο παίθηεο, 

αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα γελίθεπζε ηνπ ζεσξήκαηνο  Minimax ηνπ Neumann, ε 

ιεγφκελε ηζνξξνπία Nash. Απηή ε ηζνξξνπία δίλεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ νη “νξζνινγηθνί” 

παίθηεο ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ ζπρλά πνιιέο ηζνξξνπίεο Nash, 

θαη επηιέγνληαο κηα απφ απηέο, ππάξρεη δπλαηφηεηα βέιηηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

παηθηψλ. Δπηπιένλ, έλα δεπγάξη ζηξαηεγηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε 

λα είλαη θαιχηεξν θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηζνξξνπίεο Nash.  

 
Παξάδεηγκα 4.1 Σν δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ. Γχν χπνπηνη θξαηνχληαη θαη αλαθξίλνληαη 

απφ ηελ αζηπλνκία ε νπνία ηνπο δεηά λα νκνινγήζνπλ ή λα παξακείλνπλ ζησπεινί. Ζ 

θαηεγνξία είλαη ζνβαξή, αιιά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε αζηπλνκία είλαη ιίγα. 

Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο δχν νκνινγήζεη θαη ν άιινο παξακέλεη ζησπειφο, ηφηε ν πξψηνο 

αθήλεηαη ειεχζεξνο, θαη ν άιινο θαηαδηθάδεηαη ζε δέθα έηε θπιάθηζεο. Αλ θαη νη δχν 

νκνινγήζνπλ, θάζε έλαο ζα πεξάζεη νθηψ ρξφληα ζηε θπιαθή. Αλ θαη νη δχν παξακείλνπλ 

ζησπεινί, ε πνηλή είλαη έλα έηνο ζηνλ θαζέλα, γηα θάπνην έγθιεκα πνπ ε αζηπλνκία είλαη ζε 

ζέζε λα απνδείμεη. Γξάθνληαο ηελ αξλεηηθή πιεξσκή σο ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ ζα 

πεξάζνπλ ζηε θπιαθή, παίξλνπκε ηελ αθφινπζε κήηξα παηγλίνπ ή κήηξα απνηειεζκάησλ: 

 

                       
ρήκα 4.1 

 

Οη κήηξεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο παίθηεο Η θαη ΗΗ είλαη νη 2x2 κήηξεο πνπ δίλνληαη απφ ηε 

ζπιινγή ησλ πξψησλ ή δεχηεξσλ, θαηαρσξήζεσλ ζε θάζε έλα απφ ηα δηαλχζκαηα ζηελ 

παξαπάλσ κήηξα. 

 

Αλ νη παίθηεο παίμνπλ κφλν έλα γχξν, ηφηε ππάξρεη έλα επηρείξεκα πνπ αθνξά ζηελ 

θπξηαξρία ιέγνληαο φηη ζα πξέπεη νκνινγήζνπλ: ην απνηέιεζκα πνπ εμαζθαιίδεη 

νκνινγψληαο είλαη πξνηηκφηεξν απφ ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ λα παξακέλεη θαλείο ζησπειφο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ παίθηε. Χζηφζν, απηφ ην απνηέιεζκα είλαη πνιχ 

ρεηξφηεξν γηα θάζε παίθηε απφ εθείλν πνπ επηηπγράλεηαη απφ ην λα παξεκείλνπλ θαη νη δχν 

ζησπεινί. ε έλα κφλν παίγλην, ην «παγθφζκην» πξνηηκφηεξν απνηέιεζκα γηα θαζέλα πνπ 

παξακέλεη ζησπειφο κπνξεί λα ζπκβεί κφλν φηαλ θάζε παίθηεο θαηαζηέιιεη ηελ επηζπκία λα 

επηηχρεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε εγστζηηθνχο φξνπο. ε επαλαιακβαλφκελν παίγληα φπνπ 

ηεξκαηίδνπλ ζε νξηζκέλν ρξφλν, ηζρχεη ην ίδην, κε ην επηρείξεκα ηεο πξνο ηα πίζσ επαγσγήο. 

        Η 

   ΗΗ 

                   Ο 

 

    

   Ο 

(-1,-1)       (-10,0) 

(0,-10)       (-8,-8) 
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ηα επαλαιακβαλφκελα παίγληα φπνπ ηειεηψλνπλ ζε κηα ηπραία ζηηγκή, ε παγθφζκηα 

πξνηηκφηεξε ιχζε κπνξεί λα πξνθχςεη αθφκε θαη κε εγστζηηθφ παίγλην. 

 

Παξάδεηγκα 4.2 Ζ κάρε ησλ θχισλ. Ζ ζχδπγνο ζέιεη λα πάεη ζηελ φπεξα, αιιά ν ζχδπγνο 

επηζπκεί αληί απηνχ λα πεξάζεη έλα βξάδπ παξαθνινπζψληαο πνδφζθαηξν. Δπίζεο, θαλέλαο 

δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ κηα βξαδηά ρσξίο ηνλ άιιν. ε αξηζκνχο, ν παίθηεο Η ζα είλαη ε 

ζχδπγνο θαη ν ΗΗ ν ζχδπγνο, εδψ είλαη ην ζελάξην: 

     

      ΗΗ 

   Η 

  Ο            Π 

   Ο 

   Π 

(4,1)       (0,0) 

(0,0)       (1,4) 

 

Θα κπνξνχζε θαλείο θπζηθά λα θαηαιήμεη ζε δχν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ minimax . Ζ πξψηε 

είλαη φηη νη παίθηεο δελ ππνζέηνπλ νηηδήπνηε ινγηθφ ζρεηηθά κε ηνλ ζχληξνθν ηνπο, έηζη 

απιά ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα πιεξσκή αλαιακβάλνληαο ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε.  Ο 

παίθηεο Η κπνξεί λα εγγπεζεί κηα ηηκή αζθάιεηαο 

2 2
max min T

x y x Ay 

 

 

φπνπ ην Α δειψλεη ηε κήηξα πιεξσκψλ πνπ ιακβάλεηαη απφ απηφλ. Απηφ δίλεη ηελ 

ζηξαηεγηθή (1/5, 4/5) γηα απηφλ, κε κηα εμαζθαιηζκέλε πιεξσκή 4 / 5, ηεο νπνίαο ε ηηκή 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ εμαξηάηαη απφ ην ηη θάλεη ν παίθηεο ΗΗ. Ζ αλάινγε ζηξαηεγηθή γηα 

ηνλ παίθηε ΗΗ είλαη (1/5, 1/5), κε ηελ ίδηα εμαζθαιηζκέλε πιεξσκή 4 / 5. εκεηψλνπκε φηη 

απηέο νη ηηκέο είλαη ρακειφηεξεο απφ φηη ν θάζε παίθηεο ζα έπαηξλε αλ ζπκθσλνχζε λα πάεη 

εθεί φπνπ ν άιινο πξνηηκά. 

 

Ζ δεχηεξε πηζαλή πξνζαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο minimax είλαη φηη ν παίθηεο Η αλαθνηλψλεη 

ηελ ηηκή ηνπ p, πεξηκέλνληαο ν παίθηεο ΗΗ λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ απφ ην p. ηε 

ζπλέρεηα ν παίθηεο Η κεγηζηνπνηεί ην απνηέιεζκα πάλσ απφ ην p. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε 

ηελ πεξίπησζε ησλ παηγλίσλ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, ε δπλαηφηεηα αλαθνίλσζεο κίαο 

ζηξαηεγηθήο θαη ε εθηέιεζε ηεο ζε έλα παίγλην γεληθνχ αζξνίζκαηνο ίζσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απμήζεη ηελ πιεξσκή γηα απηφλ πνπ αλαθνηλψλεη, θαη σο εθ ηνχηνπ 

πξνθχπηεη ε εξψηεζε πψο έλα κνληέιν κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε απηή ηε δπλαηφηεηα.  

 

ην παίγλην καο, θάζε παίθηεο ζα κπνξνχζε λα αλαθνηλψζεη απιψο ηελ αγαπεκέλε ηνπ 

επηινγή θαη λα πεξηκέλεη ν/ε ζχδπγνο ηνπ λα ζπκπεξηθεξζεί “νξζνινγηθά” θαη λα 

ζπκθσλήζεη καδί ηνπ. Απηφ νδεγεί ζε κηα θαηαζηξνθή, εθηφο θαη αλ έλαο απφ απηνχο 

θαηνξζψλεη λα θάλεη απηή ηελ αλαθνίλσζε, πξηλ ν/ε ζχδπγνο ην θάλεη, θαη ν/ε ζχδπγνο 

πηζηεχεη πξαγκαηηθά φηη ε απφθαζε απηή είλαη αδχλαην λα αιιάμεη, θαη πξνζπαζήζεη λα 

ελεξγήζεη ινγηθά5.  

 

 

4.2 Ιζνξξνπίαο Nash 

 

Θα εηζάγνπκε ηψξα κηα θεληξηθή έλλνηα γηα ηε κειέηε ησλ παηγλίσλ γεληθνχ αζξνίζκαηνο. 

 

                                                 
5
 ε απηφ ην παξάδεηγκα, είλαη αθχζηθν λα ππνζέζνπκε φηη νη δχν παίθηεο δελ κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ, θαη φηη 

δελ ππάξρνπλ επαλαιιακβαλφκελα παίγληα. Παξ 'φια απηά, ην παξάδεηγκα απηφ δείρλεη ζαθψο φηη κηα 

πξνζέγγηζε Minimax δελ είλαη ε θαηαιιειφηεξε. 
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Οξηζκόο 4.2.1 Ηζνξξνπία Nash. Έλα δεπγάξη δηαλπζκάησλ ( *, *)x y  κε * mx   θαη 

* ny   νξίδεη κηα ηζνξξνπία Nash, εάλ θαλέλαο παίθηεο δελ θεξδίδεη απνθιίλνληαο  

κνλνκεξψο απφ απηήλ. Γειαδή, 
    

* * *T Tx Ay x Ay
 

γηα φια ηα  
mx  θαη 

    
* * *T Tx By x By

 

 

γηα φια ηα 
ny . Σν παίγλην θαιείηαη ζπκκεηξηθφ αλ m=n θαη 

ij jiA B  γηα φια ηα 

, {1,2,..., }i j n . Έλα δεπγάξη (x,y) ζηξαηεγηθψλ θαιείηαη ζπκκεηξηθφ αλ 
i ix y  γηα φια ηα 

1,...,i n
. 

 

Θα δνχκε φηη ππάξρεη πάληα κηα ηζνξξνπία Nash. Χζηφζν, κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο απφ 

απηέο. Αλ x θαη y είλαη κνλαδηαία δηαλχζκαηα, κε έλα 1 ζε θάπνηα ζπληεηαγκέλε θαη 0 ζε 

φιεο ηηο άιιεο, ηφηε ε ηζνξξνπία ιέγεηαη θαζαξή. 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ηεο κάρεο ησλ θχισλ, ππάξρνπλ δχν θαζαξέο ηζνξξνπίεο: απηέο 

είλαη ε ΠΠ θαη ε OO. Τπάξρεη επίζεο κηα κηθηή ηζνξξνπία, (4/5, 1/5) γηα ηνλ παίθηε Η θαη 

(1/5, 4/5) γηα ηνλ ΗΗ, έρνληαο ηηκή 4/5, ε νπνία είλαη πνιχ ρακειή, θαη πάιη. 

 

Θεσξήζηε έλα απιφ κνληέιν, φπνπ δχν γαηφπαξδνη θπλεγνχλ δχν αληηιφπεο. Οη γαηφπαξδνη 

ζα πηάζνπλ φπνηα αληηιφπε επηιέμνπλ. Δθφζνλ επηιέμνπλ ηελ ίδηα, πξέπεη λα κνηξαζηνχλ ηε 

ιεία. Γηαθνξεηηθά, ε ιεία είλαη θνηλφρξεζηε. Τπάξρεη κηα κεγάιε αληηιφπε (L) θαη έλα κηθξή 

(S), πνπ αμίδνπλ l θαη s γηα ηνπο γαηφπαξδνπο. Παξαθάησ ε κήηξα πιεξσκψλ: 

 

 
ρήκα 4.2 

     

Αλ ε κεγαιχηεξε αληηιφπε αμίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα δηπιάζηα απφ ηε κηθξφηεξε ( 2l s ), γηα 

ηνλ παίθηε Η ε πξψηε γξακκή θπξηαξρεί ηεο δεχηεξεο. Οκνίσο, γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, ε πξψηε 

ζηήιε θπξηαξρεί ζηε δεχηεξε. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε γαηφπαξδνο ζα πξέπεη λα θπλεγήζεη κφλν 

ηε κεγαιχηεξε αληηιφπε. Αλ 2s l s  , ηφηε ππάξρνπλ δχν θαζαξέο ηζνξξνπίεο Nash, (L, S) 

θαη (S, L). Απηέο απνδίδνπλ αξθεηά θαιά θαη γηα ηνπο δχν γαηφπαξδνπο, αιιά πψο ζα 

κπνξνχζαλ νη δχν πγηείο γαηνπαξδνη λα ζπκθσλνχλ πνηφο ζα πξέπεη λα θπλεγήζεη ηε 

κηθξφηεξε αληηιφπε. πλεπψο, είλαη ινγηθφ λα ςάμνπκε γηα ζπκκεηξηθή κηθηή ηζνξξνπία. Αλ 

ν πξψηνο γαηφπαξδνο θπλεγά ηε κεγάιε αληηιφπε κε πηζαλφηεηα p, ηφηε ε αλακελφκελε 

πιεξσκή  γηα ην δεχηεξν γαηφπαξδν θπλεγψληαο ηε κεγαιχηεξε αληηιφπε είλαη ίζε κε: 

(1 ) ,
2

l
p p l 

 

 

θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην θπλήγη ηηο κηθξφηεξεο αληηιφπεο είλαη: 

      ΗΗ 

   Η 

   L                    S 

L 

S 

(l/2, l/2)            (l,s) 

(s,l)           (s/2, s/2) 
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(1 ) .
2

s
ps p 

 

 

Μηα κηθηή ηζνξξνπία Nash ηίζεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ x γηα ηελ νπνία απηέο νη δχν 

πνζφηεηεο είλαη ίζεο, γηαηί, ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηηκή ηνπ p, ν παίθηεο II ζα έρεη ιφγν λα 

απνθιίλεη απφ ηε κηθηή ζηξαηεγηθή ( ,1 )p p  ζε θαιχηεξε απφ ηηο δηαζέζηκεο θαζαξέο 

ζηξαηεγηθέο. Γηαπηζηψλνπκε φηη:

2
.

l s
p

l s






 

 

Απηφ απνδίδεη πξαγκαηηθά κηα ζπκκεηξηθή κηθηή ηζνξξνπία. Οη ζπκκεηξηθέο κηθηέο 

ηζνξξνπηέο Nash παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Έρεη επαιεζεπηεί πεηξακαηηθά φηη ζε 

νξηζκέλεο βηνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα πξνζεγγίδνπλ ηέηνηα ηζνξξνπία, πξνθαλψο 

απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο θπζηθήο επηινγήο.  

 

Παξάδεηγκα 4.3 Σν παίγλην ηνπ δεηινχ. Γχν νδεγνί ηξέρνπλ ν έλαο θαηά πάλσ ζηνλ άιιν 

θαη είλαη βέβαην φηη ζα ζπκβεί κηα ζχγθξνπζε εθηφο θαη αλ έλαο απφ απηνχο δεηιηάζεη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή. Αλ θαη νη δχν δεηιηάζνπλ, φια είλαη εληάμεη (θαη νη δχν θεξδίδνπλ 1). Δάλ 

θάπνηνο δεηιηάζεη θαη ν άιινο δελ ην θάλεη, ηφηε είλαη κεγάιε επηηπρία γηα ηνλ παίθηε κε ηα 

γεξά λεχξα (πιεξσκή = 2) θαη κηα κεγάιε ληξνπή γηα απηφλ πνπ δείιηαζε (πιεξσκή = -1). 

Αλ θαη νη δχν παίθηεο έρνπλ γεξά λεχξα, έξρεηαη ε θαηαζηξνθή (θαη νη δχν ράλνπλ θάπνηα 

κεγάιε ηηκή M). 
 

                        

 ρήκα 4.3. 

 

Γξάθνπκε C γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο δεηιίαο, D γηα ηελ νδήγεζε επζεία. Οη θαζαξέο 

ηζνξξνπίεο είλαη ηα  (C , D) θαη (D, C). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κηθηήο ηζνξξνπίεο, αο 

ππνζέζνπκε φηη ν παίθηεο Η παίδεη ηε ζηξαηεγηθή C κε πηζαλφηεηα (x) θαη ηε ζηξαηεγηθή D, 

κε πηζαλφηεηα (1- p). Απηφ παξνπζηάδεη ηνλ παίθηε ΗΗ κε αλακελφκελεο απνιαβέο (2p-1) αλ 

παίδεη ηε C, θαη (M + 2) p - M αλ παίδεη ηε D. Δπηδηψθνπκε κηα ηζνξξνπία φπνπ o παίθηεο ΗΗ 

έρεη ζεηηθή βαξχηεηα ζε θάζε ζηξαηεγηθή C θαη D, θαη θαηά ζπλέπεηα κηα γηα ηελ νπνία: 

     

2 1 ( 2) .p M p M   
 

 

Γειαδή:. 1 1/p M   
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Ζ πιεξσκή γηα ηνλ παίθηε II είλαη (2p-1), ην νπνίν ηζνχηαη κε (1-2/Μ). Όζν ην Μ απμάλεηαη 

έσο ην άπεηξν, απηή ε ζπκκεηξηθή κηθηή ηζνξξνπία ζπγθεληξψλεηαη ζην (C, C), θαζψο θαη ε 

αλακελφκελε πιεξσκή απμάλεηαη έσο ην 16.  

 

Χζηφζν, εάλ ε απφθαζε ηνπ θάζε παίθηε κπαίλεη ηπραία ζε ιεηηνπξγία κε κηα κηθξή αιιά 

ζηαζεξή πηζαλφηεηα, ηφηε έρνληαο  , δελ απνθέξεη ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ζην 

δεπγάξη ζηξαηεγηθήο (C, C). Δμάιινπ, απηφ είλαη θαη πάιη έλα παίγλην ζην νπνίν ε 

πηζαλφηεηα δέζκεπζεο απμάλεη ηελ πιεξσκή. Αλ έλαο παίθηεο πεηάμεη έμσ απφ ην 

απηνθίλεην ην ηηκφλη, ηφηε είλαη αδχλαην λα δεηιίαζεη. Αλ ν άιινο παίθηεο ην δεη απηφ θαη 

πηζηεςεη ζηα κάηηα ηνπ, ηφηε δελ έρεη άιιε επηινγή απφ ην λα δεηιηάζεη.  

 

ηε κάρε ησλ δχν θχισλ θαη ην παίγλην ηνπ δεηινχ, θάλνληαο κηα δέζκεπζε νδεγεί ην 

παίγλην ζε κηα θαζαξή ηζνξξνπία Nash, θαη ε θχζε απηήο ηεο ηζνξξνπίαο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην πνηνο θαηάθεξε λα ην δηαπξάμεη πξψηνο. ην παίγλην ηνπ δεηινχ, ε 

σθέιεηα γηα εθείλνλ πνπ δελ έθαλε ηε δέζκεπζε είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ πιεξσκή - 

σθέιεηα ζηε κνλαδηθή κηθηή ηζνξξνπία Nash, ελψ, ζηε κάρε ησλ δχν θχισλ, είλαη 

πςειφηεξε. 

 

Παξάδεηγκα 4.4 Με θαζαξή ηζνξξνπία. Δδψ είλαη έλα παξάδεηγκα φπνπ δελ ππάξρεη κηα 

θαζαξή ηζνξξνπία, κφλν κηα κνλαδηθή κηθηή, θαη ηα δχν δεχγε ζηξαηεγηθήο δέζκεπζεο έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα φηη ν παίθηεο πνπ δελ είρε αλαιάβεη ηε δέζκεπζε εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ηελ 

πιεξσκή ηεο ηζνξξνπίαο Nash. 

 

      ΗΗ 

   Η 

   C              D 

C 

D 

(6,-10)     (0,10) 

(4,l)           (1,0) 

 

ε απηφ ην παίγλην, δελ ππάξρεη θαζαξή ηζνξξνπία Nash (έλαο απφ ηνπο παίθηεο πξνηηκά 

πάληα κηα άιιε ζηξαηεγηθή, ζε κηα θπθιηθή δηαδηθαζία). Γηα κηθηέο ζηξαηεγηθέο, εάλ ν 

παίθηεο Η παίδεη ηελ (Α, Β) κε πηζαλφηεηεο (p, 1-p), θαη ν παίθηεο ΗΗ παίδεη ηε (C, D) κε 

πηζαλφηεηεο (q,1-q), ηφηε νη αλακελφκελεο πιεξσκέο είλαη ( , ) 1 3 3f p q q p pq     γηα 

ηνλ Η θαη ( , ) 10 21g p q p q pq    γηα ηνλ II. Δκείο εχθνια ιακβάλνπκε φηη ην κνλαδηθφ 

ζεκείν κηθηήο ηζνξξνπίαο είλαη p = 1 / 21 θαη    q = 1 / 3, κε απνιαβέο 2 γηα ηνλ Η θαη 10 / 21 

γηα ηνλ II. Αλ ν Η κπνξεί λα θάλεη κηα δέζκεπζε, ζηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαο 1/ 21p   γηα 

θάπνην κηθξφ 0 ζα θάλεη ηνλ ΗΗ λα επηιέμεη q = 1, θαη νη πιεξσκέο ζα είλαη 

4 2 / 21 2   γηα ηνλ Η θαη  10 / 21 11  γηα ηνλ II. Αλ ν II κπνξεί λα θάλεη κηα 

δέζκεπζε, ζηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαο 1/ 3q   ζα θάλεη ηνλ Η λα επηιέμεη p = 1, θαη νη 

πιεξσκέο ζα είλαη 2 6  γηα ηνλ Η θαη 10/ 3 11  γηα ηνλ II7. 

 

 

 

 

                                                 
6 Τπάξρεη έλα θαηλνκεληθά παξάδνμν εδψ. Έρνπκε έλα ζπκκεηξηθφ παίγλην κε κήηξεο πιεξσκψλ Α θαη Β, πνπ έρεη κηα 

κνλαδηθή ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία κε πιεξσκή γ. Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Α θαη Β κε κηθξφηεξεο κήηξεο A~  θαη B~ , 

ιακβάλνπκε κηα πιεξσκή 
~

 ζε κηα κνλαδηθή ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία πνπ ππεξβαίλεη ην γ. Απηφ είλαη αδχλαην ζε παίγληα 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. 
7
 Έλα δηαζθεδαζηηθφ παξάδεηγκα ησλ δεζκεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή πξνέξρεηαη απφ θάπνην ζηελφ δξφκν 

δηπιήο θαηεχζπλζεο ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Μφλν έλα απηνθίλεην ζηηγκή κπνξεί λα πεξάζεη θάζε ζηηγκή. ε πεξίπησζε πνπ δχν 

απηνθίλεηα κε αληίζεηε θαηεχζπλζε ζπλαληφληαη ζε απηφ ην δξφκν, ν νδεγφο πνπ κπνξεί λα ζεκάλεη ζηνλ “αληίπαιν” φηη  έρεη 

ρξφλν λα πεξηκέλεη, ζα κπνξεί λα θάλεη πίζσ. Μεξηθνί νδεγνί θέξλνπλ καδί ηνπο κηα εθεκεξίδα κε ηελ νπνία δίλνπλ ζήκα  φηη 

δελ βηάδνληαη. 
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4.3 πζρεηηδόκελε Ιζνξξνπία 

     

      ΗΗ 

   Η 

   Ο             Π 

Ο 

Π 

(4,1)        (0,0) 

(0,0)        (1,4) 

 

Δπαλεξρφκαζηε ζην παίγλην ηεο κάρεο ησλ θχισλ. Δδψ, ππάξρνπλ δχν θαζαξέο ηζνξξνπίεο 

Nash: θαη νη δχν πεγαίλνπλ ζηελ φπεξα ή θαη νη δχν βιέπνπλ πνδφζθαηξν. Πνηφο ζα ήηαλ 

έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα απνθαζίζνπλ κεηαμχ απηψλ ησλ δχν; 

 

Έλαο ηξφπνο λα γίλεη απηφ ζα ήηαλ λα δηαιέμνπκε κηα θνηλή δξάζε πνπ βαζίδεηαη ζε κηα 

ξίςεη ελφο λνκίζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα θέξκα πξνζγεηψλεηαη κε ηελ θνξψλα πξνο ηα 

πάλσ, ηφηε, θαη νη δχν ζα πάλε ζηελ φπεξα, αιιηψο θαη νη δχν ζα δνπλ πνδφζθαηξν. Απηφ 

είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο κηθηέο ζηξαηεγηθέο, φπνπ θάζε παίθηεο αλεμάξηεηα 

ηπραηνπνηήζεθε ζε αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο. Αληίζεηα, εδψ κηα κφλν ξίςε “θνξψλα-γξάκκαηα” 

θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη γηα ηνπο δχν8.  

 

Οξηζκόο 4.3.1 (πζρεηηδόκελε Ιζνξξνπία). Μηα θνηλή δηαλνκή ζε ζηξαηεγηθέο γηα φινπο 

ηνπο παίθηεο νλνκάδεηαη ζπζρεηηδφκελε ηζνξξνπία, εάλ θαλέλαο παίθηεο δελ θεξδίδεη 

απνθιίλνληαο κνλνκεξψο απφ απηήλ. Πην ηππηθά, ζε έλα παίγλην γεληθνχ αζξνίζκαηνο δχν 

παηθηψλ κε m n  κήηξεο σθέιεηαο Α θαη Β, κηα ζπζρεηηδφκελε ηζνξξνπία δίλεηαη απφ κηα 

κήηξα z m n . Απηή ε κήηξα έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 

 

  0,ijz   γηα φια ηα  1 ,1i m j n     

θαη   

1 1

1.
m n

ij

i j

z
 



 

 

Λέκε φηη θαλέλαο πάηθηεο δελ νθειείηαη απφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο κνλνκεξνχο απφθιηζεο:  
             

( ) T

iz Az x Az
 

 

γηα φια ηα  {1,..., }i m  θαη γηα φια ηα 
mx , ελψ 

              
( ) jzB z zBy

 

 

γηα φια ηα  {1,..., }j n  θαη γηα φια ηα 
my  . 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε ηζνξξνπία Nash παξέρεη κηα ζπζρεηηδφκελε ηζνξξνπία, φπνπ ε θνηλή 

θαηαλνκή είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δχν αλεμάξηεησλ κεκνλσκέλσλ δηαλνκψλ. ην 

παξάδεηγκα ηεο κάρεο ησλ θχισλ, φπνπ ε ηζνξξνπία Nash είλαη ηεο κνξθήο (4/5, 1/5) γηα ηνλ 

παίθηε Η θαη (1/5, 4/5) γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, φηαλ νη παίθηεο αθνινπζνχλ κηα ηζνξξνπία Nash 

ζηξίβνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα “πξνθαηεηιεκκέλν”  θέξκα κε πηζαλφηεηα γηα θνξψλα 

(4/5) θαη γξάκκαηα (1/5) - εάλ είλαη θνξψλα-γξάκκαηα, θαη νη δχν πεγαίλνπλ ζηελ φπεξα, αλ 

είλαη γξάκκαηα-θνξψλα, θαη νη δχν βιέπνπλ πνδφζθαηξν, θιπ. Ζ θνηλή κήηξα ππθλφηεηαο 

κνηάδεη κε: 

 

 

                                                 
8 Ζ ηδέα απηή εηζήρζε ην 1974 απφ ηνλ Aumann θαη ηψξα θαιείηαη ζπζρεηηδόκελε ηζνξξνπία. Δίλαη γελίθεπζε ηεο ηζνξξνπίαο 

Nash θαη κπνξεί λα είλαη έθπιεμε ην γεγνλφο, φηη πην εχθνιν κπνξεί λα βξεζεί ζε κεγάια παίγληα. 
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      ΗΗ 

   Η 

   Ο                Π 

Ο 

Π 

4/25          16/25 

1/25            4/25 

 

Αο πάκε ηψξα πίζσ ζην παίγλην ηνπ παξαδείγκαηνο 4.3. 

 

      ΗΗ 

   Η 

   C                     D 

   C 

   D 

(1,1)                (-1,2) 

(2,-l)      (-100,-100) 

 

Γελ ππάξρεη θπξίαξρε ζηξαηεγηθή εδψ θαη νη θαζαξέο ηζνξξνπίεο είλαη (C ,D) θαη (D, C) κε 

πιεξσκέο (-1, 2) θαη (2, -1), αληίζηνηρα. Τπάξρεη κηα ζπκκεηξηθή κηθηή ηζνξξνπία Nash πνπ 

βάδεη πηζαλφηεηα  1
1

100
p  

 ζηε C θαη 1
1

100
p idD 

, δίλνληαο ηελ αλακελφκελε 

πιεξσκή ησλ 98/100. 

  

Αλ έλαο απφ ηνπο παίθηεο κπνξνχζε λα δεζκεπηεί ζην D, δειαδή απφ ηελ ξίςε ηνπ ηηκνληνχ, 

ηφηε ν άιινο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ζηξίςεη θαη νη πιεξσκέο είλαη: 2 γηα εθείλνλ πνπ ην 

δηέπξαμε πξψηα θαη 1 γηα ηνλ άιιν. 

 

Μηα άιιε επηινγή ζα ήηαλ λα ηεζεί κηα δεζκεπηηθή ζπκθσλία. Θα κπνξνχζαλ, γηα 

παξάδεηγκα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζπζρεηηδφκελε ηζνξξνπία θαη λα ξίμνπλ έλα λφκηζκα 

κεηαμχ ησλ (C, D) θαη (D, C). Σφηε, ε αλακελφκελε πιεξσκή είλαη 1.5. Απηφο είλαη ν κέζνο 

φξνο κεηαμχ ηεο πιεξσκήο εθείλνπ πνπ δηαπξάηηεη πξψηνο θαη ηνπ άιινπ παίθηε. Δίλαη 

πςειφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε πιεξσκή ζε κηα κηθηή ζηξαηεγηθή. Σέινο, ζα κπνξνχζαλ 

λα επηιέμνπλ έλα δηακεζνιαβεηή θαη λα ηνλ αθήζνπλ λα πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ 

θάζε έλα. Αο ππνζέζνπκε φηη έλαο κεζνιαβεηήο επηιέγεη (C, D), (D, C) θαη (C, C), κε 

πηζαλφηεηα 1/3 ηελ θάζε κία. ηε ζπλέρεηα ν κεζνιαβεηήο γλσζηνπνηεί ζε θάζε παίθηε πνηά 

ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη (αιιά φρη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληηπάινπ). ε απηφ ην 

ζεκείν, νη παίθηεο είλαη ειεχζεξνη λα αθνινπζήζνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηελ πξνηεηλφκελε 

ζηξαηεγηθή. 

 

Δδψ ηζρπξηδφκαζηε φηη αθνινπζψληαο ηελ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή είλαη κηα ζπζρεηηδφκελε 

ηζνξξνπία. Παξαηεξνχκε φηη νη ζηξαηεγηθέο εμαξηψληαη, έηζη απηφ δελ είλαη κηα ηζνξξνπία 

Nash. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη ν κεζνιαβεηήο ιέεη ζηνλ παίθηε Η λα παίδεη D, ζηελ πεξίπησζε απηή 

μέξεη φηη ν παίθηεο ΗΗ ζα θάλεη ζηξαβνηηκνληά θαη ν παίθηεο Η ζα θάλεη ην φηη θαιχηεξν γηα ηε 

ζπιινγή ηεο πιεξσκήο ηνπ 2. Γελ έρεη θίλεηξν λα απνθιίλεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ν 

κεζνιαβεηήο πεί λα παίμεη ηε C, είλαη αβέβαηνο γηα ην ηη έρεη πεη ζηνλ παίθηε ΗΗ, έηζη (C, C), 

(C, D) θαη είλαη εμίζνπ πηζαλά. Έρνπκε αλακελφκελε πιεξσκή (σθέιεηα), αθνινπζψληαο ηελ 

πξφηαζε, 1 1
0

2 2
 

, ελψ ε αλακελφκελε πιεξσκή απφ ηε κεηαγσγή είλαη 

1 1
2 100 49

2 2
  

 , έηζη ν παίθηεο είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε κεηά απφ ηελ πξφηαζε. 

 

πλνιηθά ε αλακελφκελε πιεξσκή ηνπ παίθηε Η φηαλ θαη νη δχν αθνινπζνχλ ηελ πξφηαζε 

είλαη 
1 1 1 2

1 2 1 .
3 3 3 3

     Απηφ είλαη θαιχηεξν απφ φ,ηη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ, 
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αθνινπζψληαο κηα κε - ζπζρεηηζκέλε ηζνξξνπία Nash. H εχξεζε κηαο ζπζρεηηδφκελεο 

ηζνξξνπίαο ζε πξνβιήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο είλαη πξαγκαηηθά επθνιφηεξε απφ φηη ε 

εχξεζε κηαο ηζνξξνπίαο Nash. Σν πξφβιεκα αλάγεηαη ζε γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ.  

 

 

4.4 Παίγληα γεληθνύ αζξνίζκαηνο κε πεξηζζόηεξνπο από δύν παίθηεο 

 

Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα παίγληα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

απφ δχν παίθηεο. Ζ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο Nash, σζηφζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

πιαίζην απηφ. Πεξηγξάθνπκε ηππηθά έλα ηέηνην παίγλην κε 2k   παίθηεο . Κάζε παίθηεο i 

έρεη έλα ζχλνιν 
iS  θαζαξψλ ζηξαηεγηθψλ. Δάλ, γηα θάζε {1,..., }i k , ν παίθηεο i 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή i il S , ηφηε ν παίθηεο j έρεη κηα σθέιεηα 1( ,..., )j kF l l , φπνπ καο 

δίλνληαη νη ζπλαξηήζεηο 1 2: ...j kF S S S     γηα {1,..., }.j k  

 

Παξάδεηγκα 4.5 Έλα παίγλην νηθνινγίαο. Σξία εξγνζηάζηα είηε ζα ξππαίλνπλ κηα ιίκλε 

θαηά ην επφκελν έηνο, είηε ζα ηελ θαζαξίδνπλ. Πιεξψλνπλ 1 κνλάδα γηα λα θαζαξίζεη, αιιά 

είλαη ειεχζεξα λα ξππαίλνπλ. Αλ δχν ή πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα ξππαίλνπλ, ηφηε ην λεξφ ηεο 

ιίκλεο είλαη άρξεζην, θαη θάζε εξγνζηάζην πξέπεη λα πιεξψζεη 3 κνλάδεο γηα λα απνθηήζεη 

ην λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ αιινχ. Αλ ην πνιχ έλα εξγνζηάζην ξππαίλεη, ηφηε ην λεξφ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη ηα εξγνζηάζηα δελ επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφζηνο. 

 

 
 

Τπνζέηνληαο φηη ην εξγνζηάζην ΗΗΗ θαζαξίδεη ηε ιίκλε, ε κήηξα θφζηνπο είλαη: 

    

      ΗΗ 

   Η 

   Κ                    Μ 

Κ 

Μ 

(1,1,1)           (1,0,1) 

(0,1,1)       (3,3,3+1) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην εξγνζηάζην ΗΗΗ ξππαίλεη, ηφηε είλαη: 

     

      ΗΗ 

   Η 

     Κ                    Μ 

Κ 

Μ 

(1,1,0)          (3+1,3,3) 

(3,3+1,3)          (3,3,3) 

 

Γηα λα ζπδεηήζνπκε ην παίγλην, εηζάγνπκε αξρηθά ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο Nash ζην 

πιαίζην ησλ παηγλίσλ κε αξθεηνχο παίθηεο: 

 

Οξηζκόο 4.4.1. Μηα θαζαξή ηζνξξνπία Nash ζε έλα παίγλην k-άηνκσλ είλαη έλα ζχλνιν 

θαζαξψλ ζηξαηεγηθψλ γηα θάζε έλα απφ ηνπο παίθηεο, 

    
* *

1 1( ,..., ) ...k kl l S S    

έηζη ψζηε γηα θάζε {1,..., }j k   θαη  ,j jl S  
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* * * * * * * * *

1 1 1 1 1 1( ,..., , , ,..., ) ( ,..., , , ,..., ).j j j j k j j j j kF l l l l l F l l l l l   
 

 

Γεληθφηεξα, κηα κηθηή ηζνξξνπία Nash είλαη κηα ζπιινγή απφ k δηαλχζκαηα πηζαλφηεηαο ix , 

ην θαζέλα κήθνπο | |iS , έηζη ψζηε 

  1 1 1 1 1

( ,..., , , ,..., ) ( ,..., , , ,..., ),
j j k j j j k

j jF x x X x x F x x x x x
   


 

 

γηα θάζε {1,..., }j k  θαη θάζε δηάλπζκα πηζαλφηεηαο x κήθνπο | |jS . Έρνπκε γξάςεη: 

      

1 1

1 2 1

1 1

,...,

( , ,..., ) : ( )... ( ) ( ,..., ).
k k

k k

j k j k

l S l S

F x x x x l x l F l l
 

 

 

 

Οξηζκόο 4.4.2. Έλα παίγλην είλαη ζπκκεηξηθφ, αλ γηα θάζε 
0 0, {1,..., }i j k , ππάξρεη κηα 

κεηάζεζε π ηνπ ζπλφινπ {1,..., }k  ηέηνηα ψζηε 
0 0( )i j   θαη 

 
    

( ) (1) ( ) 1( ,..., ) ( ,..., ).i k i kF l l F l l   
 

 

 

Θεώξεκα 4.4.1 Θεώξεκα Nash. Κάζε παίγλην έρεη κηα ηζνξξνπία Nash9.  

 

Πόξηζκα 4.4.1. ε έλα ζπκκεηξηθφ παίγλην, ππάξρεη κηα ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία Nash. 

 

Δπηζηξέθνληαο ζην παίγλην νηθνινγίαο, ε θαζαξή ηζνξξνπία απνηειείηαη απφ θάζε 

εξγνζηάζην πνπ ξππαίλεη, ή απφ έλα απφ ηα ηξία εξγνζηάζηα πνπ ξππαίλνπλ, θαη ηα ππφινηπα 

δχν θαζαξίδνπλ. Δκείο ηψξα αλαδεηνχκε κηθηέο ηζνξξνπίεο. Έζησ 1 2 3, ,p p p  είλαη νη 

πηζαλφηεηεο φηη ηα εξγνζηάζηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ θαζαξίζνπλ ηε ιίκλε, αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε 

πνπ ην εξγνζηάζην ΗΗΗ θαζαξίδεη, ηφηε ην αλακελφκελν θφζηνο ηνπ είλαη 

1 2 1 2 2 1 1 2(1 ) (1 ) 4(1 )(1 ).p p p p p p p p        Αλ ξππαίλεη, ηφηε ην θφζηνο είλαη 

1 2 2 1 1 23 (1 ) 3 (1 ) 3(1 )(1 ).p p p p p p       Αλ ζέινπκε κηα ηζνξξνπία κε 0 < 3p  <1, ηφηε 

απηέο νη δχν αλακελφκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ, ην νπνίν δίλεη 

1 2 1 21 3( 2 ).p p p p    Παξνκνίσο, αλ ππνηεζεί 0 < 2p  <1 έρνπκε 1 3 1 31 3( 2 ),p p p p    

θαη ππνζέηνληαο 0 < 1p  <1 έρνπκε 2 3 2 31 3( 2 ).p p p p    Αθαηξψληαο ηε δεχηεξε 

εμίζσζε απφ ηελ πξψηε έρνπκε 2 3 10 3( )(1 2 ).p p p    Αλ 2 3p p , ηφηε, ε ηξίηε εμίζσζε 

γίλεηαη ηεηξαγσληθή ζην 2p , κε δχν ιχζεηο, 2 3 (3 3) / 6),p p   θαη νη δχν ζην (0,1) . 

Αληηθαζηζηψληαο απηέο ηηο ιχζεηο ζηελ πξψηε εμίζσζε, θαη νη δχν απνδίδνπλ 1 2 3p p p  , 

νπφηε ππάξρνπλ δχν ζπκκεηξηθέο κηθηέο ηζνξξνπίεο. Αλ, αληί γηα 2 3p p , ζέηνπκε 

1 1/ 2p  , ηφηε ε πξψηε εμίζσζε γίλεηαη 1 3/ 2 , ην νπνίν είλαη ςεπδέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρεη αζχκκεηξε ηζνξξνπία κε ηνπιάρηζηνλ δχν κηθηέο ζηξαηεγηθέο. Δίλαη εχθνιν λα 

ειέγμνπκε φηη δελ ππάξρεη ηζνξξνπία κε δχν θαζαξέο θαη κία κηθηή ζηξαηεγηθή. Χο εθ 

ηνχηνπ, έρνπκε βξεη φιεο ηηο ηζνξξνπίεο Nash10.  

 

 

                                                 
9
 Ζ ηζνξξνπία κπνξεί λα είλαη κηθηή. 

 
10 Μία ζπκκεηξηθή θαη ηξεηο αζχκκεηξεο θαζαξέο ηζνξξνπίεο, θαζψο θαη δχν ζπκκεηξηθέο κηθηέο. 
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4.5 Απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο Nash  

 

Θεώξεκα 4.5.1 (Θεψξεκα ζηαζεξνχ ζεκείνπ ηνπ Brouwer). Αλ 
dK   είλαη θιεηζηφ, 

θπξηφ θαη θξαγκέλν, θαη :T K K είλαη ζπλερήο, ηφηε ππάξρεη x K , ηέηνην ψζηε 

T(x)=x. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ δχν παίθηεο θαη ην παίγλην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο κήηξεο 

πιεξσκψλ
m nA 

θαη 
m nB 

γηα ηνπο παίθηεο I θαη II. Θα θαζνξίζνπκε κηα ζρέζε :F K K  

(κε
m nK   ) απφ έλα δεπγάξη ζηξαηεγηθψλ γηα ηνπο δχν παίθηεο ζε άιιν παξφκνην 

δεπγάξη. εκεηψζηε, πξψηνλ, φηη ην Κ είλαη θπξηφ, θιεηζηφ θαη θξαγκέλν. Οξίδνπκε, γηα 

mx θαη ny , 

   ( )( , ) max{ ,0},T

i i ic c x y A y x Ay    

φπνπ ην ( )iA  δειψλεη ηελ i-νζηή γξακκή ηεο κήηξαο Α. Γειαδή, ην ic  είλαη ίζν κε ην θέξδνο 

γηα ηνλ παίθηε Η πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο x κε ηελ  θαζαξή 

ζηξαηεγηθή i, εάλ ην θέξδνο απηφ είλαη ζεηηθφ: ζε αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη κεδέλ. Οκνίσο, 

νξίδνπκε: 

   
( )( , ) max{ ,0},T j T

j jd d x y x B x By    

φπνπ 
( )jB  είλαη ε j-νζηή ζηήιε ηεο Β. Οη πνζφηεηεο jd  έρνπλ ηελ ίδηα εξκελεία γηα ηνλ 

παίθηε ΗΗ φπσο νη ic  γηα ηνλ παίθηε Η. Οξίδνπκε ηψξα ηελ F, πνπ δίλεηαη απφ 

( , ) ( , )F x y x y , φπνπ 

    

1
1

i i
i m

kk

x c
x

c






 

γηα {1,..., },i m  θαη  

    

1
1

j j

j n

kk

y d
y

d






 

γηα {1,..., }.j n  εκεηψλνπκε φηη ε F είλαη ζπλερήο, γηαηί είλαη ηα ic  θαη jd . 

Δθαξκφδνληαο ην ζεψξεκα 4.5.1 (ηνπ Brouwer), δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη ( , )x y K  γηα 

ην νπνίν ( , ) ( , ).x y x y  Σψξα ηζρπξηδφκαζηε φηη, γηα απηή ηελ επηινγή ησλ x θαη y, θάζε 

0ic   γηα ην {1,..., },i m , θαη 0jd   γηα {1,..., }.j n  Γηα λα ην δνχκε απηφ, αο 

ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη 1 0.c  εκεηψζηε φηη ε ηξέρνπζα πιεξσκή ηνπ παίθηε Η 

είλαη έλαο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ( )1
.

m

i ii
x A y

  Πξέπεη λα ππάξρεη {1,..., }l m  γηα ηα 

νπνία 0lx  θαη ( ) .T

lx Ay A y  Γη 'απηφ ην l, έρνπκε φηη 0lc  , εμ νξηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη:    

1

,
1

l
l lm

kk

x
x x

c


 


 

γηαηί 1 0c  . Γειαδή, αλ ππνηεζεί φηη 1 0c  καο έρεη δψζεη κηα αληίθαζε. Δκείο κπνξνχκε 

λα επαλαιάβνπκε ην επηρείξεκα απηφ, γηα θάζε {1,..., }i m , απνδεηθλχνληαο έηζη φηη θάζε 

0.ic   Οκνίσο, θάζε 0.jd   πκπεξαίλνπκε φηη 
T

ix Ay A y  γηα {1,..., }.i m  Απηφ 

ζεκαίλεη φηη: 

      
'T Tx Ay x Ay  

γηα φια ηα ' .mx   Οκνίσο, 

    
'T Tx By x By  
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γηα φια ηα ' .ny   Έηζη, (x, y) είλαη κηα ηζνξξνπία Nash. 

            

Γηα 2k   παίθηεο, κπνξνχκε αθφκα λα εμεηάζνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο 

        
( ) (1) ( )( ,..., )j k

ic x x  γηα , 1,...., ,i j k  

φπνπ 
( )

( )

j

n jx   είλαη κηα κηθηή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίθηε j, θαη 
( )j

ic  είλαη ην θέξδνο γηα ηνλ 

παίθηε j πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο 
( )jx  κε ηελ θαζαξή ζηξαηεγηθή i, 

εάλ απηφ θέξδνο είλαη ζεηηθφ. Δπίζεο, αλαθέξνπκε φηη ζε έλα ζπκκεηξηθφ παίγλην, ππάξρεη 

πάληα κηα ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία Nash. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ παξαπάλσ απφδεημε, κε 

ηε ζεκείσζε φηη ε F , πνπ νξίδεηαη απφ k-θνξέο ηνπ απνηειέζκαηνο ...n n   , κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζηε δηαγψλην: 

    {( ,..., ) : }.k

n nD x x x    

Ζ εηθφλα ηνπ D ζην πιαίζην F είλαη θαη πάιη ζηo D, επεηδή, ζε έλα ζπκκεηξηθφ παίγλην, 
( ) ( )( ,..., ) ... ( ,..., )i k

i ic x x c x x   γηα θάζε 1,...,i k  θαη nx . Σφηε, ην ζεψξεκα ζηαζεξνχ 

ζεκείνπ ηνπ Brouwer καο δίλεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν ζην D, ην νπνίν είλαη κηα ζπκκεηξηθή 

ηζνξξνπία Nash. 

 

 

Παξάδεηγκα 4.6
11

 ε κηα πεξηνρή ππάξρνπλ κφλν δχν θαθεηέξηεο θαη ν λφκνο ιέεη φηη ζηελ 

αξρή θάζε κήλα νη δχν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα νξίδνπλ ηελ ηηκή θαθέ γηα φιν ηνλ πξνζερή 

κήλα. Οη επηηξεπφκελεο ηηκέο είλαη κφλν δχν: 1 επξψ θαη 1,5 επξψ. Αλ νη πειάηεο είλαη πάληα 

νη ίδηνη, πφζν ζα ρξεψλνπλ ηνλ θαθέ νη δχν θαθεηέξηεο; Με ηελ πςειή ή κε ηε ρακειή ηηκή. 

Οη δχν ηδηνθηήηεο κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ ηελ ηηκή ζην 1,5 επξψ. Οη 

πειάηεο ζα κνηξαζηνχλ δίθαηα θαη ζηηο δχν θαθεηέξηεο. Όκσο αλ έλαο απφ ηνπο δχν 

ρακειψζεη ηελ ηηκή, ζα «θιέςεη» πειάηεο ηνπ άιινπ θαη ζπλεπψο ζα θεξδίδεη πεξηζζφηεξα. 

Όπσο ζην πξνεγνχκελν δίιεκκα, νη παίθηεο ηείλνπλ λα «πξνδίδνπλ» ν έλαο ηνλ άιιν. Ζ 

θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν παίγληα είλαη φηη ην δίιεκκα ηνπ θαθέ επαλαιακβάλεηαη, 

άξα κπνξεί λα πξνθχςεη ε ζπλεξγαζία. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο δχν πξνδψζεη ηνλ άιιν, πξέπεη 

λα πεξηκέλεη φηη ζην κέιινλ ν αληίπαινο ηνπ ζα θάλεη ην ίδην. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφ λα 

θξαηήζνπλ θαη νη δχν ηελ ηηκή ζην 1,5 επξψ ζρεκαηίδνληαο έλα «θαξηέι» αθφκα θαη ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία. Απηφ εμεγεί γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηνπο ειέγρνπο αληηηξάζη 

λα απνδείμνπλ ηελ χπαξμε ησλ «θαξηέι»: κπνξεί λα ππάξρεη ζχκπξαμε αλάκεζα ζε εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα αθφκα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο κπζηηθέο 

ζπκθσλίεο. 

 

Παξάδεηγκα 4.7 Σξηςήθην θφιπν. Μηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηελ νπνία, θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο κε ζπλεξγαηηθνχ παηγλίνπ, αλαπηχρζεθε κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο είλαη νη 

πιεηζηεξηαζκνί ζπρλνηήησλ ηειεθσλίαο πνπ πξνθεξχζζνληαλ ζηηο ΖΠΑ απφ ην 1994. 

Αξρηθά φια έβαηλαλ θαιψο, αιιά ην 1997 θάηη άιιαμε. Δθείλε ηε ρξνληά ην ακεξηθαληθφ 

θξάηνο θέξδηζε απφ ηηο πσιήζεηο ησλ ζπρλνηήησλ κφιηο ην 1% ηνπ πνζνχ πνπ είρε 

πξνβιέςεη: ζαλ λα ιέκε φηη βγάδνληαο έλα ζπίηη ζε πιεηζηεξηαζκφ ζα θέξδηδε θάπνηνο 5.000 

επξψ αληί  γηα 500.000. Αλ νη εηαηξίεο πνπ πιεηνδνηνχζαλ ζπλαγσλίδνληαλ ε κία ηελ άιιε ζε 

θάζε ζπρλφηεηα ρσξηζηά, ζα αέβαδαλ πνιχ ηε δήηεζε θαη ζπλεπψο ε ηειηθή ηηκή ζα ήηαλ 

πνιχ αθξηβή. Άξρηζαλ ινηπφλ λα αληαιιάζζνπλ ζπρλφηεηεο κε έλα επθπέο ζχζηεκα πνπ νη 

δηνξγαλσηέο ηεο δεκνπξαζίαο δελ είραλ πξνβιέςεη: γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

δεκνπξαζία δελ είρε κεγάιε δηαθνξά λα μνδέςνπλ 1.537.000 δνιάξηα ή 1.537.385… φκσο ε 

δεχηεξε πξνζθνξά πεξηείρε έλα κήλπκα πξνο ηνπο άιινπο, ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζηε 

ζπρλφηεηα πνπ πξνηηκνχζε απηφο πνπ έθαλε ηελ πξνζθνξά. Υξεζηκνπνηψληαο απηφλ ηνλ 

θψδηθα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία θαηάθεξαλ λα ζπκθσλήζνπλ ρσξίο πνηέ λα 

                                                 
11 Σν δίιιεκα ηνπ θαθέ. Ζ ζεσξία Nash είλαη εκπλεπζκέλε απφ έλα καζεκαηηθφ κνληέιν ηνπ 1838 ηνπ Γάιινπ νηθνλνκνιφγνπ 

Αληνπάλ Ογθηζηέλ Κνπξλφ, ζην νπνίν δχν εηαηξίεο αγσλίδνληαη γηα ηελ θπξηαξρία ζην ίδην θνκκάηη ηεο αγνξάο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθχςεη κηα θαηάζηαζε παξφκνηα κε ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ. 
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ζπλαληεζνχλ. Μεηά απφ ιίγα ρξφληα φκσο, κία άιιε δεκνπξαζία γηα δηθαηψκαηα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο πνπ έγηλε ζηελ Αγγιία νξγαλψζεθε απφ εηδηθνχο ζηε ζεσξία παηγλίσλ, νη νπνίνη 

εκπφδηζαλ απηέο ηηο παξάλνκεο ζπλελλνήζεηο: ε πξνζθνξά ζηξνγγπινπνηνχληαλ 

εμαιείθνληαο ηα ηξία ηειεπηαία ςεθία, άξα ηα 1.537.385 δνιάξηα γίλνληαλ 1.537.000. 

Ξέζπαζε έηζη ην αληίζεην απνηέιεζκα: θαζψο αλέβαηλαλ νη πξνζθνξέο, νη ζπκκεηέρνληεο 

πείζνληαλ ακνηβαία γηα ηελ αμία ησλ δεκνπξαηνχκελσλ αδεηψλ θαη αλέβαδαλ ηελ πξνζθνξά. 

Απηφ ην ζνβαξφηαην παίγλην καο δηδάζθεη φηη, γηα λα έρεη φθεινο ν δεκνπξάηεο ζε έλαλ 

πιεηζηεξηαζκφ, πξέπεη λα εκπνδίζεη ηε ζπλεξγαζία, δηαθνξεηηθά θηλδπλέπεη λα βξεζεί ζε έλα 

παίγλην ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ είρε δηνξγαλψζεη.     

 

 

4.6 Δμειηθηηθή Θεσξία Παηγλίσλ 

 

Αξρίδνπκε εηζάγσληαο κηα λέα παξαιιαγή ηνπ παιηφηεξνπ παηγλίνπ ηνπ δεηινχ. 

 

4.6.1 Γεξάθηα θαη Πεξηζηέξηα  

 

Απηφ ην παίγλην είλαη έλα απιφ κνληέιν γηα δχν ζπκπεξηθνξέο - κηα πνιεκνραξή θαη ε άιιε 

θηιεηξεληθή - ηνπ πιεζπζκνχ ελφο είδνπο (φρη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζεξεπηψλ θαη ησλ 

ζεξακάησλ ηνπ). 

 
 

 
ρήκα 4.4. Γχν παίθηεο παίδνπλ απηφ ην παίγλην, γηα ην ρξεκαηηθφ έπαζιν ηηκήο v>0. Αληηκεησπίδνπλ 

ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη θάζε έλαο επηιέγεη (ηαπηφρξνλα) λα πνιεκήζεη ή λα εγθαηαιείςεη. Απηέο νη δχν 

ζηξαηεγηθέο νλνκάδνληαη “γεξάθη” θαη “πεξηζηέξη” ζηξαηεγηθέο, αληίζηνηρα. Αλ θαη νη δχν επηιέμνπλ 

λα πνιεκήζνπλ (δχν γεξάθηα), ηφηε θάζε έλαο θαηαβάιιεη έλα θφζηνο c γηα λα πνιεκήζεη, θαη ν 

ληθεηήο (θαη νη δχν είλαη εμίζνπ πηζαλφ λα θεξδίζνπλ) παίξλεη ην βξαβείν. Δάλ έλα γεξάθη 

αληηκεησπίδεη έλα πεξηζηέξη, ην πεξηζηέξη θεχγεη, θαη ην γεξάθη παίξλεη ην βξαβείν. Αλ δχν πεξηζηέξηα 

ζπλαληψληαη, κνηξάδνληαη ην βξαβείν εμίζνπ. 

 

Σν παίγλην ζην ζρήκα (4.4) έρεη κηα κήηξα πιεξσκήο.   
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Έζησ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ νπνίνπ ζπλδένληαη 

γελεηηθά είηε σο “γεξάθηα” ή “πεξηζηέξηα”, θαη φηη απηνί πνπ πεγαίλνπλ θαιχηεξα ζε απηφ ην 

παίγλην έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απνγφλνπο. Θα απνδεηρζεί φηη ε ηζνξξνπία Nash είλαη επίζεο 

κηα ηζνξξνπία γηα ηνλ πιεζπζκφ, κε ηελ έλλνηα φηη ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γεξαθηψλ 

θαη ησλ πεξηζηεξηψλ ζηηο αλαινγίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζνξξνπία Nash (είλαη έλα 

ζπκκεηξηθφ παίγλην, νπφηε απηέο είλαη νη ίδηεο θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο) είλαη ηνπηθά ζηαζεξή 

- κηθξέο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε  ζα επηζηξέςεη ζηελ ηζνξξνπία. 

 

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλνχκε ηελ ηζνξξνπία Nash. Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηηο 

ζρεηηθέο ηηκέο ηνπ c θαη v. Δάλ 
2

v
c  , ηφηε απιά ζπγθξίλνληαο ηηο γξακκέο, είλαη ζαθέο φηη ν 

παίθηεο Η πξνηηκά πάληα λα παίμεη ηε Γ (γεξάθη), ρσξίο λα ηνλ ελδηαθέξεη ηη ζα παίμεη ν 

παίθηεο ΗΗ. πγθξίλνληαο ηηο ζηήιεο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ παίθηε II. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

φηη ην ( , )   είλαη κηα θαζαξή ηζνξξνπία Nash. Τπάξρνπλ κηθηέο ηζνξξνπίεο; Αο 

ππνζέζνπκε φηη ν Η παίδεη ηε κηθηή ζηξαηεγηθή { : , : (1 )}.p p    Σφηε ε πιεξσκή II, εάλ 

παίμεη  ηελ H είλαη ( / 2 ) (1 ) ,p v c p v    θαη αλ παίμεη ηε (1 ) / 2.p v  Δθφζνλ 
2

v
c  , ε 

πιεξσκή γηα ηελ Γ είλαη πάληα κεγαιχηεξε, θαη απφ ηε ζπκκεηξία, δελ ππάξρνπλ κηθηέο 

ηζνξξνπίεο. 

 

εκεηψλνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα γεξάθηα θαη πεξηζηέξηα είλαη κηα άιιε έθδνζε ηνπ 

δηιήκκαηνο ηνπ θπιαθηζκέλνπ. Αλ θαη νη δχν παίθηεο ήηαλ λα παίμνπλ ηε Γ, ζα είραλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ φηη ζε κηα ηζνξξνπία Nash - αιιά ρσξίο δεζκεχζεηο, δελ 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ εθεί. Αο ππνζέζνπκε φηη αληί λα παίμεη έλα παίγλην ηνπ δηιήκκαηνο ηνπ 

θπιαθηζκέλνπ, ζα παίμνπλ πνιιά. Αλ είλαη λα παίμνπλ έλα ζηαζεξφ, γλσζηφ, αξηζκφ 

παηρληδηψλ, ε θαηάζηαζε δελ αιιάδεη. (απφδεημε: Σν ηειεπηαίν παίγλην είλαη ηζνδχλακν κε ην 

λα παίμνπλ έλα παίγλην κφλν, έηζη γηα απηφ ην παίγλην θαη νη δχν παίθηεο παίδνπλ ηελ Γ. 

Καζψο θαη νη δχν γλσξίδνπλ ηη ζα ζπκβεί ζην ηειεπηαίν παίγλην, ην δεχηεξν έσο ην ηειεπηαίν 

παίγλην είλαη επίζεο ηζνδχλακν κε έλα παίγλην κφλν, έηζη θαη νη δχν παίδνπλ Γ θαη πάιη... θαη 

νχησ θαζεμήο, απφ ηελ πξνο ηα πίζσ επαγσγή.) Χζηφζν, εάλ ν αξηζκφο ησλ παηρληδηψλ είλαη 

ηπραίνο, ε θαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάμεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπίαο 

κπνξεί λα είλαη “νθζαικφλ αληί νθζαικνχ” (“tit-for-tat”) - θαηά ηελ νπνία ν Η παίδεη ηε Γ 

φπσο εζείο, αιιά αλ παίδεηε ηελ Γ, ν Η ππνινγίδεη λα παίμεη ηελ Γ  ζην επφκελν παίγλην 

(κφλν).  

Ζ πεξίπησζε 
2

v
c   είλαη πην ελδηαθέξνπζα. Απηή είλαη ε πεξίπησζε πνπ είλαη ηζνδχλακε κε 

ην παίγλην ηνπ δεηινχ. Τπάξρνπλ δχν θαζαξέο ηζνξξνπηέο Nash: (Γ, Γ) θαη (Γ, Γ), θαη 

δεδνκέλνπ φηη ην παίγλην είλαη ζπκκεηξηθφ, ππάξρεη κηα ζπκκεηξηθή, κηθηή, Nash ηζνξξνπία. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ν Η παίδεη ηελ Γ κε πηζαλφηεηα p. Γηα λα είλαη κηα ηζνξξνπία Nash, 

ρξεηαδφκαζηε ηηο εμνθιήζεηο γηα ηνλ παίθηε ΗΗ γηα λα παίμεη Γ θαη Γ λα είλαη ίζεο: 

 

        ( )A      ( ) (1 ) (1 )
2 2

v v
p c p v p          ( )                  (4.1)  

 

Γηα γηα λα είλαη απηφ αιεζηλφ, ρξεηαδφκαζηε 
2

v
p

c
 , ην νπνίν απφ ηελ παξαδνρή, είλαη 

ιηγφηεξν απφ έλα. Απφ ζπκκεηξία, ν παίθηεο ΗΗ ζα θάλεη ην ίδην πξάγκα. 

 

 

Παξάδεηγκα 4.8 Αλαινγίεο ησλ θχισλ. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο θχζεο είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο αλαινγίαο θχινπ. ηα, σο επί ην πιείζηνλ κνλνγακηθά είδε, κηα ζηελή ζρέζε 
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1:1 αξζεληθά κε ζειπθά θαίλεηαη ζαλ κηα θαιή ηδέα, αιιά ηη γίλεηαη κε ηα ιηνληάξηα ηεο 

ζάιαζζαο, ζηα νπνία έλα κφλν αξζεληθφ ζπγθεληξψλεη έλα κεγάιν «ραξέκη» ζειπθψλ, ελψ ε 

πιεηνςεθία ησλ αξζεληθψλ δελ αλαπαξάγνπλ. Ζ ζεσξία παηγλίσλ παξέρεη κηα εμήγεζε γηα 

απηφ. ε έλα ζηαζεξφ πιεζπζκφ, ν αλακελφκελνο αξηζκφο απνγφλσλ πνπ δνπλ ζηελ 

ελειηθίσζε αλά ελήιηθν άηνκν αλά ρξφλν δσήο είλαη 2. Ο αξηζκφο ησλ απνγφλσλ ελφο 

ζειπθνχ ζαιάζζηνπ ιηνληαξηνχ πνπ παξάγεη ζηε δσή ηνπ, κάιινλ δελ δηαθέξεη πάξα πνιχ 

απφ ην 2. Χζηφζν, ππάξρεη κηα κεγάιε πηζαλφηεηα έλα αξζεληθφ ιηνληάξη ζάιαζζαο λα 

απνθέξεη θαλέλα απνγφλν, πνπ εμηζνξξνπείηαη απφ κηα κηθξή πηζαλφηεηα λα παίξλεη έλα 

ραξέκη θαη λα παξάγεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ. Δάλ ην πνζνζηφ ησλ αξζεληθψλ ζε έλα 

(ζηαζεξφ) πιεζπζκφ κεηψλεηαη, ηφηε, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο απφ ηα «ραξέκηα» είλαη 

ζηαζεξφο, ν αλακελφκελνο αξηζκφο απνγφλσλ αλά αξζεληθφ απμάλεηαη, θαη ε πιεξσκή (απφ 

ηελ άπνςε ησλ απνγφλσλ δεχηεξεο γεληάο), παξαγσγήο ελφο αξζεληθνχ απμάλεηαη. 

 

 

4.6.2 Δμειηθηηθά ηαζεξέο ηξαηεγηθέο 

 

Έζησ έλα ζπκκεηξηθφ, παίγλην δχν παηθηψλ κε n θαζαξέο ζηξαηεγηθέο ν θαζέλαο θαη ε κήηξα 

πιεξσκήο ( ij jiA B  ), φπνπ ijA  είλαη ε πιεξσκή ηνπ παίθηε Η πνπ παίδεη ηελ ζηξαηεγηθή i 

εάλ ν παίθηεο ΗΗ παίδεη ηε ζηξαηεγηθή j, θαη ijB  είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ παίθηε ΗΗ πνπ παίδεη 

ηε ζηξαηεγηθή i αλ παίθηεο Η παίδεη ηε ζηξαηεγηθή j. 

 

Οξηζκόο 4.6.1 Δμειηθηηθά ζηαζεξή ζηξαηεγηθή12. Μηα κηθηή ζηξαηεγηθή x ζην 
n  είλαη κηα 

εμειηθηηθά ζηαζεξή ζηξαηεγηθή αλ γηα νπνηνλδήπνηε θαζαξή “κεηαιιαγκέλε” ζηξαηεγηθή z, 

 

I. t tz Ax x Ax 13 

II. Αλ ,t tz Ax x Ax  ηφηε .t tz Az x Az  

 

ηνλ νξηζκφ, επηηξέπνπκε κφλν ηηο «κεηαιιαγκέλεο» ζηξαηεγηθέο z λα είλαη θαζαξέο 

ζηξαηεγηθέο. Ο νξηζκφο απηφο κεξηθέο θνξέο επεθηείλεηαη ψζηε λα επηηξέπεη νπνηαδήπνηε 

θνληηλή (θαηά κία έλλνηα), ζηξαηεγηθή ε νπνία δελ δηαθέξεη πάξα πνιχ απφ ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ πιεζπζκνχ x, π.ρ. εάλ ν πιεζπζκφο ρξεζηκνπνηεί κφλν ηηο  ζηξαηεγηθέο 1, 3, θαη 5, ηφηε 

ε κεηαιιάμεηο δελ κπνξνχλ λα εηζάγνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία λέα ζηξαηεγηθή, εθηφο απφ ηηο 

1, 3, θαη 5. Γηα θίλεηξν, αο ππνζέζνπκε φηη έλαο πιεζπζκφο κε ηε ζηξαηεγηθή x δέρεηαη 

εηζβνιή απφ έλαλ κηθξφ πιεζπζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο z, νπφηε ε λέα ζχλζεζε 

είλαη (1 )z x   , φπνπ ε είλαη κηθξφο. Οη  λέεο πιεξσκέο ζα είλαη: 

1. (1 )t tx Az x Ax    (γηα ηνλ x) 

2. (1 )t tz Az z Ax   (γηα ηνλ z) 

Σα δχν θξηηήξηα γηα ηελ x λα είλαη ESS ζπλεπάγνληαη φηη, γηα αξθεηά κηθξφ ε, ε κέζε 

πιεξσκή γηα ηελ x ζα είλαη απζηεξά κεγαιχηεξε απφ εθείλε γηα ηε z, έηζη νη εηζβνιείο ζα 

εμαθαληζηνχλ.   

 

Παξάδεηγκα 4.9 Γεξάθηα θαη Πεξηζηέξηα. Θα εμεηάζνπκε φηη ε κηθηή ηζνξξνπία Nash, ζην 

παίγλην γεξάθηα θαη πεξηζηέξηα είλαη κηα ESS. Έζησ (1 ) .
2 2

v v
x

c c
     

                                                 
12 Δvolutionarily stable strategy - (ESS) 
13 Σν θξηηήξην (i) ζηνλ νξηζκφ ηνπ ESS κνηάδεη απίζαλν λα ζπκβεί ζηελ πξάμε, αιιά ππελζπκίδνπκε φηη, αλ κηα κηθηή ηζνξξνπία 

Nash βξίζθεηαη κε κέζν φξν, ηφηε θάζε κεηάιιαμε πνπ δελ εηζάγεη κηα λέα ζηξαηεγηθή ζα έρεη .t tz Ax x Ax  
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 Αλ (1,0)z   („Γ‟) ηφηε ,
2

t v
z Az c   ην νπνίν είλαη απζηεξά κηθξφηεξν απφ 

( ) (1 )0.
2

t v
x Az p c p     

 Αλ (0,1)z   („Π‟) ηφηε (1 ) .
2 2

t tv v
z Az x Az pv p      

 

Ζ κηθηή ηζνξξνπία Nash γηα Γεξάθηα θαη πεξηζηέξηα (αλ ππάξρεη) είλαη ESS. 

 

 

4.7 εκαηνδόηεζε θαη αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε 

 

Παξάδεηγκα 4.10 Ληνληάξηα, ηζηηάρ θαη αληηιφπεο. ηα παίγληα πνπ έρνπκε αλαθεξζεί κέρξη 

ζηηγκήο, θαη νη δχν παίθηεο είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηγλίνπ. Απηφ δελ είλαη πάληα κηα θαιή ππφζεζε. Οη αληηιφπεο έρνπλ 

παξαηεξεζεί λα αλαπεδνχλ δπλακηθά φηαλ έλα ιηνληάξη βξίζθεηαη θνληά θαη ελδέρεηαη λα ηηο 

θπλεγήζεη. Γηαηί δαπαλνχλ ελέξγεηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Μηα ζεσξία ήηαλ φηη νη αληηιφπεο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν δειψλνπλ ζηνπο άιινπο ηνλ θίλδπλν πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε, 

κε κηα ρεηξνλνκία ηεο θνηλφηεηαο ηνπο. Χζηφζν, νη αληηιφπεο έρνπλ παξαηεξεζεί λα ην 

θάλνπλ απηφ νινκφλαρεο . Ζ ηξέρνπζα απνδεθηή ζεσξία είλαη φηη ην ζήκα απηφ πξννξίδεηαη 

γηα ην ιηνληάξη, γηα λα δείμεη φηη ε αληηιφπε είλαη θαιά ζηελ πγεία θαη είλαη απίζαλν λα ηελ 

πηάζεη αλ ηελ θπλεγήζεη. Απηή είλαη ε ηδέα πίζσ απφ ηε ζεκαηνδφηεζε. 

 

 
 

ρήκα 4.5. Μία αληηιφπε κφλε ηεο αλαπεδά γηα λα δείμεη φηη είλαη θαιά ζηελ πγεία. 

 

Δμεηάδνπκε ηελ θαηάζηαζε κηαο αληηιφπεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέα ελφο ιηνληαξηνχ απφ 

απφζηαζε. Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ δχν είδε αληηιφπεο: πγηείο (H) θαη αδχλακε (W), 

θαη φηη έλα ιηνληάξη δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα λα πηάζεη κία πγηή αληηιφπε - αιιά ζα 

δαπαλήζεη πνιχ ελέξγεηα πξνζπαζψληαο - θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα πηάζεη κία αδχλακε. Απηφ 

κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο έλαο ζπλδπαζκφο δχν απιψλ παηρληδηψλ (
HA  θαη 

WA ), 

αλάινγα κε ην αλ ε αληηιφπε είλαη πγηήο ή αζζελήο, ζηα νπνία ε αληηιφπε έρεη κφλν κηα 

ζηξαηεγηθή (λα ηξέμεη εάλ ηελ θπλεγνχλ), αιιά ην ιηνληάξη έρεη ηελ επηινγή λα θπλεγήζεη 

(C) ή λα αγλνήζεη (Η). 

 

  

 

 

ΑW= 

ΑΖ  = 

 

 

 

C 

 

I 

 (5,-1000) 

 

    (0,0) 

 C 

 

 I 

 (-1,-1) 

 

  (0,0) 
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Σν ιηνληάξη δελ μέξεη πνηφ παίγλην παίδνπλ - θαη αλ είθνζη ηνηο εθαηφ απφ ηηο  αληηιφπεο είλαη 

αδχλακεο, ηφηε ην ιηνληάξη κπνξεί λα αλακέλεη κηα πιεξσκή ησλ (.8)( 1) (.2)(5) .2    απφ 

ην θπλήγη. Χζηφζν, ε αληηιφπε μέξεη, θαη αλ έλα πγηήο αληηιφπε κπνξεί λα δηαβηβάδεη ηελ 

πιεξνθνξία14 απηή ζην ιηνληάξη πεδψληαο πνιχ πςειά, θαη νη δχν ζα είλαη ζε θαιχηεξε 

θαηάζηαζε - ε αληηιφπε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ιηνληάξη. 

 

4.7.1 Παξαδείγκαηα ζεκαηνδόηεζεο (θαη κε) 

 

Παξάδεηγκα 4.11 Έλα ηπραηνπνηεκέλν παίγλην. Γηα έλα άιιν παξάδεηγκα, ζεσξείζηε ην 

παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο δχν παηθηψλ ζην νπνίν ην παίγλην πνπ παίδεηαη είλαη ηπραίν 

απφ κηα δίθαηε ξίςε λνκίζκαηνο. Αλ πεηπραίλεη θνξψλα (H), ε κήηξα πιεξσκψλ δίλεηαη απφ 
HA , θαη αλ πεηπραίλεη γξάκκαηα (T), δίλεηαη απφ ηελ 

TA . 

  

 

 
HA = 

TA = 

 

 

Αλ νη παίθηεο δελ γλσξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ξίςεο λνκίζκαηνο πξηλ απφ ην παίγλην, 

παίδνπλ απιψο ην παίγλην πνπ δίλεηαη απφ ην κέζν φξν κήηξαο, 
1 1

2 2

H TA A , ε νπνία έρεη 

πιεξσκή 2.5. Αλ θαη νη δχν παίθηεο γλσξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ξίςεο λνκίζκαηνο, ηφηε 

(εθφζνλ ε 
HA  έρεη πιεξσκή 1 θαη ε 

TA  έρεη κηα πιεξσκή 2), ε πιεξσκή είλαη 1.5 – ν 

παίθηεο II έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα 

κεηψζεη ηηο δεκίεο ηνπ. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη κφλν ζηνλ Η γλσζηνπνηείηαη ην απνηέιεζκα ηεο ξίςεο λνκίζκαηνο, αιιά ν 

Η ζα πξέπεη λα απνθαιχςεη ηελ θίλεζή ηνπ πξψηνο. Αλ ν Η πεγαίλεη κε ηελ απιή ζηξαηεγηθή 

ηεο επηινγήο ηεο θαιχηεξεο γξακκήο ζε φπνην παίγλην παίδεηαη, αιιά ν ΗΗ ην αληηιακβάλεηαη 

απηφ , ηφηε ν Η έρεη κηα  πιεξσκή κφλν 1.5, ιηγφηεξε απφ ην αλ απηφο αγλνήζεη ηηο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. 

 

Απηφ απνδεηθλχεη φηη κεξηθέο θνξέο ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη λα αγλννχκε ηηο πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο, θαη λα παίδνπκε ζαλ λα ήηαλ άγλσζηεο15.  

 

Παξάδεηγκα 4.12 Έλα ηαπηφρξνλν ηπραηνπνηεκέλν παίγλην. Καη πάιη, ην παίγλην έρεη 

επηιεγεί απφ κηα δίθαηε ξίςε λνκίζκαηνο, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη γλσζηνπνηήζεθε 

ζηνλ παίθηε Η, αιιά νη παίθηεο θάλνπλ ηψξα ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο, θαη έλα δεχηεξν παίγλην, 

κε ηελ ίδηα κήηξα, παίδεηαη πξηλ νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο απνθαιπθζνχλ. 

 

 
HA = 

                                                 
14 Δδψ, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε πξάμε ηεο ζεκαηνδφηεζεο θνζηίδεη θάηη, αιιά ιηγφηεξν απφ ην αλακελφκελν 

θέξδνο, θαη ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγίαο ηεο ελ ιφγσ δαπαλεξήο ζεκαηνδφηεζεο. 

 
15 Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ (δελ είλαη απνιχησο εμαθξηβσκέλε) ηζηνξία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, νη Άγγινη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή Enigma γηα λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηηο επηθνηλσλίεο ησλ Γεξκαλψλ. 

Παξαθνινχζεζαλ ηελ πιεξνθνξία φηη νη Γεξκαλνί πξνγξακκάηηζαλ λα βνκβαξδίζνπλ ηελ Coventry, κηα πνιχ κηθξή πφιε ρσξίο 

πνιινχο ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε Coventry ήηαλ ηέηνηνο παξάμελνο ζηφρνο, νη Άγγινη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Coventry γηα ηελ επίζεζε ζα κπνξνχζε λα απνθαιχςεη φηη είραλ ζπάζεη ηνλ γεξκαληθφ θψδηθα, 

πιεξνθνξία ε νπνία είρε πεξηζζφηεξν αμία απφ ηηο απψιεηεο ζην Coventry, θαη επέιεμαλ λα κελ πξνεηδνπνηήζνπλ ηελ γηα ηελ 

επηθείκελε επίζεζε. 

 

   ΗΗ 

Η 

L R 

  L 4 1 

R 3 0 

    ΗΗ 

Η 

l R 

L 1 3 

R 2 5 

    ΗΗ 

Η 

l R 

L 0 0 

R 0 -1 

   ΗΗ 

Η 

L R 

  L -1 0 

R 0 0 
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TA = 

 

Υσξίο ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, θάζε παίθηεο ζα παίμεη (L, R) κε πηζαλφηεηεο 
1 1

( , )
2 2

, 

θαη ε ηηκή ηνπ παηγλίνπ γηα ηνλ Η (γηα ηνπο δχν γχξνπο) είλαη 
1

2
 . Χζηφζν, απν ηε πνπ ν Η 

μέξεη πνηφ παίγλην παίδεηαη, κπνξεί λα επηιέμεη απιά ηελ γξακκή κε φια ηα κεδεληθά, θαη λα 

κελ ράζεη ηίπνηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ΗΗ γλσξίδεη ηελ ξίςε λνκίζκαηνο, επίζεο. Σψξα 

ζεσξνχκε ηελ ίδηα ηζηνξία, αιιά κε κήηξεο 

 

 
HA = 

TA = 

 

 

Καη πάιη, ρσξίο πιεξνθνξίεο, ε ηηκή ηνπ Η είλαη 
1

2
. ην δεχηεξν γχξν, ν Η ζα παίμεη κε 

ζαθήλεηα ηε βέιηηζηε γξακκή. Σν εξψηεκα παξακέλεη ην ηη πξέπεη λα θάλεη ζηνλ πξψην 

γχξν. 

Ο Η έρεη κηα απιή ζηξαηεγηθή πνπ ζα πάξεη  
3

4
 - απηφ είλαη λα αγλνήζεη ηε ξίςε λνκίζκαηνο 

ζηνλ πξψην γχξν (θαη λα επηιέμεη ηελ L κε πηζαλφηεηα 
1

2
), αιιά ζηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν 

γχξν γηα λα επηιέμεη ηελ ζεηξά κε 1. ηελ πξαγκαηηθφηεηα , απηή είλαη ε ηηκή ηνπ παηγλίνπ, 

δηφηη, εάλ ν ΗΗ επηιέγεη ηελ L κε πηζαλφηεηα 
1

2
 ζηνλ πξψην γχξν, αιιά ζην δεχηεξν γχξν 

θάλεη ηα εμήο: Αλ ν Η έπαηδε ηελ L ζηνλ πξψην γχξν, ηφηε, επηιέγεη  ηελ L ή R, κε πηζαλφηεηα 

1

2
, θαη αλ ν Η έπαημε ηελ R ζηνλ πξψην γχξν, επηιέγεη ηελ R. Με ηνλ έιεγρν θάζε κίαο απφ 

ηηο ηέζζεξεηο θαζαξέο ζηξαηεγηθέο ηνπ Η (ππελζπκίδνληαο φηη ν Η παίδεη πάληα ηε βέιηηζηε 

γξακκή ζην δεχηεξν γχξν), κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη απηφ πεξηνξίδεη ηνλ Η απφ κία λίθε ην 

πνιχ 
3

4
. 

 

 

4.7.2 Η αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ  

 

Ο νηθνλνκνιφγνο George Akerlof θέξδηζε ην βξαβείν Νφκπει γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πψο κηα 

αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ κπνξεί λα δηαζπάζεη ηελ παξνπζία ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο. Απηή είλαη κηα εμαηξεηηθά απινπνηεκέλε εθδνρή. Αο ππνζέζνπκε φηη 

ππάξρνπλ απηνθίλεηα κφλν δχν ηχπσλ: θαιά απηνθίλεηα (G) θαη ιεκφληα16 (L), θαη φηη θαη ηα 

δχν είλαη ζηελ αξρή δπζδηάθξηηα ζηνλ αγνξαζηή, ν νπνίνο αλαθαιχπηεη ηη είδνπο απηνθίλεην 

αγφξαζε κφλν κεηά απφ κεξηθέο εβδνκάδεο, φηαλ  ηα ιεκφληα ραιάζνπλ. Αο ππνζέζνπκε φηη 

έλα θαιφ απηνθίλεην αμίδεη  9.000 € ζε φινπο ηνπο πσιεηέο θαη 12.000 € ζε φινπο ηνπο 

αγνξαζηέο, ελψ έλα ιεκφλη αμίδεη κφλν 3.000 € γηα ηνπο πσιεηέο, θαη 6.000 € γηα ηνπο 

αγνξαζηέο. Σν θιάζκα p ησλ απηνθηλήησλ ζηελ αγνξά, πνπ είλαη ηα ιεκφληα, είλαη γλσζηφ ζε 

φινπο, φπσο νη αλσηέξσ ηηκέο, αιιά κφλν ν πσιεηήο γλσξίδεη εάλ ην απηνθίλεην πνπ 

πσιείηαη είλαη έλα ιεκφλη. Σν κέγηζην πνζφ πνπ έλαο ινγηθφο αγνξαζηήο ζα πιεξψζεη γηα 

                                                 
16 Έθθξαζε γηα ηα απηνθίλεηα πνπ δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

   ΗΗ 

Η 

L R 

  L 1 0 

R 0 0 

    ΗΗ 

Η 

l R 

L 0 0 

R 0 1 
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έλα απηνθίλεην είλαη 6000 12000(1 ) ( )p p f p   , θαζψο θαη ελφο πσιεηή πνπ 

δηαθεκίδεη έλα απηνθίλεην ζα ην πνπιήζεη ζηα ( )f p  . 

 

 
  

ρήκα 4.6 Ο πσιεηήο, πνπ μέξεη ην ηνλ ηχπν ηνπ απηνθηλήηνπ, κπνξεί ην παξνπζηάζεη δηαθνξεηηθά 

ζηνλ αγνξαζηή, ν νπνίνο δελ γλσξίδεη ηνλ ηχπν. 

 

Χζηφζν, αλ 
1

2
p  , ηφηε ε ( ) 9000f p   €, θαη νη πσιεηέο κε θαιά απηνθίλεηα δελ ζα ηα 

πνπιήζνπλ - ε αγνξά δελ είλαη θαιή, θαη ζα ζπλερίζνπλ ηελ νδήγεζε ηνπο – θαη ην p ζα 

απμεζεί, ε f (p) ζα κεησζεί, θαη ζχληνκα ζα κείλνπλ κφλν ιεκφληα ζηελ αγνξά. ηελ 

πεξίπησζε απηή, αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε ηνπο βιάπηεη φινπο. 

 

 

Παξάδεηγκα 4.13 Σν παίγλην ηνπ ηρζπνπώιε. Σα ςάξηα πνπ πσινχληαη ζηελ αγνξά είλαη 

«θξέζθα» κε πηζαλφηεηα 2/3 θαη ηα «κπαγηάηηθα» κε άιιε, θαη ν πειάηεο ην γλσξίδεη απηφ. 

Ο πσιεηήο γλσξίδεη θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν ςάξη πνπ πσιείηαη ηψξα είλαη θξέζθν ή 

κπαγηάηηθν. Ο πειάηεο δεηά απφ ηνλ ηρζπνπψιε αλ ην ςάξη είλαη θξέζθν, ν πσιεηήο απαληά 

θαη, ζηε ζπλέρεηα ν πειάηεο απνθαζίδεη λα αγνξάζεη ην ςάξη, ή λα θχγεη ρσξίο λα πξνβεί ζε 

θάπνηα αγνξά. Ζ ηηκή πνπ δφζεθε γηα ην ςάξη είλαη 12€. Αμίδεη 15€ γηα ηνλ πειάηε εάλ είλαη 

θξέζθν, θαη ηίπνηα δελ αλ είλαη κπαγηάηηθν. Ο πσιεηήο αγφξαζε ην ςάξη γηα 6€, θαη αλ 

παξακείλεη απνχιεην, ηφηε κπνξεί λα ην πσιήζεη ζε άιινλ πσιεηή γηα ηα ίδηα 6€ αλ είλαη 

θξέζθν, ή ζα πξέπεη λα ην πεηάμεη αλ είλαη κπαγηάηηθν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ην ςάξη 

είλαη κπαγηάηηθν, ν πσιεηήο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη θξέζθν, θαη ν πειάηεο ην αγνξάδεη, ηφηε ν 

πσιεηήο ράλεη  R€ ζε θήκε. 

 

                      
 

ρήκα 4.7. Ο πσιεηήο γλσξίδεη πφηε ην ςάξη είλαη θξέζθν, ν πειάηεο μέξεη κφλν ηελ πηζαλφηεηα. 

 

Σν δέληξν φισλ ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ, κε ηα θαζαξά θέξδε  λα θαίλνληαη φπσο (πσιεηή, 

πειάηε), απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα. Απηφ νλνκάδεηαη ην δέληξν Kuhn ηνπ παηγλίνπ. 

Ο πσιεηήο είλαη ζαθέο φηη δελ πξέπεη λα ιέεη «κπαγηάηηθν» εάλ ην ςάξη είλαη θξέζθν (F), σο 
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εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε δχν πηζαλέο θαζαξέο ζηξαηεγηθέο γη 'απηφλ: "FF" 

ζεκαίλεη, φηη απηφο ιέεη πάληα «θξέζθν», "FO" ζεκαίλεη φηη ιέεη πάληα ηελ αιήζεηα. Γηα ηνλ 

πειάηε, ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηξφπνη λα αληηδξάζεη ζε απηφ πνπ κπνξεί λα αθνχζεη. 

Αθνχγνληαο «κπαγηάηηθν» ζεκαίλεη φηη ην ςάξη είλαη πξάγκαηη κπαγηάηηθν, νπφηε είλαη 

ζαθέο φηη πξέπεη λα θχγεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Έηζη, δχν ινγηθέο ζηξαηεγηθέο 

παξακέλνπλ: BL ζεκαίλεη φηη αγνξάδεη ην ςάξη αλ αθνχζεη «θξέζθν» θαη θεχγεη αλ αθνχζεη 

«κπαγηάηηθν», LL ζεκαίλεη φηη απιά πάληα θεχγεη. Παξαθάησ νη αλακελφκελεο πιεξσκέο γηα 

ηνπο δχν παίθηεο, κε ηπραηφεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ςαξηψλ. 

 

             
    

ρήκα 4.8. Σν δέληξν Kuhn γηα ην παίγλην ηνπ ηρζπνπψιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέπνπκε φηη αλ ράζνπλ ηελ ππφιεςή ηνπο δελ θνζηίδεη πάξα πνιχ ζε επξψ, δειαδή, αλ 

12R , ηφηε ππάξρεη κφλν κία θαζαξή ηζνξξνπία Nash: "FF" θαηά ηνπ LL. Χζηφζν, εάλ 

12R , ηφηε ην ("FO", BL) δεπγάξη, επίζεο, γίλεηαη κηα θαζαξή ηζνξξνπία, θαη ε πιεξσκή 

γηα απηφ ην δεπγάξη είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ φ, ηη γηα ηηο άιιεο ηζνξξνπίεο. 

 

 

 

 

       ΠΔΛ 

ΠΧΛ 

     BL      LL 

“FF” (6-R/3,-2) (-2,0) 

“FO” (2,2) (-2,0) 
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Κεθάιαην 5 

 

Παίγνια ηςσαίαρ ζειπάρ και πλειζηηπιαζμού 
 

 

5.1 Παίγληα ηπραίαο ζεηξάο 

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζακε δχν βαζηθά είδε παηγλίσλ. Σα ζπλδπαζηηθά παίγληα, 

ζηα νπνία ην δηθαίσκα θίλεζεο ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ παηθηψλ, θαζψο θαη ηα παίγληα  

πνπ βαζίδνληαη ζε κήηξεο, ζηα νπνία θαη νη δχν παίθηεο (ζπλήζσο) δειψλνπλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπο ηαπηφρξνλα, θαη ε ελδερφκελε ηπραηφηεηα απνθαζίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα. ην 

θεθάιαην απηφ, εμεηάδνπκε κεξηθά παίγληα ηα νπνία είλαη ζπλδπαζηηθήο θχζεσο, αιιά ην 

δηθαίσκα λα γίλεη ε επφκελε θίλεζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηπραηφηεηα ή θάπνηα άιιε δηαδηθαζία 

κεηαμχ ησλ παηθηψλ. ε έλα παίγλην ηπραίαο ζεηξάο ην δηθαίσκα λα θάλεη κηα θίλεζε 

θαζνξίδεηαη απφ κία ξίςε λνκίζκαηνο. ε έλα παίγλην Richman17, θάζε παίθηεο πξνζθέξεη 

ρξήκαηα ζηνλ άιιν παίθηε γηα ην δηθαίσκα λα θάλεη ηελ επφκελε θίλεζε, θαη ν παίθηεο πνπ 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα κπνξεί λα πξνρσξήζεη.  

 

Αο ππνζέζνπκε φηη καο δίλεηαη έλα πεπεξαζκέλν δηεπζπλφκελν γξάθεκα - έλα ζχλνιν 

θνξπθψλ V θαη κηα ζπιινγή απφ βέιε πνπ νδεγνχληαη κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ ησλ θνξπθψλ - 

θαηά ην νπνίν ην δηαθεθξηκέλν ππνζχλνιν V  ησλ θνξπθψλ νλνκάδνληαη φξηα ή ηεξκαηηθέο 

θνξπθέο, θαη θάζε ηεξκαηηθή θνξπθή v έρεη κηα ζρεηηθή πιεξσκή ( )f v . Οη θνξπθέο ζην 

\V V  νλνκάδνληαη εζσηεξηθέο θνξπθέο. Τπνζέηνπκε φηη απφ γηα θάζε θφκβν ππάξρεη έλα 

κνλνπάηη ζε θάπνηα ηεξκαηηθή θνξπθή. 

 

Έλα παίγλην δχν παηθηψλ, κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο παίδεηαη σο εμήο. Ξεθηλάεη κε έλα 

ζπκβνιηζκφ ζε θάπνηα θνξπθή. ε θάζε γχξν, νη παίθηεο ξίρλνπλ έλα δίθαην θέξκα, θαη ν 

ληθεηήο κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ην ζπκβνιηζκφ θαηά κήθνο κεξηθψλ δηεπζπλφκελσλ αθκψλ. 

Σν παίγλην ηειεηψλεη φηαλ επηηπγράλεηαη κηα ηεξκαηηθή θνξπθή tv . ε απηφ ην ζεκείν ν ΗΗ 

πιεξψλεη ζηνλ Η ηε ζρεηηθή πιεξσκή ( )tf v . Έζησ ην u (x) ραξαθηεξίδεη ηελ ηηκή ηνπ 

παηγλίνπ πνπ άξρηζε ζηελ θνξπθή x. (εκεηψλνπκε φηη αθνχ ππάξρνπλ άπεηξα πνιιέο 

ζηξαηεγηθέο αλ ην γξάθεκα έρεη θχθινπο, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη απηφ ηζρχεη). Αο 

ππνζέζνπκε φηη απφ ην x ππάξρνπλ αθκέο  1,..., .kx x  

 

Ηζρπξηζκφο: 

   
1

( ) (max{ ( )}) min{ ( )}).
2

i j
ji

u x u x u x                          (5.1) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ην IS  δειψλεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνλ παίθηε Η, 

θαη IIS  εθείλσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, η είλαη ν ρξφλνο πνπ ηειεηψλεη ην παίγλην, 

θαη X   είλαη ε ηεξκαηηθή θαηάζηαζε, γξάθνπκε 

 

sup {inf { ( )}},
( )

0.

I IIS S

I

f X
u x

  

 

 
 

 
 

                                                 
17 ην ηέινο ηνπ παηγλίνπ Richman, ηα ρξήκαηα δελ έρνπλ θακία αμία. 
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Οκνίσο, έζησ 

 

  
inf {sup { ( )}},

( )
0.

I IS S

II

f X
u x

  

 

 
 

 
 

 

Σφηε, θαη ην 
Iu  θαη ην IIu  ηθαλνπνηνχλ ηελ ζρέζε (5.1). Καινχκε ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηε ζρέζε (5.1) «άπεηξν-αξκνληθέο» ή αιιηψο «ζπλαξηήζεηο Richman». 

 

 

5.2 Σπραίαο ζεηξάο παίγληα επηινγήο 

 

Έζησ ε γεληθή θαηεγνξία ησλ παηγλίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην δηάζεκν παίγλην ηνπ Hex. Σν 

παίγλην ηπραίαο ζεηξάο Hex είλαη ην ίδην φπσο θαη ην ζπλεζηζκέλν Hex, εθηφο απφ ην φηη αληί 

λα ελαιιάζζνληαη νη ζεηξέο, νη παίθηεο πεηνχλ έλα θέξκα πξηλ απφ θάζε ζεηξά γηα λα 

απνθαζίζνπλ πνηνο ζα ηνπνζεηήζεη ηελ επφκελε πέηξα. Αλ θαη ην ζπλεζηζκέλν Hex είλαη 

γλσζηφ φηη είλαη δχζθνιν λα αλαιπζεί, ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ην Hex ηπραίαο  ζεηξάο 

θαηαιήγεη λα είλαη πνιχ απιή. Έζησ S είλαη έλα ζχλνιν n-ζηνηρείσλ, ην νπνίν κεξηθέο θνξέο 

ζα νλνκάδεηαη πίλαθαο, θαη έζησ f είλαη κηα ζπλάξηεζε απφ ηα 2n
 ππνζχλνια ηνπ S ζην . 

Έλα παίγλην επηινγήο παίδεηαη σο εμήο: ν πξψηνο παίθηεο επηιέγεη έλα ζηνηρείν ηνπ S, ν 

δεχηεξνο παίθηεο επηιέγεη έλα απφ ηα ππφινηπα n-1 ζηνηρεία, ν πξψηνο παίθηεο επηιέγεη έλα 

απφ ηα ππφινηπα n - 2, θαη νχησ θαζεμήο, κέρξηο φηνπ φια ηα ζηνηρεία λα έρνπλ επηιεγεί. 

Έζησ 1S  θαη 2S  αλαθέξνληαη ζηα ζχλνια πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ πξψην θαη ην δεχηεξν 

παίθηε αληίζηνηρα. Σφηε ν παίθηεο Η ιακβάλεη κηα πιεξσκή 1( )f S  θαη ν παίθηεο ΗΗ κηα 

πιεξσκή - 1( )f S .(Σα παίγληα επηινγήο είλαη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο.) Σα αθφινπζα είλαη 

παξαδείγκαηα ησλ παηρληδηψλ επηινγήο: 

 

 

5.2.1 Hex 

 

Δδψ ην S είλαη ην ζχλνιν ησλ εμαγψλσλ ζε έλα L L  εμαγσληθφ πιέγκα ζρήκαηνο ξφκβνπ, 

θαη ε 1( )f S  είλαη 1 αλ ην 1S  πεξηέρεη κηα αξηζηεξή πξνο ηα δεμηά δηαζηαχξσζε, δηαθνξεηηθά 

είλαη -1. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο ην 1S  πεξηέρεη κηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

δηαζηαχξσζε ή ην 2S  πεξηέρεη κία απφ πάλσ  πξνο ηα θάησ δηάβαζε (ε νπνία απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ 1S  λα έρεη καη αξηζηεξά-δεμηά δηαζηαχξσζε), ην απνηέιεζκα είλαη 

θαζνξηζκέλν θαη δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα ζπλερηζηεί ην παίγλην. 

 

    
 

ρήκα 5.1. Έλα παίγλην κεηαμχ ελφο αλζξψπνπ παίθηε θαη έλνο πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ David Wilson 

ζε έλαλ πίλαθα 15 x 15. 
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Δπίζεο, ζα ζεσξνχκε κεξηθέο θνξέο φηη ην Hex παίδεηαη ζε άιινπο ηχπνπο πηλάθσλ. ηε 

γεληθή ξχζκηζε, κεξηθά εμάγσλα δίλνληαη ζην πξψην ή ζην δεχηεξν παίθηε πξηλ ην παίγλην 

αξρίζεη.  

 

 

5.2.2 Bridg-It 

 

Σν Bridg-It είλαη έλα αθφκε παξάδεηγκα ελφο παηγλίνπ επηινγήο. Ζ έθδνζε ηπραίαο ζεηξάο 

είλαη αθξηβψο φπσο ην θαλνληθφ Bridg-It, αιιά ην δηθαίσκα λα θηλεζεί ν παίθηεο θαζνξίδεηαη 

απφ κηα ξίςε λνκίζκαηνο. Ο παίθηεο Η πξνζπαζεί λα θάλεη κηα θάζεηε δηέιεπζε ζπλδένληαο 

ηηο κπιε θνπθθίδεο θαη ν παίθηεο ΗΗ – κηα νξηδφληηα δηάβαζε κε ηε γεθχξσζε ησλ θφθθηλσλ. 

 

        
 

ρήκα 5.2. Σν παίγλην ηπραίαο-ζεηξάο Bridg-it θαη ην αληίζηνηρν παίγλην  ηνπ Shannon. Οη θπθινκέλνη 

αξηζκνί δίλνπλ ηε ζεηξά πνπ γίλνληαη νη θηλήζεηο. 

 

ην αληίζηνηρν παίγλην ηνπ Shannon, ην S είλαη έλα ζχλνιν αθκψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο 

θφκβνπο ζε έλα ( 1)L L   πιέγκα κε ηνπο θφκβνπο ζηελ θνξπθή λα ζπγρσλεχνληαη ζε έλαλ 

(νκνίσο γηα ηνπο θάησ θφκβνπο). ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
1( )f S  είλαη 1 αλ ην

1S  πεξηέρεη 

κηα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ δηάβαζε θαη -1 δηαθνξεηηθά.  

 

 

5.2.3 Surround 

 

Σν δηάζεκν παίγλην "Go" δελ είλαη έλα παίγλην επηινγήο (γηα έλαλ, έλαο παίθηεο κπνξεί λα 

αθαηξέζεη ηα θνκκάηηα ηνπ αληηπάινπ), αιιά ην παίγλην ηνπ "Surround", ζην νπνίν, φπσο ζην 

Go, ε πεξηβαιιφκελε πεξηνρή είλαη ζεκαληηθή, είλαη έλα παίγλην επηινγήο. ε απηφ ην 

παίγλην ην S είλαη ην ζχλνιν ησλ n εμαγψλσλ ζε έλα εμαγσληθφ πιέγκα (νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο). ην ηέινο ηνπ παηγλίνπ, θάζε εθ λένπ ρξσκαηηζκέλν εμάγσλν λα είλαη ην ρξψκα 

ησλ άθξσο απφθεληξσλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο γχξσ απφ απηφ (αλ ππάξρεη έλα ηέηνην 

ζχκπιεγκα). Ζ πιεξσκή 1( )f S  είλαη ν αξηζκφο 

 

 
 

ρήκα 5.3. Έλα νινθιεξσκέλν παίγλην. ρήκα 5.4. Πεξηηξηγπξηζκέλν έδαθνοπνπ είλαη  

ρξσκαηηζκέλν εθ λένπ, 
1( ) 2f S  . 

 

             

ησλ εμαγψλσλ πνπ έρνπλ ρξσκαηηζηεί εθ λένπ καχξα κείνλ ηνλ αξηζκφ ησλ εμαγψλσλ πνπ 

έρνπλ ρξσκαηηζηεί εθ λένπ ιεπθά. 
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5.2.4 Πιήξεο πίλαθαο ηξίιηδαο (Tic-Tac-Toe) 

 

Δδψ ην S είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαζηεκάησλ ζε έλα πιέγκα 3 x 3, θαη 
1( )f S  είλαη ν αξηζκφο 

ησλ νξηδφληησλ, θάζεησλ ή δηαγψλησλ γξακκψλ ζην 
1S  κείνλ ηνλ αξηζκφ ησλ νξηδφληησλ, 

θάζεησλ ή δηαγψλησλ γξακκσλ ζην 1\S S . Απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε 

ηξίιηδα ζην φηη ην παίγλην απηφ δελ ηειεηψλεη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε πξψηε γξακκή. 

 

      
 

ρήκα 5.5. Σξίιηδα ηπραίαο ζεηξάο παίδεηαη κέρξη θακία λέα γξακκή λα κελ κπνξεί λα  

θαηαζθεπαζηεί. 
1 1S  . 

 

 

5.2.5 Αλαδξνκηθή Πιεηνςεθία 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη καο δίλεηαη έλα πιήξεο ηξηαδηθφ δέληξν βάζνπο h. S είλαη ην ζχλνιν ησλ 

θχιισλ. Οη παίθηεο ζα αλαιακβάλνπλ εθ πεξηηξνπήο ηε ζήκαλζε ησλ θχιισλ, ν παίθηεο Η κε 

έλα + θαη ν παίθηεο ΗΗ κε έλα -. Έλαο θφκβνο γνλέαο απνθηά ην ίδην ζχκβνιν φπσο ε 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ηνπ. Ο παίθηεο ηνπ νπνίνπ ην ζήκα έρεη εθρσξεζεί ζηε ξίδα, 

θεξδίδεη. ηελ έθδνζε ηπραίαο-ζεηξάο ε αθνινπζία ησλ θηλήζεσλ θαζνξίδεηαη απφ κία ξίςε 

λνκίζκαηνο. 

     
                

ρήκα 5.6. Δδψ ν παίθηεο ΗΗ θεξδίδεη.Οη θπθισκέλνη αξηζκνί δίλνπλ ηε ζεηξά ησλ θηλήζεσλ. 

 

Έζησ 1( )S h  είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ θχιισλ ηνπ πιήξνπο ηξηκεξνχο δέληξνπ βάζνπο h (νη 

θφκβνη πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηνλ Η). Δπαγσγηθά, έζησ 1( )S j  είλαη ην ζχλνιν ησλ 

θφκβσλ ζην επίπεδν j ηέηνηνπο ψζηε ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ηνπο ζην επίπεδν j+1 είλαη 

ζην 1( 1).S j   Ζ  ζπλάξηεζε πιεξσκήο 1( )f S  γηα ηελ αλαδξνκηθή ηξηψλ – θνξψλ 

πιεηνςεθία είλαη –1 αλ 1(0)S   θαη +1 αλ 1(0) { }.S ί   

 

 

5.2.6 Αξρεγνί Οκάδσλ  

 

Γχν αξρεγνί νκάδσλ επηιέγνπλ νκάδεο πνδνζθαίξνπ απφ έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν S n 

παηθηψλ κε ζθνπφ λα παίμνπλ έλα κφλν παίγλην ν έλαο ελαληίνλ ηνπ άιινπ. Ζ πιεξσκή 

1( )f S  γηα ηνλ πξψην αξρεγφ είλαη ε πηζαλφηεηα φηη νη παίθηεο ζην 1S  (καδί κε ηνλ πξψην 

αξρεγφ) ζα θεξδίζνπλ ηνπο παίθηεο ζην 2S  (καδί κε ηνλ δεχηεξν αξρεγφ). Ζ ζπλάξηεζε 

πιεξσκήο κπνξεί λα είλαη πνιχ πεξίπινθε (αλάινγα κε ην πνηνί παίθηεο γλσξίδνπλ πνηα 

ζεκεία, πνηνί παίθηεο έρνπλ παίμεη καδί ζην παξειζφλ, πνηνί παίθηεο ηα πεγαίλνπλ θαιά κε 
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πνηφλ αξρεγφ, θ.ιπ.). Δπεηδή δελ έρνπκε θαζνξίζεη ηελ ζπλάξηεζε πιεξσκήο, απηφ ην 

παίγλην είλαη ηφζν γεληθφ φζν ε θαηεγνξία ησλ παηρληδηψλ επηινγήο. Κάζε παίγλην επηινγήο 

έρεη κηα παξαιιαγή ηπραίαο ζεηξάο ζηελ νπνία ζε θάζε ζεηξά έλα δίθαην θέξκα πεηηέηαη γηα 

λα απνθαζηζηεί πνηνο ζα θηλεζεί κεηά. Δμεηάδνπκε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 

I. Ση κπνξεί λα πεη θαλείο γηα ηελ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο 
1S  κεηά απφ έλα ηππηθφ 

παίγλην ελφο βέιηηζηνπ παηγλίνπ ηπραίαο ζεηξάο Surround; 

II. Γεληθφηεξα, ζε έλα γεληθφ παίγλην επηινγήο ηπραίαο ζεηξάο, πψο ε θαηαλνκή 

πηζαλφηεηαο ηεο ηειηθήο θαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλάξηεζε πιεξσκήο f; 

III. Ληγφηεξν αθξηβέο: Δίλαη νη νκάδεο, πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηπραίαο ζεηξάο αξρεγνχο 

νκάδσλ,  "θαιέο νκάδεο"  αληηθεηκεληθά; 

 

 

5.3 Βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηπραίαο ζεηξάο παίγληα επηινγήο 

 

Μηα (θαζαξή) ζηξαηεγηθή γηα έλα δεδνκέλν παίθηε ζε έλα παίγλην επηινγήο ηπραίαο ζεηξάο 

ηεο είλαη  κηα ζπλάξηεζε M ε νπνία αληηζηνηρίδεη θάζε δεχγνο αζπλερψλ ππνζπλφισλ 

1 2( , )   ηνπ S ζε έλα ζηνηρείν ηνπ S. Χο εθ ηνχηνπ, 
1 2( , )M    δειψλεη ην ζηνηρείν πνπ ν 

παίθηεο ζα επηιέμεη αλ ηνπ δνζεί ε ζεηξά ζε κηα ζηηγκή ζην παίγλην, φηαλ παίθηεο Η κέρξη 

ζηηγκήο έρεη πάξεη ηα ζηνηρεία ηνπ 
1  θαη ν παίθηεο ΗΗ - ηα ζηνηρεία ηνπ 

2 . Αο δείμνπκε 

απφ ηελ 
3 1 2\ ( )T S   , ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ θηλήζεσλ. πκβνιίδνπκε κε 

1 2( , )E   ηελ αλακελφκελε πιεξσκή γηα ηνλ παίθηε Η ζε απηφ ην ζηάδην ζην παίγλην, αλ 

ππνηεζεί φηη θαη νη δχν παίθηεο παίδνπλ βέιηηζηα κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αλακελφκελεο πιεξσκήο. Όπσο ηζρχεη γηα φια ηα πεπεξαζκέλα ηέιεηαο-πιεξνθφξεζεο, δχν 

παηθηψλ παίγληα, ην E είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν, θαη κπνξεί θαλείο λα ππνινγίζεη ην E θαη 

ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ βέιηηζησλ ζηξαηεγηθψλ επαγσγηθά σο εμήο. Πξψηνλ, εάλ 

1 2 S   , ηφηε 1 2 1( , ) ( ).E f T    ηε ζπλέρεηα, αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ππνινγίζεη 

1 2( , )E    φπνηε 3| | .T k  Σφηε, αλ 3| | 1,T k   θαη ν παίθηεο Η έρεη ηελ επθαηξία λα θηλεζεί, 

ν παίθηεο Η ζα παίμεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν αλ θαη κφλν αλ επηιέμεη έλα s απφ ην 3T  γηα ην 

νπνίν ην 1 2( { } )E s   είλαη κέγηζην. (Δάλ επέιεμε νπνηνδήπνηε άιιν s, ε αλακελφκελε 

πιεξσκή ηνπ ζα κεησζεί.) Παξνκνίσο, ν παίθηεο ΗΗ παίδεη άξηζηα αλ θαη κφλν αλ 

ειαρηζηνπνηεί ην 1 2( , { })E t    ζε θάζε ζηάδην. Χο εθ ηνχηνπ 

 

33
1 2 1 2 1 2

1
( , ) (max ( { }, ) min ( , { })).

2 t Ts T
E T T E T s T E T T t


     

 

Θα δνχκε φηη νη θηλήζεηο κεγηζηνπνίεζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο είλαη φλησο νη ίδηεο. 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε θαηαδεηθλχεη, επίζεο, έλα γλσζηφ ζεκειηψδεο γεγνλφο γηα 

πεπεξαζκέλα, πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεηξά, παίγληα ηέιεηαο πιεξνθφξεζεο: θαη νη δχν παίθηεο 

έρνπλ βέιηηζηεο θαζαξέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ.,ζηξαηεγηθέο πνπ δελ απαηηνχλ ξίςε θέξκαηνο), 

θαη ε γλψζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ άιινπ παίθηε δελ δίλεη ζε έλα παίθηε νπνηνδήπνηε 

πιενλέθηεκα, φηαλ θαη νη δχν παίθηεο παίδνπλ άξηζηα. (Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνίν νη παίθηεο παίδνπλ "ηαπηφρξνλα"). Θα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη 

γηα ηα παίγληα φπσο ην Hex ε ηεξκαηηθή ζέζε δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ηεο κνξθήο 

1 2 .S    Αο ππνζέζνπκε φηη γηα θάπνην 1 2( , )   θαη  γηα νπνηνδήπνηε T  ηέηνην ψζηε 

1T   θαη 2T    (( )) ,f T C  ηφηε 1 2( , ) .E C     

 

Θεώξεκα 5.3.1. Ζ ηηκή ελφο παηγλίνπ επηινγήο ηπραίαο ζεηξάο είλαη ε πξνζδνθία ηεο f (T), 

φηαλ έλα ζχλνιν T έρεη επηιεγεί ηπραία θαη νκνηφκνξθα κεηαμχ φισλ ησλ ππνζπλφισλ ηνπ S. 
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Δπίζεο, θάζε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα έλαλ απφ ηνπο παίθηεο είλαη επίζεο κηα βέιηηζηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηνπο άιινπο παίθηεο. 

 

Απόδειξη. Αλ ν παίθηεο ΗΗ παίδεη νπνηαδήπνηε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή, ν παίθηεο Η κπνξεί λα 

επηηχρεη ηελ αλακελφκελε εμφθιεζε Δ [f (T)], παίδνληαο αθξηβψο ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή 

(δεδνκέλνπ φηη, φηαλ θαη νη δχν παίθηεο παίδνπλ ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή, θάζε ζηνηρείν ζα 

αλήθεη ζην 
1S  κε πηζαλφηεηα 1/2, αλεμάξηεηα). Χο εθ ηνχηνπ, ε αμία ηνπ παηγλίνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ Δ [f (Σ)]. Χζηφζν, έλα ζπκκεηξηθφ φξηζκα πνπ εθαξκφδεηαη κε ηνπο ξφινπο ησλ 

παηθηψλ πνπ ελαιιάζζνληαη ζπλεπάγεηαη φηη ε ηηκή δελ ππεξβαίλεη ην Δ [f (Σ)]. Αο 

ππνζέζνπκε φηη ε M είλαη ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πξψην παίθηε. Δίδακε φηη, φηαλ θαη 

νη δχν παίθηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε Μ, ε αλακελφκελε πιεξσκή είλαη [ ( )] ( , ).E f T E    

Γεδνκέλνπ φηη ε M είλαη ε βέιηηζηε γηα ηνλ παίθηε Η, πξνθχπηεη φηη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

νη δχν παίθηεο ηε M ν παίθηεο ΗΗ παίδεη πάληα βέιηηζηα (αιιηψο, ν παίθηεο Η ζα θεξδίζεη έλα 

πιενλέθηεκα, δεδνκέλνπ φηη παίδεη άξηζηα). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ( , )M    είλαη κηα 

βέιηηζηε πξψηε θίλεζε γηα ηνλ παίθηε ΗΗ, θαη σο εθ ηνχηνπ θάζε βέιηηζηε πξψηε θίλεζε γηα 

ηνλ παίθηε Η είλαη κηα βέιηηζηε πξψηε θίλεζε γηα παίθηε II. Σψξα ζεκεηψζηε φηη ην παίγλην 

μεθίλεζε ζε νπνηαδήπνηε ζέζε αληηζηνηρεί ζε έλα παίγλην επηινγήο. Καηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θάζε βέιηηζηε θίλεζε γηα έλαλ απφ ηνπο παίθηεο είλαη κηα βέιηηζηε θίλεζε 

γηα ην άιινλ, ην νπνίν νινθιεξψλεη ηελ απφδεημε. 

 

Αλ ε f είλαη ,φκνηα, κεδέλ, ηφηε φιεο νη ζηξαηεγηθέο είλαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο. Χζηφζν, αλ 

ε f είλαη γεληθή (πνπ ζεκαίλεη φηη φιεο νη ηηκέο 
1( )f S , γηα δηάθνξα ππνζχλνια 

1S  ηνπ S 

είλαη γξακκηθψο αλεμάξηεηα πάλσ ζην Q), ηφηε ηα πξνεγνχκελν επηρείξεκα δείρλεη φηη ε 

βέιηηζηε επηινγή ηνπ s είλαη πάληα κνλαδηθή θαη φηη είλαη ην ίδην θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο. 

Έρνπκε έηζη ην αθφινπζν απνηέιεζκα: 

 

Θεώξεκα 5.3.2. Αλ ε f είλαη γεληθή, ηφηε ππάξρεη κηα κνλαδηθή βέιηηζηε ζηξαηεγηθή θαη 

είλαη ε ίδηα ζηξαηεγηθή θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο. Δπηπιένλ, φηαλ θαη νη δχν παίθηεο παίδνπλ 

βέιηηζηα, ην ηειηθφ 1S  είλαη εμίζνπ πηζαλφ λα είλαη κία απφ ηα 2n
 ππνζχλνια ηνπ S. 

 

Σν ζεψξεκα 5.3.1 θαη ην ζεψξεκα 5.3.2  είλαη θαηά θάπνην ηξφπν αξθεηά πεξίεξγα. Καηά ηελ 

επηινγή ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πξέπεη λα ζθεθηεί πνιχ ζθιεξά 

γηα λα παίμνπλ ην παίγλην κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, γλσξίδνληαο φηη ζε θάζε ζηάδην 

ππάξρεη αθξηβψο κηα ζσζηή επηινγή θαη φηη ν αληίπαινο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θάζε 

εζθαικέλν ππνινγηζκφ. Χζηφζν, παξ‟ φιε ηε λνεηηθή πξνζπάζεηα απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ 

νκάδσλ, νη ηειηθέο νκάδεο δελ εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο απφ φηη ζα θαηλφληνπζαλ εάλ ζε 

θάζε βήκα νη αξρεγνί επέιεγαλ παίθηεο νκνηφκνξθα ηπραία. Δπίζεο, γηα παξάδεηγκα, αο 

ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ κφλν δχν παίθηεο πνπ μέξνπλ πψο λα ξίμνπλ θαη κηα νκάδα ρσξίο 

ζνπηέξ πάληα ράλεη. ην ελαιιαζζφκελεο ζεηξάο παίγλην, ν αξρεγφο κπνξεί πάληα λα 

πεξηκέλεη γηα λα επηιέμεη έλα ζνχηεξ κέρξη ακέζσο κεηά λα επηιέμεη ν άιινο αξρεγφο. ην 

παίγλην ηπραίαο ζεηξάο, νη αξρεγνί πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα επηιέμνπλ ηνπο ζνπηέξ κε 

αλνηρηέο θηλήζεηο, θαη ππάξρεη κηα αθφκα επθαηξία ζηνπο ζνπηέξ λα θαηαιήμνπλ ζηελ ίδηα 

νκάδα. Σν ζεψξεκα 5.3.1 θαη ην ζεψξεκα 5.3.2 γεληθεχνληαη ζε ηπραίαο ζεηξάο-παίγληα 

επηινγήο ζηα νπνίν ν παίθηεο γηα λα πάξεη ηελ επφκελε ζεηξά, ηελ επηιέγεη ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα θέξκα. Αλ ν παίθηεο Η παίξλεη θάζε ζεηξά κε πηζαλφηεηα p, αλεμάξηεηα, ηφηε ε ηηκή ηνπ 

παηγλίνπ είλαη Δ [f (Σ)], φπνπ T είλαη έλα ηπραίν ππνζχλνιν ηνπ S γηα ην νπνίν θάζε ζηνηρείν 

ηνπ S είλαη ζην Σ κε πηζαλφηεηα p, αλεμάξηεηα. Γηα ηελ αληίζηνηρε δήισζε ηεο πξφηαζε γηα 

ηε δηεμαγσγή, ε έλλνηα "γεληθή" πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, αξθεί λα 

ππνζέζνπκε φηη νη ηηκέο ηεο f  είλαη γξακκηθά αλεμάξηεηεο πάλσ Q [p].  
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5.4 Παίγληα Richman  

 

Σα παίγληα Richman πξνηάζεθαλ απφ ηνλ καζεκαηηθφ David Richman, θαη αλαιχζεθαλ απφ 

ηνπο Lazarus, Loeb, Propp, θαη Ullman, ην 1995. Ξεθηλνχλ κε έλα πεπεξαζκέλν, 

δηεπζπλφκελν, άθπθιν γξάθεκα, κε δχν δηαθεθξηκέλεο ηεξκαηηθέο θνξπθέο, πνπ 

επηζεκαίλνληαη σο b θαη r. Ο Μπιέ παίθηεο πξνζπαζεί λα θηάζεη ηελ b, θαη ν θφθθηλνο 

παίθηεο πξνζπαζεί λα θηάζεη ηελ r. Καινχκε ηε ζπλάξηεζε πιεξσκήο R, θαη έζησ R (b) = 0, 

R (r) = 1. Παίδνπκε φπσο ζην παίγλην ηπραίαο- ζεηξάο, εθηφο αληί γηα κηα ξίςε λνκίζκαηνο, νη 

παίθηεο πξνζθέξνπλ ιεθηά γηα ην δηθαίσκα λα θάλνπλ ηελ επφκελε θίλεζε. Ο παίθηεο πνπ 

πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζφ θαηαβάιιεη ην πνζφ απηφ ζηνλ άιιν, θαη κεηαθηλεί ην ζχκβν 

θαηά κήθνο κηαο δηεπζπλφκελεο αθκήο ηεο επηινγήο ηεο. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο, ζα ξίμνπλ 

έλα θέξκα γηα λα δνπλ πνηνο ζα αγνξάζεη ηελ επφκελε θίλεζε. ε απηά ηα παίγληα ππάξρεη 

επίζεο κηα θπζηθή άπεηξν-αξκνληθή (Richman) ζπλάξηεζε, νη βέιηηζηεο πξνζθνξέο γηα θάζε 

παίθηε. 

 

Έζησ ( ) max ( )v wR v R w

  θαη ( ) min ( ),v wR v R w

  φπνπ ηα κέγηζηα θαη ηα ειάρηζηα 

είλαη πάλσ απφ ηηο θνξπθέο w γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη έλα δηεπζπλφκελν κνλνπάηη πνπ νδεγεί 

απφ ην v ζην w. Δπέθηαζε ηνπ R ζηηο εζσηεξηθέο θνξπθέο απφ 

 

      
1

( ) ( ( ) ( )).
2

R v R v R v    

εκεηψζηε φηη ε R είλαη κηα ζπλάξηεζε Richman. 

 

Θεώξεκα 5.4.1. Αο ππνζέζνπκε φηη ν Μπιε έρεη x €, θαη ν Κφθθηλνο έρεη y €, θαη ε 

ηξέρνπζα ζέζε είλαη v. Αλ  

( )
x

R v
x y




                                          (5.2) 

 

ηζρχεη πξηλ ν Μπιέ πξνζθέξεη, θαη ν Μπιε πξνζθέξεη [ ( ) ( )]( )R v R u x y  , φπνπ v u  

θαη ( ) ( )R u R v , ηφηε ε αληζφηεηα (5.2) ηζρχεη αθνχ ν επφκελνο παίθηεο θηλεζεί , κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν Μπιε θηλείηαη ζην u εάλ θεξδίζεη ηελ πξνζθνξά. 

 

 
ρήκα 5.7. 

 

Απόδειξη. Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο λα αλαιπζνχλ. 

 

Πεξίπησζε Η: Ο Μπιε θεξδίδεη ηελ πξνζθνξά. Μεηά απφ απηή ηελ θίλεζε, ν Μπιε έρεη 

€ ' [ ( ) ( )]( )x x R v R u x y    επξψ. Πξέπεη λα δείμνπκε φηη 
'

( ).
x

R u
x y




 

'
( ) [ ( ) ( )] ( ) [ ( ) ( )] ( ).

x x
R u R v R u R v R v R u R u

x y x y
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Πεξίπησζε II: Ο Κφθθηλνο θεξδίδεη ηελ πξνζθνξά. Σψξα ν Μπιε έρεη 

€ ' [ ( ) ( )]( )x x R v R u x y     επξψ. εκεηψζηε φηη αλ ( ) ( )R w R v , ηφηε 

[ ( ) ( )] [ ( ) ( )].R v R u R w R v    

'
[ ( ) ( )] ( ),

x x
R w R v R w

x y x y
   

 
 

θαη εμ νξηζκνχ ηνπ w, αλ ην  z  είλαη ε επηινγή ηνπ Κφθθηλνπ, ην ( ) ( )R w R z . 

            

 

Πόξηζκα 5.4.1. Αλ ε (5.3) ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παηγλίνπ, ν Μπιέ έρεη κηα ζηξαηεγηθή 

λίθεο. 

 

Απόδειξη. Όηαλ ν Μπιε ράλεη, R (v) = 1, αιιά  1.
x

x y



    

 

Πόξηζκα 5.4.2. Αλ  

( )
x

R v
x y




 

ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παηγλίνπ, ν Κφθθηλνο έρεη κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. 

 

Απόδειξη. Δπαλαρξσκαηίδνπκε ηηο θνξπθέο, θαη αληηθαζηζηνχκε ην  R κε 1 - R. 
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Κεθάιαην 6 

 

Σςμμασίερ & Γείκηηρ Shapley 
 

 

 

 

6.1 Η ηηκή Shapley θαη ε αγνξά γαληηνύ 

 

Τπνζέηνπκε φηη έρνπκε κηα νκάδα απφ k > 2 παίθηεο. Κάζε έλαο επηδηψθεη έλα κέξνο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θέξδνπο ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ κε 

κεξηθνχο απφ ηνπο άιινπο παίθηεο νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθή επηξξνή θαη δχλακε. 

 

Παξάδεηγκα 6.1 Έλαο πειάηεο εηζέξρεηαη ζε έλα θαηάζηεκα θαη επηζπκεί λα αγνξάζεη έλα 

δεπγάξη γάληηα. ην θαηάζηεκα είλαη νη ηξεηο παίθηεο. Ο παίθηεο Η έρεη έλα αξηζηεξφ γάληη 

θαη νη παίθηεο II θαη III έρνπλ ν θαζέλαο απφ έλα δεμί γάληη. Ο πειάηεο ζα πξνβεί ζε 

θαηαβνιή 100 επξψ γηα έλα δεπγάξη γάληηα. ην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξηλ απφ ηελ 

αγνξά, πφζα κπνξεί ν θάζε παίθηεο ξεαιηζηηθά λα δήηεζε απφ ηελ πιεξσκή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ πειάηε; 

 

Γηα λα επηιχζνπκε απηφ ην δήηεκα, ζα παξνπζηάζνπκε κία ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε u, 

πνπ θαζνξίδεηαη κε ππνζχλνια ηνπ ζπλφινπ ηνπ παίθηε. Απφ ηελ θαηάρξεζε ηεο 

ζεκεηνγξαθίαο, ζα γξάςνπκε 12u  ζηε ζέζε ηνπ {12}u , θαη νχησ θαζεμήο. Ζ ζπλάξηεζε u, ζα 

ιάβεη ηηο ηηκέο 0 ή 1, θαη ζα πάξεη ηελ ηηκή 1, αθξηβψο  φηαλ ην ππνζχλνιν ησλ παηθηψλ ελ 

ιφγσ κπνξνχλ κεηαμχ ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ζηφρν ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

απηφ ζεκαίλεη φηη ην ππνζχλνιν πεξηιακβάλεη έλαλ παίθηε κε έλα αξηζηεξφ γάληη, θαη έλαλ 

κε έλα δεμί γάληη - έηζη ψζηε, κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ πειάηε έλα δεπγάξη 

γάληηα. Έηζη, νη ηηκέο 

123 12 13 1,u u u    

 

θαη ε ηηκή είλαη 0 ζε θάζε άιιε ππννκάδα {1,2,3}.εκεηψζηε φηη u είλαη ην {0,1}  

απνηηκψληαη κνλφηνλε ζπλάξηεζε: αλ S T , ηφηε, .S Tu u . Απηή ε ζπλάξηεζε είλαη 

πάληα ππεξπξνζζεηηθή (superadditive): ( ) ( ) ( )u S T u S u T   , αλ S θαη T είλαη 

αζχλδεηα. 

 

 
   

ρήκα 6.1 
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Γεληθά κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε είλαη απιά κηα ππεξπξνζζεηηθή (superadditive) 

ζπλάξηεζε κε ( ) 0.u    Ο Shapley έςαρλε γηα κηα ηηκή ζπλάξηεζεο 
i , {1,..., }i k , έηζη 

ψζηε ε ( )i u  ζα είλαη ε ηηκή δηαηηεζίαο (πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη ηηκή Shapley) γηα ηνλ 

παίθηε i ζε έλα παίγλην ηνπ νπνίνπ ε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε είλαη u. Ο Shapley αλέιπζε 

απηφ ην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ησλ παξαθάησ αμησκάησλ: 

 

(i) πκκεηξία: αλ ( { }) ( { })u S i u S j    γηα φια ηα S κε ,i j S , ηφηε, 

( ) ( ).i ju u   

(ii) Υσξίο δύλακε / ρσξίο ηηκή: αλ ( { }) ( )u S i u S   γηα φια ηα S, ηφηε 

( ) 0.i u   

(iii) Πξνζζεηηθόηεηα: ( ) ( ) ( ).i i iu v u v      

(iv) Απόδνζε: 
1

( ) ({1,..., }).
n

ii
u u n


  

 

Σν δεχηεξν νλνκάδεηαη επίζεο «εηθνληθφ» αμίσκα, ελψ ην ηξίην αμίσκα είλαη ην πην 

πξνβιεκαηηθφ κηαο θαη ππνζέηεη φηη γηα θαλέλα απφ ηνπο παίθηεο, δελ ππάξρεη επίδξαζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ παηρληδηψλ ζηα επφκελα. 

 

Θεώξεκα 6.1.1 (Shapley). Τπάξρεη κηα κνλαδηθή ιχζε γηα ην τ. 

 

Παξάδεηγκα 6.2 Γηα έλα ζηαζεξφ ππνζχλνιν {1,..., }S n , ζεσξείζηε ην παίγλην S-βέην, 

ζην νπνίν νη πξαγκαηηθέο ζπκκαρίεο είλαη απηέο πνπ πεξηέρνπλ θάζε κέινο ηνπ S. Απηφ ην 

παίγλην έρεη ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε 
Sw , πνπ δίλεηαη απφ ην ( ) 1Sw T   αλ θαη κφλν αλ 

.S T  Δίλαη εχθνιν λα βξνχκε ηε κνλαδηθή ζπλάξηεζε πνπ είλαη κηα ηηκή Shapley. 

Πξψηνλ, ην «εηθνληθφ» αμίσκα δίλεη φηη 

 

( ) 0i Sw        αλ .i S  

 

ηε ζπλέρεηα, γηα ην ,i j S , ην «ζπκκεηξηθφ» αμίσκα δίλεη ( ) ( ).i S j Sw w   Απηφ θαη ην 

αμίσκα «απνηειεζκαηηθφηεηαο» ζπλεπάγεηαη 

 

1
( )

| |
i Sw

S
     αλ .i S  

 

θαη έρνπκε θαζνξίζεη ηελ ηηκή Shapley. Δπηπιένλ, έρνπκε φηη  ( ) ( )i S i Scw c w  γηα θάζε 

[0, ).c   

 

Σψξα, ζεκεηψζηε φηη ην παίγλην ηεο αγνξάο γαληηνχ έρεη ηηο ίδηεο πιεξσκέο φπσο ην 

12 13,w w , εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλφινπ {1,2,3}.ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρνπκε φηη 

    12 13 123w w u w   . 

 

Δηδηθφηεξα, ην αμίσκα «πξνζζεηηθφηεηαο» δίλεη 

 

   12 13 123( ) ( ) ( ) ( ).i i i iw w u w       
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Αλ 1i  , ηφηε 
11/ 2 1/ 2 ( ) 1/ 3u   , ελψ, εάλ 3i  , 

30 1/ 2 ( ) 1/ 3u   . Χο εθ 

ηνχηνπ 
1( ) 2 / 3u  θαη 

1 2( ) ( ) 1/ 6.u u    Απηφ ζεκαίλεη φηη παίθηεο Η έρεη ηα δχν 

ηξίηα ηεο ηηκήο ηεο δηαηηεζίαο, ελψ νη παίθηεο ΗΗ θαη ΗΗΗ έρνπλ ην έλα ηξίην κεηαμχ ηνπο. 

 

Παξάδεηγκα 6.3 ε ηέζζεξηο αλζξψπνπο αλήθεη ην απφζεκα ζηελ ACME. Ο παίθηεο i θξαηά 

i κνλάδεο ησλ απνζεκάησλ, γηα θάζε {1,2,3,4}.i  Υξεηάδνληαη έμη κεηνρέο γηα λα πεξάζεη 

έλα ςήθηζκα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πφζε είλαη ε αμία ηεο ζέζε 

ηνπ θάζε παίθηε θαηά ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο Shapley, αλ  1234 24 341 ,u u u    ελψ u= 1 γηα 

θάζε 3-άδα, θαη u = 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

 

Τπνζέηνπκε φηη ε ηηκή u κπνξεί λα γξαθεί κε ηε κνξθή 

 

    .s S

S

u c w


  

ηε ζπλέρεηα, ζα δνχκε φηη ππάξρεη πάληα έλαο ηέηνηνο ηξφπνο γξαθήο ηνπ u, θαη 

ππνινγίδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο 
sc . εκεηψζηε, πξψηνλ, φηη 

1 10 u c   

(γξάθνπκε 
1c  γηα {1}c , θ.ν.θ). Οκνίσο, 

    2 3 40 .c c c    

Δπίζεο, 

    12 1 2 120 ,u c c c     

ζπλεπάγεηαη φηη 12 0.c   Οκνίσο, 

    13 14 23 0.c c c    

ηε ζπλέρεηα, 

   24 2 4 24 241 0 0 ,u c c c c        

ζπλεπάγεηαη φηη 24 1c  . Οκνίσο, 34 1c  . Έρνπκε φηη 

    123 1231 ,u c   

ελψ 

   124 24 124 1241 1 ,u c c c      

ζπλεπάγεηαη φηη 124 0.c   Οκνίσο, 134 0,c   θαη  

   234 24 34 234 2341 1 1 ,u c c c c        

ζπλεπάγεηαη φηη 234 1c   . Έρνπκε επίζεο 

   1234 24 34 123 124 134 234 12341 u c c c c c c c         

   12341 1 1 0 0 1 ,c        

ζπλεπάγεηαη φηη 
1234 1.c    Έηζη, 

   24 34 123 234 1234,u w w w w w      

εμ‟ νπ θαη 

   1( ) 1/ 3 1/ 4 1/12,u     

θαη 

   2( ) 1/ 2 1/ 3 1/ 3 1/ 4 1/ 4,u       

ελψ ην 3( ) 1/ 4u  , απφ ηε ζπκκεηξία κε ηνλ παίθηε 2. Σέινο, 4( ) 5/12.u   Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ην άηνκν κε 2 κεηνρέο θαη ην πξφζσπν κε 3 κεηνρέο έρνπλ ίζε 

εμνπζία. 
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6.2 Πηζαλνινγηθή εξκελεία ηεο ηηκήο Shapley 

 

Έζησ φηη νη παίθηεο θηάλνπλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε νκνηφκνξθε 

ηπραία ζεηξά. Σφηε ππάξρεη κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία, κε ηελ άθημε ηνπ επφκελνπ κεηφρνπ, 

ε ζπκκαρία πνπ ήδε ππάξρεη ζην γξαθείν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ. Ζ 

ηηκή Shapley ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε είλαη ε πηζαλφηεηα ν παίθηεο λα είλαη απηφο πνπ 

θάλεη ηελ ηζρχνπζα ζπκκαρία απνηειεζκαηηθή18.  

 

Θεώξεκα 6.2.1. Σα ηέζζεξα αμηψκαηα Shapley θαζνξίδνπλ κνλαδηθά ηηο ζπλαξηήζεηο i . 

Δπηπιένλ, έρνπκε ηνλ ηπραίν ηχπν19 άθημεο:  

 

      
1 : ( )

1
( ) ( ( (1),..., ( )) ( (1),..., ( 1)))

!
n

n

i

k S k i

u u k u k
n  

    
  

     

 

Παξάδεηγκα 6.4 Έζησ έλα παίγλην ζηελ παξαθάησ ζπκκαρηθή κνξθή (u(S)). Θα δείμνπκε 

φηη νη παίθηεο 2,3,...,n  είλαη ζπκκεηξηθνί θαη ζα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή Shapley 

1 2( , ,..., ).n    

 

| |,
( )

0,

S S
u S




 


 

 

Θα δείμνπκε φηη: ( { }) ( { })u S i u S j    γηα θάζε S N  κε , {1}.i j S   

 

 

i. Αλ ν 1 S  ηφηε 
( { }) | | 1

( ),
( { }) | | 1

u S i S
ok

u S j S

   


   
 

   

 

ii. Αλ ν 1 S  ηφηε 
( { }) 0

( ).
( { }) 0

u S i
ok

u S j

  


  
 

 

 

Λφγσ ηνπ (α) θαη ηνπ αμηψκαηνο ζπκκεηξίαο ζα έρνπκε: 

 

 

[ ] ( , , ,..., )u a b b b   κε 
 . /

( 1)a n
  

    ( ) .u N n  

 

 

Θα βξνχκε ην a: 

 

   

0(1) 1

1
[ ( (1) {1}) ( (1))]

!
P

a u P u P
n



 


 

    

                                                 
18 Θπκεζείηε φηη καο δίλεηαη ην ( )u S  γηα φια ηα ζχλνια [ ]: {1,..., }S n n   κε ( ) 0u    θαη 

( ) ( ) ( )u S T u S u T    αλ , [ ]S T n  είλαη αζχλδεηα. 
19 Απηφο ν ηχπνο πξνβιέπεη πξάγκαηη ηελ πηζαλφηεηα πνπ ν παίθηεο λα είλαη απηφο πνπ θάλεη ηελ ηζρχνπζα 

ζπκκαρία απνηειεζκαηηθή. 
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• Ο 1 έξρεηαη πξψηνο κε ( 1)!n  ηξφπνπο θαη ηφηε | (1) | 0P   

• Ο 1 έξρεηαη πξψηνο κε ( 1)!n  ηξφπνπο θαη ηφηε | (1) | 1P   

     

• Ο 1 έξρεηαη πξψηνο κε ( 1)!n  ηξφπνπο θαη ηφηε | (1) | 1P n    

Άξα 

  

1 1 2 ... ( 1) 2
[( 1)!1 ( 1)! 2 ... ( 1)! ] .

! 2 2

n n n n
a n n n n

n n n

    
            

  

Καη  

  

1
2 1 12 .

1 2( 1) 2( 1) 2

n
n

n n n n
b

n n n




  
   

  
 

 

Οπφηε  
1 1 1 1

[ ] , , ,..., .
2 2 2 2

n
u

 
  
 

 

 

 

Έιεγρνο:  
1

1 1
[ ] ( 1) ( ).

2 2

n

i

i

n
u n n ok
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Κεθάιαην 7 

 

Σσεδιαζμόρ Μησανιζμού 
 

 

 

 

7.1 Γεκνπξαζίεο 

 

Θα εηζαγάγνπκε κεξηθά απφ ηα βαζηθά είδε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ. Ζ αξρή γηα ηελ 

παηγληνζεσξεηηθή αλάιπζε έρεη σο εμήο: Τπάξρεη ν πσιεηήο, πνπ είλαη γλσζηφο σο εληνιέαο 

(θχξηνο), θάπνηνο αξηζκφο αγνξαζηψλ, γλσζηνί σο εληνινδφρνη θαη (γηα ιφγνπο απιφηεηαο) 

έλα αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα πνπιεζεί,  κε ηηκή *u , ζηνλ θχξην , θαη ηηκή iu  ζηνλ 

πξάθηνξα i. πρλά, ν εληνιέαο έρεη κηα ηηκή θξάηεζεο resu  (reservation price): δελ ζα 

πσιήζεη ην αληηθείκελν, εάλ ε ηειηθή ηηκή δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο θξάηεζεο. 

Σα παξαθάησ είλαη κεξηθά απφ ηα βαζηθά είδε πιεηζηεξηαζκνχ: 

 

Οξηζκόο 7.1.1 (Αγγιηθή δεκνπξαζία). ε κηα αγγιηθή δεκνπξαζία, 

 νη πξάθηνξέο απμάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, 

 φηαλ δελ ππάξρνπλ άιιεο πξνζθνξέο, ν πιεηνδφηεο παίξλεη ην αληηθείκελν ζηελ ηηκή 

πνπ πξφζθεξε, εάλ ε ηηκή είλαη ηνπιάρηζηνλ 
resu  

 

Οξηζκόο 7.1.2 (Γεκνπξαζία Οιιαλδηθνύ Σύπνπ). Ζ νιιαλδηθή δεκνπξαζία ιεηηνπξγεί 

πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε: ζε κηα νιιαλδηθή δεκνπξαζία, 

 ν εληνιέαο  δίλεη κηα αθνινπζία κείσζεο ησλ ηηκψλ, 

 ν πξψηνο εληνινδφρνο πνπ ζα πεη "stop" παίξλεη ην αληηθείκελν ζηελ ηηκή πνπ 

πξφζθεξε, εάλ απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ resu . 

 

Οξηζκόο 7.1.3 (θξαγηζκέλεο πξνζθνξάο, Γεκνπξαζία Πξώηεο ηηκήο). Απηφ ην είδνο ηεο 

δεκνπξαζίαο είλαη ην πην δχζθνιν λα αλαιπζεί. Δδψ,  

 νη αγνξαζηέο θάλνπλ πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, 

 ν πιεηνδφηεο παίξλεη ην αληηθείκελν ζηελ ηηκή πνπ πξφζθεξε, εάλ απηή είλαη 

ηνπιάρηζηνλ resu . 

 

Οξηζκόο 7.1.4 (Γεκνπξαζία Vickrey). Απηή είλαη κία ζθξαγηζκέλε-πξνζθνξά, δεκνπξαζία 

δεχηεξεο ηηκήο. ηε δεκνπξαζία Vickrey, 

 νη αγνξαζηέο θάλνπλ πξνζθνξέο ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, 

 ν πιεηνδφηεο παίξλεη ην αληηθείκελν απηφ ζηελ πξνζερή-πςειφηεξε πξνζθνξά, αλ 

απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ resu . 

 

 

7.2 Ιδηόηεηεο ησλ ηύπσλ δεκνπξαζηώλ 

 

Γηαηί έλαο πσιεηήο πάληα επηιέγεη λα εθηειέζεη κηα δεκνπξαζία Vickrey, φηαλ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ κηα ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο, δεκνπξαζία πξψηεο ηηκήο; Γηαηζζεηηθά, 

νη θαλφλεο ηεο δεκνπξαζίαο Vickrey ζα ελζαξξχλνπλ ηνπο θνξείο λα ππνβάινπλ πςειφηεξεο 
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πξνζθνξέο απφ φ, ηη ζα έθαλαλ ζε κηα δεκνπξαζία πξψηεο ηηκήο, θαη δηαζέηεη έλα επηπιένλ 

ζεσξεηηθφ πιενλέθηεκα: 

 

Θεώξεκα 7.2.1. ε κηα δεκνπξαζία Vickrey, είλαη κηα θαζαξή ηζνξξνπία Nash γηα θάζε 

παξάγνληα πνπ ππνβάιεη κηα πξνζθνξά  αμία 
iu  . 

 

Γηα λα έρεη λφεκα έμσ απφ απηφ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν εληνινδφρνο, αγνξάδεη ην 

αληηθείκελν γηα 
i , ε πιεξσκή είλαη i iu   γηα ηνλ εληνινδφρν i, θαη 0 γηα φινπο ηνπο 

άιινπο εληνινδφρνπο. Ο ξφινο πνπ παίδεη ν εληνιέαο είλαη λα επηιέγεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηγλίνπ -  δελ είλαη έλαο παίθηεο ζην παίγλην. 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ζηε δεκνπξαζία Vickrey, αλ νη εληνινδφρνη αθνινπζνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή 

Nash ηζνξξνπίαο, ηφηε ην αληηθείκελν ζα πνπιήζεη γηα ηελ αμία ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο 

πξνζθνξάο. Απηφ απνδεηθλχεη, επίζεο, φηη είλαη αιεζέο ζηελ Αγγιηθέο θαη ηηο Οιιαλδηθέο 

δεκνπξαζίεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ρξεηάδεηαη λα ππνζέζνπκε φηη νη πξνζθνξέο 

θηλνχληαη ζε κηα ζπλερή κφδα (ή απφ απεηξνειάρηζηεο πξνζαπμήζεηο), θαη φηη νη δεζκνί 

αληηκεησπίδνληαη κε έλα ινγηθφ ηξφπν. ηελ νιιαλδηθή δεκνπξαζία, ρξεηαδφκαζηε επίζεο λα 

ππνζέζνπκε φηη νη εληνινδφρνη μέξνπλ θαη ηηο ηηκέο ηνπ άιινπ. 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο αγγιηθέο δεκνπξαζίεο θαη ζηηο δεκνπξαζίεο Vickrey, νη εληνινδφρνη 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη άξηζηα γλσξίδνληαο κφλν ηε δηθή ηνπο απνηίκεζή, ελψ ζηελ 

νιιαλδηθή θαη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο δεκνπξαζίεο πξψηεο ηηκήο, πξέπεη λα καληέςεη ηηο 

απνηηκήζεηο ηνπ άιινπ. 

 

 

7.3 Γηαηήξεζε ηεο κεηεσξνινγηθήο εγθπξόηεηαο. 

 

Ο εξγνδφηεο ελφο κεηεσξνιφγνπ θαζνξίδεη φηη ζα πξέπεη λα παξέρεη κηα θαιή πξφβιεςε ηνπ 

θαηξνχ γηα ηελ επφκελε εκέξα. Σα  κέζα ηνπ κεηεσξνιφγνπ είλαη θαιά, θαη κπνξεί, κε 

αξθεηή πξνζπάζεηα, λα ηα ζπληνλίζεη γηα λα ιάβεη ηε ζσζηή ηηκή γηα ηελ πηζαλφηεηα βξνρήο 

ηελ επφκελε εκέξα. Τπάξρνπλ πνιιέο εκέξεο, θαη, ζηελ  i-νζηή απφ απηέο, απηή ε ζσζηή 

πηζαλφηεηα νλνκάδεηαη ip . Σν βξάδπ ηεο i-1-νζηήο εκέξαο, ν κεηεσξνιφγνο ππνβάιιεη ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ˆ
ip  γηα ηελ πηζαλφηεηα βξνρήο ηελ επφκελε εκέξα, ηελ i-νζηή. Πνηφ θαζεζηψο 

ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε γηα λα αληακείςνπκε ή λα ηηκσξήζνπκε ηνλ κεηεσξνιφγν γηα ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ, έηζη ψζηε λα έρεη θίλεηξα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ζσζηά ηελ ip  (δειαδή, λα 

δειψζεη ˆ
i ip p ); Ο εξγνδφηεο δελ μέξεη ηη είλαη ην ip , επεηδή δελ έρεη πξφζβαζε ζε 

ηερληθφ εμνπιηζκφ, αιιά μέξεη ηηο ηηκέο ηνπ ˆ
ip  πνπ ν κεηεσξνιφγνο πξνζθέξεη, θαη γλσξίδεη 

αλ  βξέρεη ή φρη θάζε κέξα. 

Μηα πξφηαζε είλαη λα πιεξψζεη ν κεηεσξνιφγνο, ηελ  i-νζηή κέξα, ην πνζφ ˆ
ip  (ή θάπνην 

πνιιαπιάζην ηνπ επξψ θαηά ην πνζφ απηφ), αλ βξέρεη, θαη ˆ1 ip  αλ έρεη ειηνθάλεηα. Αλ 

ˆ 0.6i ip p  , ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη 

 

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) (1 ) ( ) (1 )(1 )i i i i i ip έ p έ ά p p p p              

 0.6 0.6 0.4 0.4 0.52.      

 

Αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή, αθφκε θαη αλ ν κεηεσξνιφγνο, έρεη ππνινγίζεη ζσζηά φηη 

0.6ip  , έρεη κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα αλαθέξεη ηελ ηηκή ˆ
ip  ηνπ 1, δηφηη, απφ ηνλ ίδην ηχπν, 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα θέξδε ηνπ είλαη 0.6. 



82 

 

 

Μηα άιιε ηδέα είλαη λα θαηαβάιεη ν κεηεσξνιφγνο έλα ζηαζεξφ κηζζφ κέζα ζε έλα ρξνληθφ 

πεξηζψξην, αο πνχκε, έλα έηνο. ην ηέινο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ πεξηζσξίνπ, δεκηψλνπλ ηνλ 

κεηεσξνιφγν ζχκθσλα κε ην πφζεο αθξηβείο πξνβιέςεηο έρεη θάλεη θαηά κέζν φξν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αο ππνζέζνπκε, γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο, φηη ν κεηεσξνιφγνο είλαη ν κφλνο 

ζε ζέζε λα αλαθέξεη ηηο ηηκέο ˆ
ip  ζε κηα θιίκαθα ηνπ 

1

10
, νχησο ψζηε λα έρεη έληεθα 

επηινγέο, δειαδή { /10: {0,...,10}}k k . Όηαλ έλαο ρξφλνο έρεη πεξάζεη, νη κέξεο ηνπ έηνπο 

απηνχ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε έληεθα θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ ˆ
ip - ηηκή πνπ ν 

κεηεσξνιφγνο έρεη δειψζεη. Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ kn  εκέξεο πνπ ε πξνβιεπφκελε 

ηηκή ˆ
ip  είλαη 

k

n
, ελψ ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηηο 

kr  κέξεο απφ 

απηέο ηηο 
kn  εκέξεο έβξερε. ηε ζπλέρεηα, δίλνπκε ηελ πνηλή, σο 

 

    
10

2

0

( ) .
10

k k

k

k
r n



  

 

Έλα ζχζηεκα, φπσο απηφ θαίλεηαη αξθεηά ινγηθφ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα 

είλαη αξθεηά θαηαζηξνθηθφ. Δάλ ν θαηξφο δελ παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθπκάλζεηο απφ έηνο ζε 

έηνο θαη κεηεσξνιφγνο γλσξίδεη φηη θαηά κέζν φξν έβξερε γηα 
3

10
 ησλ εκεξψλ πέξπζη, ζα 

είλαη ζε ζέζε λα αγλνήζεη ηα κέζα ηνπ εληειψο. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ν κεηεσξνιφγνο απιά ζέηεη 
3

ˆ
10

p  , ηφηε, 3 365n   θαη 3 0.kn    ηελ 

πεξίπησζε απηή πνηλή ηνπ ζα είλαη 

 

    
2

3

3
( 365 )

10
r   , 

 

φπνπ 3r  είλαη απιά ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βξνρεξψλ εκεξψλ ζε έλα έηνο, ην νπνίν 

αλακέλεηαη λα είλαη αξθεηά θνληά ζην 
3

365 .
10
 . Με ηνλ Νφκν ησλ Μεγάισλ Αξηζκψλ, 

θαζψο ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ απμάλεη, ε πνηλή είλαη πηζαλφ λα είλαη θνληά ζην κεδέλ. 

Τπάξρεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζην φηη αθφκε θαη αλ ν κεηεσξνιφγνο δελ γλσξίδεη ηε κέζε 

βξνρφπησζε, κπνξεί αθφκα λα θάλεη αξθεηά θαιέο πξνβιέςεηο. 

 

Θεώξεκα 7.3.1. Αο ππνζέζνπκε φηη ν κεηεσξνιφγνο πεξηνξίδεηαη λα αλαθέξεη ηηο ηηκέο ˆ
ip  

ζε κηα θιίκαθα ηνπ 
1

10
. Αθφκε θαη αλ ν ίδηνο δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ηνλ θαηξφ, κπνξεί λα 

ραξάμεη κηα ζηξαηεγηθή, έηζη ψζηε ζε δηάζηεκα n εκεξψλ ε πνηλή ηνπ είλαη, θαηά κέζν φξν, 

κέζα ζην 
1

20
, ζε θάζε ππνδνρή. 

Σν απνηέιεζκα έρεη αλαδηαηππσζεί σο ζπλέπεηα ηνπ ζεσξήκαηνο Minimax, εμεηάδνληαο ηελ 

θαηάζηαζε σο έλα παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κεηαμχ ηνπ κεηεσξνιφγνπ θαη θάπνηνπ 

αληηπάινπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αληίπαινο είλαη ν εξγνδφηεο θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Έηζη ππάξρνπλ δχν παίθηεο Μ θαη A. Κάζε κέξα, ν Α κπνξεί λα παίμεη κηα κηθηή ζηξαηεγηθή 

randomizing κεηαμχ Βξνρήο θαη Ζιηνθάλεηαο. Σν πξφβιεκα είλαη λα επηλνήζεη κηα βέιηηζηε 

απάληεζε γηα ηνλ Μ, ε νπνία απνηειείηαη απφ κηα πξφβιεςε γηα θάζε εκέξα. Μηα ηέηνηα 

πξφβιεςε, κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο κηα κηθηή ζηξαηεγηθή, randomizing κεηαμχ βξνρήο 
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θαη ειηνθάλεηαο. ην ηέινο ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ, ν Μ πιεξψλεη ζηνλ αληίπαιν  κηα 

πνηλή, φπσο πεξηγξάςακε πην παξαπάλσ. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα ηα φξγαλα. Σν ζεψξεκα Minimax εγγπάηαη φηη 

ππάξρεη κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή αληαπφθξηζεο. Μπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη λα δψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε “ζπληαγή”: ε θάζε κέξα, ππνινγίδνπκε κηα 

πηζαλφηεηα βξνρήο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηη θαηξφ είρε κέρξη ηψξα. 

 

 

7.4 Αληαιιαγή κπζηηθνύ 

 

ηελ εηζαγσγή, κηιήζακε γηα ην πξφβιεκα ηνπ λα κεηαθεξζεί έλα κπζηηθφ κεηαμχ δχν 

αλζξψπσλ. Αο ππνζέζνπκε φηη δελ εκπηζηεπφκαζηε θαλέλα απφ απηνχο εμ νινθιήξνπ, αιιά 

ζέινπκε ην κπζηηθφ λα γίλεη γλσζηφ ζε θάζε έλα απφ απηνχο, ππφ ηνλ φξν φηη ζα 

ζπλεξγαζηνχλ. Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα θάλνπκε ην ίδην εξψηεκα γηα n αλζξψπνπο. 

θεθηείηε ην απηφ ζε έλα ππνινγηζηηθφ πιαίζην: Αο ππνζέζνπκε φηη ην κπζηηθφ είλαη έλαο 

θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη σο έλαο αθέξαηνο S πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ 0 θαη 

νξηζκέλσλ κεγάισλ ηηκψλ Μ, γηα παξάδεηγκα, 
610M  . 

 

Θα κπνξνχζακε λα ιάβνπκε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη λα ηνλ δηαρσξίζνπκε ζε n θνκκάηηα, 

δίλνληαο ηα ζε θάζε έλα απφ ηνπο παίθηεο. Χζηφζν, απηφ ζα αλαγθάζεη ην κήθνο ηνπ 

θσδηθνχ πξφζβαζεο λα είλαη πςειφ, εάλ θαλέλα απφ ηα θνκκάηηα δελ καληεπηεί απφ 

επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο. Δπηπιένλ, φζν πεξηζζφηεξνη παίθηεο βάδνπλ καδί ηα θνκκάηηα 

ηνπο, ην κέγεζνο ηνπ άγλσζηνπ θνκκαηηνχ κεηψλεηαη, θαζηζηψληαο ην πην πηζαλφ λα 

καληεπηεί απφ επαλαιακβαλφκελεο δνθηκέο. 

 

Έλαο πην θηιφδνμνο ζηφρνο είλαη λα ρσξίζνπκε ην κπζηηθφ S κεηαμχ n αλζξψπσλ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε φινη καδί λα αλαδεκηνπξγήζνπλ ην S, αιιά θακία ζπκκαρία ηνπ κεγέζνπο l<n 

έρεη θάπνηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην S. 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη κηα ζπκκαρία δελ έρεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο: 

 

Οξηζκόο 7.4.1. Έζησ 1{ ,..., } 1,...,lA i i n   είλαη νπνηνδήπνηε ππνζχλνιν  κεγέζνπο l n . 

Λέκε φηη κηα ζπλεξγαζία l αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ έλα ηπραίν δηάλπζκα 
1

( ,..., )
li iX X  δελ 

δηαζέηεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα κπζηηθφ S πνπ πξνυπνζέηεη ην 
1

( ,..., )
li iX X  

είλαη έλα εληαίν ηπραίν δηάλπζκα ζην ({0,..., 1})lM  , ηνπ νπνίνπ ε θαηαλνκή είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ην S: Γειαδή ιέκε φηη 

 

    
1 1

1
( ,..., | ) .

li i l l
P X x X x S

M
    

 

Θπκεζείηε φηη κηα ηπραία κεηαβιεηή Υ έρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζην Χ, ζε έλα ρψξν 

κεγέζνπο N, ππφ ηελ πξνυπφζεζε θάζε έλα απφ ηα Ν πηζαλά απνηειέζκαηα είλαη εμίζνπ 

πηζαλά: 

    
1

( | ) .P X x x
N

    

 

ηελ πεξίπησζε ελφο κνλνδηάζηαηνπ δηαλχζκαηνο κε ζηνηρεία ζην {0,..., 1}M  , έρνπκε 

({0,..., 1})lM  , κεγέζνπο 1/ lM . 
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Σν αθφινπζν πιαίζην επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηνπ κπζηηθνχ λα ρσξίζεη έλα κπζηηθφ 

{0,..., 1}S M   κεηαμχ n αηφκσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε ζπλεξγαζία κεγέζνπο 

l n  δελ έρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο: Ο θάηνρνο ηνπ κπζηηθνχ, παξάγεη έλα ηπραίν n – 1-

δηάζηαην δηάλπζκα 
1 2 1( , ,..., ),nX X X 

ηνπ νπνίνπ ε θαηαλνκή είλαη νκνηφκνξθε ζην 

1({0,..., 1}) .nM   Απηφ δίλεη ηνλ αξηζκφ iX  ηνπ i-νζηνχ άηνκνπ γηα 1 1i n    θαη ηνλ 

αξηζκφ 

 

   
1

1

( )(mod )
n

n i

i

X S X M




                          (7.1) 

 

γηα ην ηειεπηαίν πξφζσπν. 

Δίλαη αξθεηφ λα δείμνπκε φηη θάζε ζπκκαρία κεγέζνπο 1n  δελ δηαζέηεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Γηα 
1 1{ ,..., } {1,..., 1}ni i n   , ε ζπκκαρία ησλ πξψησλ 1n  άηνκσλ απηφ 

είλαη ζαθέο απφ ηνλ νξηζκφ. Γηα λα πξνρσξήζνπκε πεξαηηέξσ, ζα ρξεηαζηνχκε έλα 

ζηνηρεηψδεο ιήκκα. 

 

Λήκκα 7.4.1. Θεσξείζηε Χ - πεπεξαζκέλν ζχλνιν κεγέζνπο Ν. Έζησ Σ κηα έλα-πξνο-έλα θαη 

επί ζπλάξηεζε απφ ην Χ ζηελ ίδηα. Αλ κηα ηπραία κεηαβιεηή Υ έρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή 

ζην Χ, ηφηε πξνθχπηεη Τ  = Σ (X). 

 

θεθηείηε κία ζπκκαρία πνπ παξαιείπεη ην j-νζηφ άηνκν: 1,..., 1,..., .A j n   Έζησ 

1 1 1 1 1(( ,..., ) ) ( ,..., , ,..., )T T

j n j j nT X X X X X X   , φπνπ nX  νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε: (7.1) 

. Ζ ζρέζε απηή είλαη 1-1 θαη επί. Δμ νπ θαη κπνξνχκε λα νξίζνπκε ξεηά ηνλ αληίζηξνθν ηεο: 

 

  
1

1 1 1 1 1 1(( ,..., ) ) ( ,..., , , ,..., ) ,T T

j n j j j nT Z Z Z Z Z Z Z

     

φπνπ 
1 1

.j ii j n
Z S Z

   
   

 

Έηζη, αλ κία ζπκκαρία, πνπ δελ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο παίθηεο, ζπγθεληξψλεη φια ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία, εμαθνινπζεί λα έρεη κφλν έλα εληαίν ηπραίν δηάλπζκα θαη ζπλεπψο ηελ 

ίδηα πηζαλφηεηα λα καληέςνπλ ην κπζηηθφ S φπσο εάλ δελ δηέζεηε θακία πιεξνθνξία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηπραίν δηάλπζκα κε ηελ ίδηα θαηαλνκή 

ηνπο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ην S. Όινη καδί, φκσο, νη παίθηεο κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ ηηο ηηκέο πνπ ηνπο είραλ δνζεί, λα κεηψζνπλ ηελ απάληεζε (mod M), θαη λα 

πάξνπλ ην κπζηηθφ S πίζσ. 

 

 

7.4.1 Πνιπσλπκηθή Μέζνδνο 

 

Ζ αθφινπζε κέζνδνο, πνπ επηλνήζεθε απφ ηνλ Adi Shamir, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα ρσξίζεη ην κπζηηθφ κεηαμχ n παηθηψλ. Έρεη έλα ελδηαθέξνλ πιενλέθηεκα: 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε κέζνδν κπνξνχκε λα κνηξαζηνχκε έλα κπζηηθφ κε  n άηνκα κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε ζπκκαρία ηνπιάρηζηνλ m αηφκσλ λα κπνξεί λα ην αλαθηήζεη, ελψ 

κηα νκάδα απφ έλα κηθξφηεξν κέγεζνο δελ κπνξεί. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκν εάλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε πνπ απαηηεί απαξηία ησλ m αηφκσλ, πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην n - 

ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζηελ νκάδα. 

Έζησ p είλαη έλαο πξψηνο αξηζκφο ηέηνηνο ψζηε 0 <S <p. Αο ππνζέζνπκε επίζεο φηη  n p . 

Οξίδνπκε έλα πνιπψλπκν ηάμεο 1m : 
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1

0

( ) (mod ),
m

i

i

i

F x A x p




  

κε 
0A S  θαη 

11( ,..., )T

mA A - έλα νκνηφκνξθν ηπραίν δηάλπζκα ζην 
1({0,..., 1}) .mp   

Έζησ 
1,..., nz z είλαη δηαθξηηνί αξηζκνί ζην {1,..., 1}.p  Γηα λα ρσξίζνπκε ην κπζηηθφ 

δίλνπκε ζην j-νζηφ άηνκν ηνλ αξηζκφ ( ).jF z  Ηζρπξηδφκαζηε φηη: 

 

Θεώξεκα 7.4.1. Μία ζπκκαρία κεγέζνπο m ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κπνξεί λα 

αλαθαηαζθεπάζεη ην κπζηηθφ S, αιιά κηα ζπκκαρία κεγέζνπο l<m δελ έρεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο: 

  1 1

1
( ( ) ,..., ( ) | ) ,l l l

P F z x F z x S
p

      {0,..., 1}.ix p   

 

 

7.5 Κνπή ηεο πίηαο 

 

Θπκεζείηε απφ ηελ εηζαγσγή ην πξφβιεκα ηεο θνπήο κηαο πίηαο κε πνιιά δηαθνξεηηθά 

θνκκάηηα. Σν παίγλην έρεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο, ν θαζέλαο κε κία ζπγθεθξηκέλε 

πξνηίκεζε γηα ην πνίν απφ ηα κέξε ηεο πίηαο ζα ήζειε πνιχ λα έρεη. Τπνζέηνπκε φηη ε πίηα 

δελ έρεη αδηαίξεηα ζπζηαηηθά.  

 

Δάλ ππάξρνπλ κφλν δχν παίθηεο, ππάξρεη κηα πνιχ γλσζηή κέζνδνο γηα ηε δηαίξεζε ηεο πίηαο 

: Ο έλαο ηελ θφβεη ζε δχν κηζά, θαη ν άιινο επηιέγεη φπνην θνκκάηη ηνπ αξέζεη. Κάζελαο 

ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο πίηαο, φπσο κεηξάηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Ση 

γίλεηαη φκσο φηαλ ππάξρνπλ ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο; Απηφ κπνξεί αθφκε λα γίλεη, αιιά 

απαηηεί νξηζκέλεο λέεο έλλνηεο.  

 

Αο ζπκβνιίζνπκε ηελ πίηα κε Χ. Σφηε, ην F δειψλεη ηελ άιγεβξα ησλ κεηξήζηκσλ 

ππνζπλφισλ ηνπ Χ. Υνληξηθά, απηά είλαη φια ηα ππνζχλνια ζηα νπνία ε πίηα κπνξεί λα 

ππνδηαηξεζεί κε επαλεηιεκκέλε θνπή. 

 

Οξηζκόο 7.5.1 (Άιγεβξα ζπλόισλ). Πην ηππηθά ιέκε φηη κηα ζπιινγή F ηνπ ππνζχλνιν ηνπ 

Χ απνηειεί κηα άιγεβξα, εάλ: 

 

I. ,F  

II. αλ A F  ηφηε ,cA F  

III. αλ ,A B F  ηφηε .A B F   

 

Σα ζχλνια ζην F νλνκάδνληαη κεηξήζηκα. 

 

Θα ρξεηαζηνχκε έλα εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο «επηζπκίαο», πνπ έρεη θάζε ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν γηα έλα πηζαλφ θνκκάηη ηεο πίηαο. 

 

Οξηζκόο 7.5.2. Μία κε-αξλεηηθή κε πξαγκαηηθέο ηηκέο ζχλνιν-ζπλάξηεζε κ πνπ νξίδεηαη 

ζην F νλνκάδεηαη πεπεξαζκέλν κέηξν, εάλ: 

 

I. ( ) 0    θαη ( ) ,    

II. αλ ,A B F  θαη A B   ηφηε ( ) ( ) ( ).        

 

Ζ ηξηάδα ( , , )F   νλνκάδεηαη έλα πεπεξαζκέλν κέηξν δηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ζα 

ρξεηαζηνχκε φηη ην κέηξν δηαζηήκαηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ελδηάκεζεο ηηκήο: Γηα 
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θάζε κεηξήζηκν ζχλνιν A F  θαη νπνηνλδήπνηε πξαγκαηηθφ αξηζκφ (0, ( ))   , 

ππάξρεη έλα κεηξήζηκν ζχλνιν B F  ηέηνην ψζηε ( ) .B   Απηφ εμαζθαιίδεη φηη δελ 

ππάξρνπλ αδηαίξεηα ζηνηρεία ζηελ πίηα (απνθιείνπκε ζθιεξά θαξχδηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θνπνχλ ζηα δχν). 

 

Σψξα έζησ j  είλαη ην κέηξν ζηελ πίηα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ j-νζηνχ 

αηφκνπ. Παξαηεξήζηε φηη θάζε άηνκν δίλεη κηα πξνζσπηθή ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πίηα. Γηα 

θάζε έλα, φκσο, ε αμία ησλ «θελψλ θνκκαηηψλ» είλαη 0 θαη ε αμία θάζε θνκκαηηνχ είλαη 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε εθείλε νπνηνπδήπνηε θνκκαηηνχ ηεο πίηαο.  

 

Καζήθνλ καο είλαη λα δηαηξέζνπκε ηελ πίηα ζε Κ θνκκάηηα 
* *

1{ ,..., }KA A , έηζη ψζηε γηα θάζε 

κεκνλσκέλν άηνκν i, 

    
* ( )

( ) .i
i i

K





   

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ιέκε φηη ε δηαίξεζε είλαη δίθαηε. εκεηψζηε φηη απηή ε έλλνηα 

δηεπζχλεη ηε δηθαηνζχλε απφ ηελ άπνςε ηνπ θάζε αηφκνπ: Έλα άηνκν εμαζθαιίδεη έλα 

θνκκάηη πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 
1

K
 ηεο ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο ηνπ γηα ηελ πίηα.  

Ο παξαθάησ αιγφξηζκνο παξέρεη κία ηέηνηα ππνδηαίξεζε: Σν πξψην πξφζσπν θαιείηαη λα 

ζεκαδεχζεη ην θνκκάηη 1A  ηέηνην ψζηε 1 1
1 1

( )
( )

A
A

K


  . ηε ζπλέρεηα, ν j-νζηφο, 

ζεκαδεχεη έλα θνκκάηη jA  κε 
( )

( )
j j

j j

A
A

K


  , έηζη ψζηε γηα θάζε k <j, είηε j kA A  ή 

k jA A . Με απηφλ ηνλ ηξφπν παίξλνπκε Κ εκθσιεπκέλα ζχλνια 

 

 (1) (1) ( )...a a a KA A A  , 

 

φπνπ α είλαη κηα κεηάζεζε ηνπ {1,..., }K  (ζε πεξίπησζε πνπ πνιινί άλζξσπνη έρνπλ δηαιέμεη 

ην ίδην θνκκάηη  πίηαο, ζηε κεηάζεζε α νη αξρηθέο ηνπο επηινγέο  έξρνληαη ζε αξηζκεηηθή 

ζεηξά.) 

 

Θέηνπκε θαηά κέξνο 
*

(1)k aA A ,ην κηθξφηεξν (εζψηαην) ησλ επηιεγκέλσλ ζπλφισλ, γηα ην 

άηνκν πνπ δηάιεμε  πξψην: k = α (1). Έζησ 
*/ kA  , είλαη ην ππφινηπν ηεο πίηαο. 

Παξαηεξήζηε φηη γηα θάζε έλα απφ ηα ππφινηπα Κ - 1 άηνκα, ηζρχεη 
*( ) ( )j k j jA A   θαη 

σο εθ ηνχηνπ, γηα ην ππφινηπν ηεο ηνχξηαο 

 

   
1 1

( ) ( )(1 ) ( )( ).j j j

K

K K
  


       

 

Έηζη κπνξνχκε λα επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία ζην   κε ηα ππφινηπα Κ-1 άηνκα, 

ιακβάλνληαο 
*

mA  κε 

   
* 1 1

( ) ( )( ) ( )( ),
1

m m m mA
K K
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θαη έζησ
* */{ },k mA A   ηέηνην ψζηε, γηα άιιε κηα θνξά, γηα θάζε ελαπνκείλαλ άηνκν  j 

έρνπκε:  

   
2 2

( ) ( )( ) ( )( ).
1

j j m

K

K
  

  
    

 
 

 

Απηφ κπνξεί λα εθηειείηαη έσο φηνπ φιε ε πίηα λα έρεη δηαηξεζεί.  

Σα 
* *

1 ,..., KA A  ζα έρνπλ ηελ επηζπκεηή ηδηφηεηα. 

Απηφ ηζρχεη εάλ θάζε πξφζσπν j εθηειέζεη ηηο νδεγίεο πηζηά. Μεηά απφ φια, εθφζνλ δελ 

μέξνπκε ην κέηξν ηνπ j  δελ κπνξνχκε λα θξίλνπκε αλ είρε ραξαρηεί έλα “δίθαηo” θνκκάηη 

ζε θάζε ζηάδην ηνπ παηγλίνπ. Χζηφζν, εθφζνλ ην κέηξν φισλ έρεη ηελ ελδηάκεζε ηδηφηεηα, 

έλα πξφζσπν πνπ επηιέγεη λα ζπκκνξθσζεί, κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη παίξλεη ην κεξίδην 

ηνπ. 
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Κεθάιαην 8 

 

Κοινυνική επιλογή 
 

 

8.1 Δηζαγσγή 

 

 

πρλά βξηζθφκαζηε ζε θαηαζηάζεηο φπνπ πξέπεη λα ιεθζεί κία νκαδηθή απφθαζε φπσο κηα  

απφθαζε νκάδαο θίισλ γηα ην πνία ηαηλία ζα δηαιέμνπλ γηα ην βξάδπ, ή  ζε πνιχπινθε θαη 

πςειήο ζεκαζίαο ζέκαηα φπσο νη εθινγέο. Αο ππνζέζνπκε φηη κηα θνηλσλία (νκάδα 

ςεθνθφξσλ) αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα ιίζηα ππνςεθίσλ θαη απηνί πξέπεη λα επηιέμνπλ 

έλαλ απφ απηνχο. Θα κπνξνχζακε λα δνχκε πσο κπνξεί κηα εθινγή λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ 

λα αληηθαηνπηξίδεη πξαγκαηηθά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ θαη ηη ζεκαίλεη γηα κηα 

θνηλσληθή επηινγή φπσο ην λα είκαζηε δίθαηνη. 

 

Όηαλ ππάξρνπλ κφλν δχν επηινγέο γηα λα δηαιέμεη θαλείο, κηα απιή έλλνηα ηνπ θαλφλα ηεο 

πιεηνςεθίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα απνδφζεη έλα απνηέιεζκα ην νπνίν πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο ςεθνθφξνπο βξίζθνπλ ηθαλνπνηεηηθφ. Όηαλ ε ςήθνο ρσξίδεηαη κεηαμχ ησλ 

ππνςεθίσλ, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνο έλαο επηπξφζζεηνο κεραληζκφο πνπ “ζπάεη” ηελ 

ηζνπαιία. Καζψο ν αξηζκφο ησλ επηινγψλ απμάλεη πέξαλ ησλ ηξηψλ, ε απιή πιεηνςεθία 

γίλεηαη ζπρλά αλεθάξκνζηε. Γηα λα βξνχκε έλα κνλαδηθφ ληθεηή ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ νλνκάδνληαη κεραληζκνί ςεθνθνξίαο. Σν αλεζπρεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ην 

απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ζπρλά εμαξηάηαη απφ έλα ηδηαίηεξν επηιεγκέλν κεραληζκφ. 

 

 

8.2 Μεραληζκνί ςεθνθνξίαο θαη Κξηηεξία Γηθαηνζύλεο 

 

Μηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ κεραληζκψλ ςεθνθνξίαο μεθίλεζε ηνλ 18ν αηψλα κε ηελ 

αληηπαξάζεζε δχν κειψλ ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, ησλ Chevalier θαη Condorcet. 

Ο Chevalier παξαηήξεζε φηη ε ηξέρνπζα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Αθαδεκία 

ζπρλά νδεγνχζε ζηελ εθινγή ελφο ππνςεθίνπ πνπ ζεσξνχληαλ ιηγφηεξν επηζπκεηφο απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ Αθαδεκατθψλ. Πξφηεηλε θαη ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο ζχληνκα 

πηνζεηήζεθε.  

 

Χζηφζν ν Condorcet ακέζσο έδεημε φηη ν λένο κεραληζκφο είρε θαη ν ίδηνο πνιιέο 

αλεπηζχκεηεο ηδηφηεηεο θαη πξνρψξεζε ζην λα επηλνήζεη ηε δηθή ηνπ κέζνδν κε βάζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην δηθαηνζχλεο ηψξα γλσζηφ σο θξηηήξην Condorcet. Γηαηχπσζε ινηπφλ 

ηελ άπνςε φηη εάλ έλαο ππνςήθηνο κπνξεί λα ληθήζεη θάζε άιιν ζ 'έλαλ έλα πξνο έλα 

δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα είλαη ν ληθεηήο. Πήγε πεξαηηέξσ αθφκε θαη αλαθάιπςε φηη ε 

κέζνδνο ηνπ βαζίδεηαη ζε δηαγσληζκνχο αλά δεχγε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγήζεθε ζην 

γλσζηφ ζήκεξα σο παξάδνμν Condorcet. Απφ ηφηε ζπλερίζηεθε απηφ ην κνηίβν, κε κηα 

πιεζψξα κεραληζκψλ ςεθνθνξίαο λα έρνπλ ζηφρν λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ 

επηζπκεηά θξηηήξηα δηθαηνζχλεο, αιιά ν θαζέλαο έρεη απνδεηρζεί φηη πεξηέρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ειάηησκα ή έλα παξάδνμν.  

 

Σν έξγν ηνπ Kenneth Arrow απφ ην 1951 έρεη δηεπθξηλίζεη ην πξφβιεκα θαη έδεημε φηη κπνξεί 

λα επηλνεζεί κε «δίθαηε» δηαδηθαζία πνπ λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ηε ζηξαηεγηθή 

ρεηξαγψγεζε. 
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8.2.1 Κξηηήξηα Γηθαηνζύλεο ηνπ Arrow 

 

Ζ έλλνηα ηεο «δηθαηνζχλεο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Arrow απαηηεί θάπνηα 

επεμεξγαζία. Θεσξνχκε έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν { , , ,...}A a b c , πνπ απνηειείηαη απφ m 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπνπ 3m . Γηα κηα νληφηεηα X ε ί x    πάλσ απφ ην Α 

είλαη κηα ζρέζε, ε νπνία θαζνξίδεη, γηα θάζε έλα απφ ηα 
2

m 
 
 

 κε δηαηεηαγκέλα δεχγε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, απηφ πνπ πξνηηκάηαη απφ ηελ Υ. Γξάθνπκε a b  φπνηε πξνηηκάηαη 

ην α απφ ην β θαη a b  εάλ απζηεξά πξνηηκάηαη ην α απφ ην β. Μηα πξνηίκεζε ιέγεηαη 

κεηαβαηηθή αλ έλα a b θαη b c  ζπλεπάγεηαη φηη .a c  ηελ πεξίπησζε απηή, κηα 

πξνηίκεζε ( ) , δίλεη κηα ηαμηλφκεζε p έρνληαο κηα ιίζηα ησλ ζπλφισλ ηζνδχλακσλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο πην επηζπκεηέο πξνο ηηο ιηγφηεξν πξνηηκψκελεο. Ζ 

κεηαβαηηθφηεηα δελ απνηειεί κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο, αιιά ζα 

ρξεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

Τπνζέζνπκε φηη κηα θνηλσλία απνηειείηαη απφ Ν άηνκα ην θαζέλα κε κία κεηαβαηηθή 

πξνηίκεζε ζην Α. Σν ζχληαγκα (πνιίηεπκα) είλαη κηα ζπλάξηεζε πνπ ζπλδέεη ζε θάζε Ν-

πιεηάδα 1( ,..., ),Np p  ησλ κεηαβαηηθψλ πξνηηκήζεσλ (πνπ νλνκάδνληαη πξνθίι) κηα 

θνηλσληθή πξνηίκεζε ( ).s  

 

Έλα «δίθαην» ζχληαγκα (πνιίηεπκα) ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Μεηαβαηηθόηεηα ηεο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο. 

 Οκνθσλία: αλ γηα θάζε αηνκηθή πξνηίκεζε ia b , ηφηε sa b  γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνηίκεζε. 

 Αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθώλ: γηα θάζε πξνθίι 
1 , 

2  κε θαζνξηκέλε 

θαηάηαμε κεηαμχ α θαη β, ε θνηλσληθή θαηάηαμε ησλ α θαη β ζα πξέπεη λα είλαη ε 

ίδηα. 

 

Σα δχν πξψηα είλαη απηνλφεηα. Ζ ηξίηε είλαη πην ιεπηή - ε απαίηεζε απηή εμαζθαιίδεη φηη 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη «ζηξαηεγηθή δηαζηξέβισζε» ησλ αηνκηθψλ πξνηηκήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα επηζπκεηή θνηλσληθή πξνηίκεζε. Έζησ φηη φιεο νη αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο ζην 
1  θαη 

2  έρνπλ ηηο ίδηεο ηαμηλνκήζεηο ησλ α θαη β, αιιά ηα c θαη d έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί δηαθνξεηηθά, φπνπ |{ , } { , }| 1.c d a b  Αλ ην 
1  νδεγεί ζε ζην 

sa b θαη 
2  

νδεγεί ζην ,sb a  ηφηε  ε αλεμαξηεζία ησλ κε ζπζρεηηζκέλσλ ππνςεθίσλ παξαβηάδεηαη θαη 

ε νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ πξνηηκνχλ ην b απφ ην α έρνπλ θίλεηξν λα απνθξχςνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο κεηαμχ ησλ c θαη d, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα επηζπκεηή 

θνηλσληθή ηεξάξρεζε. Έλαο κεραληζκφο εθινγήο ελφο ληθεηή αληηζηνηρίδεη ζε θάζε 

ελαιιαθηηθή ιχζε ππνςήθην κηα αξηζκεηηθή βαζκνινγία (ζθνξ). Έλα ηέηνην ζχζηεκα 

ζπλήζσο παξάγεη έλαλ εηδηθφ ηχπν ηνπ ζπληάγκαηνο, εθείλν πνπ δηαθξίλεη έλαλ απζηεξά 

επηζπκεηφ ππνςήθην θαη θαηαηάζζεη φινπο ηνπο άιινπο σο ηζνδχλακνπο κεηαμχ ηνπο. ε 

πεξηπηψζεηο, πνπ εμάγεηαη κηα πιήξεο θνηλσληθή θαηάηαμε, βαζίδεηαη θαη πάιη ζε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα είλαη κεηαβαηηθή.  

 

 

8.3 Παξαδείγκαηα κεραληζκώλ ςεθνθνξίαο 

 

Οη κεραληζκνί ςεθνθνξίαο ελφο ληθεηή κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ην είδνο ηνπ 

ςεθνδειηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Οη δπαδηθνί κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα απιφ ςεθνδέιηην, 
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φπνπ νη ππνςήθηνη ή νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο βξίζθνληαη ζε ιίζηα θαη θάζε έλαο είλαη, είηε 

επηιεγκέλνο είηε φρη. Οη κέζνδνη θαηάηαμεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ςεθνδέιηην πξνηίκεζεο φπνπ 

θάζε ελαιιαθηηθή επηινγή θαηαηάζζεηαη κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο. Σέινο, ζηηο κεζφδνπο 

ζεηξάο ή βαζκνινγίαο, θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ςεθνδέιηην  ηεο 

δίλεηαη έλα αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

 

8.3.1 Πιεηνςεθία 

 

Πηζαλψο ν πην θνηλφο κεραληζκφο είλαη ε Πιεηνςεθία, επίζεο γλσζηφο σο “first-past-the-

post”. Υξεζηκνπνηείηαη έλα απιφ ςεθνδέιηην. 

 

     
 

ρήκα. 8..1 χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία κφλν κία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο   κπνξεί λα επηιεγεί. 

 

Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θεξδίδεη. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. ηηο ΖΠΑ, νη εθινγέο ηνπ Κνγθξέζνπ δηεμάγνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πιεηνςεθίαο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθφ, ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο. ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο έρεη πάξεη 

ζπρλά επαίλνπο γηα ηελ εμαίξεζε ησλ εμηξεκηζηψλ (άθξσλ) θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ λα έρνπλ επξχηεξε πξνζθπγή. Γίλεη επίζεο ζε έλα δεκνθηιή 

αλεμάξηεην ππνςήθην κηα επθαηξία, δεδνκέλνπ φηη ηειηθά εθιέγνληαη άηνκα μερσξηζηά θαη 

φρη θφκκαηαηα. Μπνξεί, σζηφζν, λα νδεγήζεη ζε ππνεθπξνζψπεζε ησλ κεηνλνηήησλ θαη λα 

ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία θνκκάησλ κε βάζε γεσγξαθηθά ή εζληθήο ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Μηα άιιε αλεπηζχκεηε ηδηφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο είλαη φηη ν ππνςήθηνο πνπ ηειηθά ζα 

εθιεγεί ζα είλαη ν ιηγφηεξν αγαπεκέλνο γηα έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. Αο 

ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ ηξεηο ππνςήθηνη Α, Β θαη C θαη νη ςεθνθφξνη έρνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

 

 
ρήκα 8.2 Ζ επηινγή Α πξνηηκάηαη απφ ην 45% ηνπ πιεζπζκνχ, επηινγή   Β, απφ ην 30% θαη ε C  απφ 

ην 25% 

 

χκθσλα κε ηελ απιή πιεηνςεθία, ν A θεξδίδεη ηηο εθινγέο, παξά ηελ ηζρπξή αληίζεζε κε 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ςεθνθφξσλ. Αλ νη ςεθνθφξνη πνπ επλννχλ ηνλ C ήηαλ λα ξίμνπλ ηελ 

ςήθν ηνπο γηα ηνλ Β, ηε δεχηεξε επηινγή ηνπο, ν Β ζα θέξδηδε κε πιεηνςεθία 55%. Απηφ 

είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο ζηξαηεγηθήο ή πζηεξφβνπιεο ςεθνθνξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή, φηαλ κηα ιηγφηεξν επηζπκεηή, αιιά πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο ελαιιαθηηθή ιχζε 

βξίζθεηαη ζε πςειφηεξε θαηάηαμε θαιείηαη ζπκβηβαζκφο. Σν παξάδεηγκα απηφ δείρλεη φηη ν 

πινπξαιηζκφο παξαβηάδεη ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ, 

δεδνκέλνπ φηη αιιαγή ηεο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο κεηαμχ Β θαη Α κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ρσξίο θακία αιιαγή αηνκηθψλ πξνηηκήζεσλ AB. εκεηψλνπκε φηη δελ απνθαιχπηνληαη πνηέ 

νη πιήξεηο επηκέξνπο θαηαηάμεηο ζηελ ςεθνθνξία. 
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ρήκα 8.3  Όηαλ ην 25% αιιάδεη πζηεξφβνπια ηηο ςήθνπο ηνπ απφ ην C ζην, ε θνηλσληθή πξνηίκεζε 

κεηαμχ ησλ Α θαη Β αιιάδεη. 

 

 

8.3.2 Δπαλαιεπηηθέο Δθινγέο 

 

Οη επαλαιεπηηθέο εθινγέο είλαη επίζεο γλσζηέο σο «πιεηνςεθία κε απνθιεηζκφ». 

Υξεζηκνπνηνχλ έλα απιφ ςεθνδέιηην θαη ε ςεθνθνξία δηεμάγεηαη ζε γχξνπο. Μεηά απφ 

θάζε γχξν, άλ θαλέλαο ππνςήθηνο δελ επηηπγράλεη ηελ πιεηνςεθία, ν ππνςήθηνο (ή ε 

ελαιιαθηηθή επηινγή) κε ηηο ιηγφηεξεο πξψηεο ζέζεο ςήθνπο απνθιείεηαη θαη έλαο λένο 

γχξνο μεθηλά καδί κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςήθηνπο. Όηαλ παξακείλνπλ κφλν δχν ππνςήθηνη 

ζε έλα γχξν, ν έλαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θεξδίδεη ηηο εθινγέο. Γηα έλαλ Ν ππνςήθηνπο 

εθινγψλ, νη επαλαιεπηηθέο εθινγέο απαηηνχλ Ν - 1 γχξνπο. 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία αιιάδεη ην ληθεηή ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα: 

Οη Δπαλαιεπηηθέο εθινγέο δηαζθαιίδνπλ φηη θαλέλαο απφ ηνπο εηηεκέλνπο ππνςεθίνπο δελ 

ζα έρεη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ην ληθεηή ζην δηαγσληζκφ έλαο πξνο έλαο. 

 

 
 

ρήκα 8.4. ηνλ πξψην γχξν ν C απνθιείζηεθε. Όηαλ νη ςήθνη  αλαθαηαλέκνληαη, ν Β παίξλεη ηελ 

πιεηνςεθία. Ζ πιήξεο βαζκνινγίεο ησλ ςεθνθφξσλ δελ απνθαιχπηνληαη ζηε δηαδηθαζία. 

 

Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα ζε απηή ηελ πιήξε κνξθή, ιφγσ ηνπ επηπιένλ 

θφζηνπο θαη ηεο ρακειφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ ςεθνθφξσλ ζηελ ςεθνθνξία γηαηί δηαζέηεη 

πνιιαπινχο γχξνπο. Ζ πην δηαδεδνκέλε εθδνρή είλαη ε επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ησλ δχν 

πξψησλ. Όηαλ δελ θαζνξίδεηαη ζαθψο έλαο ληθεηήο ζηνλ πξψην γχξν, έλαο λένο γχξνο 

δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ππνςεθίσλ. ηηο ΖΠΑ νη επαλαιεπηηθέο εθινγέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε πξνθξηκαηηθέο εθινγέο θνκκάησλ θαη ζε δηάθνξεο ηνπηθέο 

εθινγέο. 

 

 

8.3.3 Άκεζεο Δπαλαιεπηηθέο 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ ςεθνδειηίνπ πξνηίκεζεο νη επαλαιεπηηθέο εθινγέο κπνξνχλ λα 

νινθιεξσζνχλ ζε έλα γχξν. 

 

 

 

ρήκα 8.5. ηηο άκεζεο επαλαεπηηθέο νη ςεθνθφξνη πξνζδηνξίδνπλ ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ. 
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Ο ππνςήθηνο κε ην ιηγφηεξν αξηζκφ πξψησλ ςήθσλ απνβάιιεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία, θαη νη 

ςήθνη απηψλ πνπ ηνλ έθεξαλ πξψην αλαδηαλέκνληαη ζην δεχηεξν πηφ επηζπκεηφ ππνςεθίν. 

Απηή ε κέζνδνο είλαη θζελφηεξε απφ κηα θνηλή επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία. Δλζαξξχλεη 

επίζεο ηε ζπκκεηνρή ηνλ ςεθνθφξσλ ζηελ ςεθνθνξία αθνχ ππάξρεη κφλν έλαο γχξνο. 

Χζηφζν, απηή ε κέζνδνο ππνθέξεη απφ ηελ ίδηα αδπλακία φπσο ε πιεηνςεθία - είλαη 

“αλνηθηή” ζε ζηξαηεγηθέο ρεηξαγψγεζεο. Αο εμεηάζνπκε ην αθφινπζν ζελάξην: 

 

 
 

ρήκα 8.6. Μεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ C,  ν Β παίξλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. 

 

Αλ νη ςεθνθφξνη ζηελ πξψηε νκάδα γλψξηδαλ ηελ θαηαλνκή ησλ πξνηηκήζεσλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα λίθε γηα ηνλ Α παίξλνληαο ην 10% ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο 

γηα λα θξχςνπλ ηελ αιεζηλή ηνπο πξνηίκεζε θαη insencerely λα κεηαθηλήζνπλ ηνλ C απφ ηε 

βάζε, ζηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο ηνπο. ηνλ πξψην γχξν ν Β, έλαο πην δπλαηφο αληίπαινο 

ηνπ Α, ζα απνβιεζεί. ηε ζπλέρεηα ν Α ζα θεξδίζεη ελαληίνλ ηνπ C. Απηή ε ζηξαηεγηθή 

νλνκάδεηαη «ψζεζε πξνο ηα πάλσ» (push - over). 

 

    
ρήκα 8.7. Μηθξή νκάδα παξαπνηεί ηηο αιεζηλέο πξνηηκήζεηο ηεο δηαζθαιίδνληαο φηη Β απνθιείεηαη. 

Χο απνηέιεζκα, A θεξδίδεη ηηο εθινγέο. 

 

Σν παξάδεηγκα απηφ δείρλεη φηη ε άκεζε επαλαιεπηηθή παξαβηάδεη ην θξηηήξην ηεο  

αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη επηηξέπεη γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ Α θαη Β  λα αιιάμεη ρσξίο φκσο λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ΑΒ.  

 

Οη Άκεζεο Δπαλαιεπηηθέο Δθινγέο (Instant runoff voting (IRV)) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

Απζηξαιία γηα ηηο εθινγέο ζηελ Οκνζπνλδηαθή Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, Fijian Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, γηα λα εθιέμεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Ηξιαλδίαο θαη γηα δηάθνξεο δεκνηηθέο 

εθινγέο ζηελ Απζηξαιία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Νέα Εειαλδία. 

 

 

8.3.4 Μέηξεζε Borda 

 

Ζ κέηξεζε Borda ρξεζηκνπνηεί επίζεο ηo ςεθνδέιηην πξνηίκεζεο. χκθσλα κε απηή ηε 

κέζνδν, ιακβάλνληαο ππφςε κηα αξηζκεκέλε ιίζηα κε Ν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θάζε 

ςεθνθφξνο εθρσξείηαη ζε κηα κεηάζεζε ησλ {1,2,..., }N , φπνπ ην Ν αληηζηνηρεί ζηελ πηφ 

επηζπκεηή επηινγή θαη ην 1 ζηελ ιηγφηεξν επηζπκεηή ελαιιαθηηθή ιχζε. Ο ππνςήθηνο κε ην 

κεγαιχηεξν ζχλνιν πφλησλ θεξδίδεη ηηο εθινγέο. Ο Borda πξφηεηλε απηή ηε κέζνδν, ην 1770, 

φηαλ αλαθάιπςε φηη ε κέζνδνο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ ηφηε ρξεζηκνπνίεζε ε Γαιιηθή 

Αθαδεκία Δπηζηεκψλ παξνπζίαδε πξφβιεκα απφ ην παξάδνμν πνπ πεξηγξάςακε. Ζ κέζνδνο 

Borda ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ αθαδεκία γηα ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο. 

 

Ο Donald G. Saari έδεημε φηη ε κέηξεζε Borda είλαη θαηά θάπνην ηξφπν απηή κε ηα ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα απφ φινπο ηνπο κεραληζκνχο ελφο κφλν ληθεηή. Χζηφζν, δελ είλαη απαιιαγκέλε 
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απφ ην ίδην ειάηησκα πνπ καζηίδεη φιεο ηηο άιιεο κεζφδνπο ελφο κφλν-ληθεηή. Μπνξεί επίζεο 

λα ρεηξαγσγεζεί απφ ζηξαηεγηθή ςεθνθνξίαο.  

 

Έζησ ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

 

    
ρήκα 8.8. Ζ ελαιιαθηηθή Α έρεη ηε ζπλνιηθή πιεηνςεθία θαη είλαη ν ληθεηήο ζην πιαίζην ηεο 

κέηξεζεο Borda. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν Α έρεη κηα μεθάζαξε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ θαη είλαη επίζεο ν 

ληθεηήο ζην πιαίζην ηεο κέηξεζεο Borda. Χζηφζν, εάλ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ C ήηαλ λα 

θαηαηάμνπλ πζηεξφβνπια ηνλ Β πάλσ απφ ηνλ Α, ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα λίθε 

γηα ην C. Απηή ε ζηξαηεγηθή νλνκάδεηαη «ηαθή».  

 

Απηφ είλαη θαη πάιη παξαβίαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ δεδνκέλνπ φηη 

θακία απφ ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο AC δελ είρε αιιάμεη. 

 

    
 

ρήκα 8.9. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ C κπνξνχλ λα ζάςνπλ ηνλ Α κεηαθηλψληαο ηνλ Β πην ςειά ζηελ 

θαηάηαμή ηνπο. 

 

 

8.3.5 Γηαγσληζκνί αλά δεύγε 

 

Οη δηαγσληζκνί αλά δεχγε, επίζεο γλσζηνί σο «κέζνδνη Condorcet», είλαη κηα νηθνγέλεηα 

κεζφδσλ ζηηο νπνίεο θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε αληηζηνηρίδεηαη κία πξνο κία κε θάζε κηα απφ 

ηηο άιιεο. Μία κία πξνο κία λίθε θέξλεη 1 βαζκφ θαη κηζφ βαζκφ γηα ηελ ηζνπαιία. Ζ 

ελαιιαθηηθή ιχζε κε ηηο πεξηζζφηεξνπο ζπλνιηθά πφληνπο θεξδίδεη. Με Ν ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο, απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί 
2

N 
 
 

 ζηάδηα. Μπνξεί λα επηηεπρζεί ζε έλα κφλν ζηάδην, 

κε ηε ρξήζε ηνπ «ςεθνδειηίνπ πξνηίκεζεο». Ο Condorcet πξνψζεζε απηή ηε κέζνδν αθνχ 

θαηέδεημε ηηο αδπλακίεο ζηε κέηξεζε Borda. ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε παξνπζηάδνληαο ηελ 

εππάζεηα ηεο δηθήο ηνπ κεζφδνπ - κηα ηζνπαιία κε ηελ παξνπζία ελφο «θχθινπ πξνηίκεζεο». 

 

 
ρήκα 8.10. Κχθινο Πξνηίκεζεο: ζε  έλα-πξνο-έλα δηαγσληζκνχο ν Α ληθά ηνλ C, o C ληθά ηνλ B θαη 

ν B ληθά ηνλ Α. 

 

Γηα λα επηιχζνπκε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, ππάξρεη κηα πνηθηιία απφ κεραληζκνχο 

«ζπαζίκαηνο» ηεο ηζνπαιίαο. Ζ κέζνδνο ηνπ «Μαχξνπ», γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηεί ηε 

κέηξεζε Borda, ελψ νη πην εμειηγκέλεο κεζφδνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο άκεζεο επαλαιεπηηθέο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ. Δθηφο απφ ηελ παξαγσγή ζπρλά ηζνξξνπίαο, 

νη κέζνδνη Condorcet είλαη κε ηε ζεηξά ηνπο επάισηεο ζε ζηξαηεγηθή ςεθνθνξία. ην 
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παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί νη ππνζηεξηθηέο ηνπ C ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβηβαζκνχο γηα ηελ 

επίιπζε ελφο θχθινπ ππέξ ηεο δεχηεξεο επηζπκεηήο ελαιιαθηηθήο Β. 

 

 

 
 

ρήκα 8.11. Κχθινο Πξνηίκεζεο: ζε  δηαγσληζκνχο έλα-πξνο-έλα ν Α ληθά ηνλ C, o C ληθά ηνλ B θαη 

ν B ληθά ηνλ Α. 

 

Απηφ παξαβηάδεη θαη πάιη ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεηο, 

εθφζνλ ν Β θηλείηαη πην πάλσ ζε ζρέζε κε ηνλ Α ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο, ελψ 

φιεο νη επηκέξνπο πξνηηκήζεηο AB παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 

 

 

8.3.6 Φεθνθνξία Έγθξηζεο 

 

Πξφζθαηα ε Έγθξηζε ησλ ςεθνθνξηψλ έρεη γίλεη πνιχ δεκνθηιήο ζε νξηζκέλεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη ςεθνθφξνη 

κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ, ή λα γθξίλνπλ, φζνπο ππνςεθίνπο επηζπκνχλ. Υξεζηκνπνηείηαη έλα 

ςεθνδέιηην έγθξηζεο φπνπ ζεκεηψλεηαη θάζε εγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο . Κάζε εγθεθξηκέλνο 

ππνςήθηνο ιακβάλεη κία ςήθν, θαη απηφο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θεξδίδεη. 

 

Γελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη απηή ε κέζνδνο είλαη επίζεο επάισηε ζηελ 

ζηξαηεγηθή ςεθνθνξία. Γίλνπκε έλα παξάδεηγκα φπνπ κηα ζηξαηεγηθή είλαη ηζνδχλακε κε 

ζπκβηβαζκνχο επηηξέπνληαο ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ C λα εθιέμνπλ ,ηνλ δεχηεξν ζηε ζεηξά 

πξνηίκεζεο ηνπο, ππνςήθην. 

  

 
     

 ρήκα 8.12. Οη ππνςήθηνη Α θαη C ζα ιάβνπλ κία ςήθν. 

 

 
 

ρήκα 8.13. Όηαλ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ C καξθάξνπλ επίζεο θαη ηνλ Β, φπσο έρεη εγθξηζεί, ε 

θνηλσληθή πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ Α θαη Β αιιάδεη, ελψ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη φιεο νη αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο ΑΒ. 

 

Απηφ δείρλεη φηη ε έγθξηζε ησλ ςεθνθνξηψλ παξαβηάδεη επίζεο ην θξηηήξην ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ. 
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8.4 Θεώξεκα αδπλακίαο ηνπ Arrow 

 

Σν 1951 ν Kenneth Arrow δηαηχπσζε θαη απέδεημε ην γλσζηφ «θεώπημα αδςναμίαρ». Έδεημε 

φηη ην κφλν ζχληαγκα (πνιίηεπκα) πνπ είλαη κεηαβαηηθφ, ζέβεηαη ηελ  νκνθσλία θαη είλαη 

άηξσην ζε ζηξαηεγηθή ςεθνθνξία είλαη κηα δηθηαηνξία. Έλα πνιίηεπκα ιέγεηαη δηθηαηνξία 

απφ έλα άηνκν D αλ γηα θάζε δεχγνο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ α θαη β, 

    S Da a     

 

ηελ νπζία, ε πξνηίκεζε ηνπ δηθηάηνξα θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή πξνηίκεζε. 

 

Θεώξεκα 8.4.1. Θεώξεκα ηνπ Arrow. Κάζε πνιίηεπκα πνπ ζέβεηαη ηε κεηαβαηηθφηεηα, ηελ 

νκνθσλία θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ είλαη ε δηθηαηνξία. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε κηα απινπνηεκέλε απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Arrow. Ζ 

απφδεημε απαηηεί λα ζεσξνχκε αθξαίεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο - εθείλνπο ζηελ θνξπθή ή ζην 

ηέινο ηεο θαηάηαμεο. Αο θαζνξίζνπκε έλα άηνκν Υ θαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε β. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ραξαθηεξηζηηθφ π νξίδνπκε δχν λέα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 ( , )    ηέηνην ψζηε X   γηα φια ηα a  , φιεο νη άιιεο πξνηηκήζεηο είλαη 

φπσο ζην π 

 ( , )    ηέηνην ψζηε 
X   γηα φια ηα a  , φιεο νη άιιεο πξνηηκήζεηο είλαη 

φπσο ζην π. 

 

Οξηζκόο 8.4.1. Σν X ιέγεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα κηα ελαιιαθηηθή β ζην 

πξνθίι π εάλ γηα φια ηα a   ζην Α, ην ( , )    νδεγεί ζε κηα θνηλσληθή θαηάηαμε 

φπνπ, S  . Οκνίσο, ην  ( , )    νδεγεί ζε κηα θνηλσληθή θαηάηαμε φπνπ S  . 

 

Έλα ηέηνην άηνκν κπνξεί λα κεηαθηλήζεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε β απφ ηνλ «πάην» ηεο 

θνηλσληθήο πξνηίκεζεο ζηελ θνξπθή. Θα δείμνπκε φηη ππάξρεη έλα πνιχ βαζηθφ άηνκν X ην 

νπνίν πξέπεη λα απνηειεί αιεζηλφο δηθηάηνξαο. 

 

Λήκκα 8.4.1 Έζησ φηη ε ελαιιαθηηθή β επηιέγεηαη απζαίξεηα απφ ην Α. Γηα έλα πξνθίι, 

φπνπ θάζε αηνκηθή πξνηίκεζε έρεη ηελ ελαιιαθηηθή b ζε αθξαία ζέζε (ζηελ θνξπθή ή ζην 

θάησ κέξνο), ε b πξέπεη λα θαηέρεη επίζεο αθξαία ζέζε ζηελ θνηλσληθή πξνηίκεζε. 

 

Απόδειξη. Τπνζέηνπκε, πξνο κηα αληίθαζε, φηη γηα έλα ηέηνην πξνθίι θαη δηαθξηηά α, b, c, ε 

θνηλσληθή πξνηίκεζε δίλεη sa b  θαη sb c . Αο ζεσξήζνπκε έλα λέν πξνθίι, φπνπ θάζε 

άηνκν κεηαθίλεζε ην c απζηεξά πάλσ απφ ην α ζηε γεληθή θαηάηαμε ηνπ. Κακία απφ ηηο ab ή 

bc θαηαηάμεηο δε ζα δηαηαξαρζεί. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ 

ελαιιαθηηθψλ, ζε έλα ηέηνην πξνθίι έρνπκε a b  θαη b c . Απφ ηε κεηαβαηηθφηεηα ηφηε, 

a c , ελψ ε νκνθσλία ζπλεπάγεηαη c a , κηα αληίθαζε. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη έλαο ςεθνθφξνο X = X (b) ν νπνίνο είλαη εμαηξεηηθά 

θαζνξηζηηθφο γηα ην b ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι 
1 . Αο ζεσξήζνπκε έλα πξνθίι έηζη 

ψζηε θάζε αηνκηθή πξνηίκεζε έρεη ην b ζην θάησ κέξνο ηεο θαηάηαμεο. Με ηελ νκνθσλία ε 

θνηλσληθή ηεξάξρεζε θάλεη ην ίδην. Σψξα έζησ φηη ηα άηνκα θηλνχλ δηαδνρηθά ην b απφ ηε 

βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο ηνπο. Απφ ην παξαπάλσ ιήκκα, γηα θάζε έλα απφ απηά 

ηα πξνθίι, ην b είλαη είηε ζηελ θνξπθή είηε ζην θάησ κέξνο ηεο θνηλσληθήο θαηάηαμεο. 

Δπίζεο, κε νκνθσλία, απφ ηε ζηηγκή πνπ φια ηα άηνκα ηνπνζεηνχλ ην b ζηελ θνξπθή ησλ 

θαηαηάμεσλ ηνπο, έηζη πξέπεη λα θάλεη ε θνηλσλία. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ππάξρεη ην 



96 

 

  

πξψην άηνκν Υ (έλαο εγνχκελνο, ε ηαπηφηεηά ηνπ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο 

αιιαγήο πξνηίκεζεο), ηνπ νπνίνπ ε αιιαγή ζηελ πξνηίκεζε θαηαθξεκλίδεη ηελ αιιαγή ζηελ 

θνηλσληθή θαηάηαμε ηνπ b. 

 

πκβνιίδνπκε κε 
1  ην πξνθίι ιίγν πξηλ ν X κεηαθηλήζεη ην b πξνο ηελ θνξπθή, θαη κε 

2  

ην πξνθίι ακέζσο κεηά ηελ αιιαγή. 

 

 
                  ρήκα 8.14.                                                ρήκα 8.15. 

 

Τπνζηεξίδνπκε φηη ν Υ πξέπεη λα είλαη «πεπιοπιζμένορ δικηάηοπαρ» ζε θάζε δεχγνο ac πνπ 

δελ πεξηιακβάλεη ην b. Έλα άηνκν Υ θαιείηαη πεξηνξηζκέλνο δηθηάηνξαο ππεξάλσ ηνπ ac, 

ζπκβνιίδεηαη κε D (αc), εάλ Sa c  θάζε θνξά πνπ X c   θαη Sc a  φπνηε Xc a . Αο 

επηιέμνπκε έλα ζηνηρείν, έζησ ην α απφ ην δεχγνο ac. Καηαζθεπάδνπκε έλα πξνθίι 3  απφ 

ην 2 , αθήλνληαο ηνλ Υ λα κεηαθηλήζεη ην α πάλσ απφ ην β, έηζη ψζηε X Xb c   , θαη 

αθήλνληαο φια ηα άιια άηνκα απζαίξεηα λα αλαδηαηάμνπλ ηελ αληίζηνηρε θαηάηαμή ηνπο a 

θαη c. Απφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ ε θνηλσληθή θαηάηαμε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 
3  ζα ζέζεη αλαγθαζηηθά 

Sa b , δεδνκέλνπ φηη φιεο νη επηκέξνπο αb 

πξνηηκήζεηο είλαη φπσο ζην πξνθίι 
1  φπνπ ν Υ ηνπνζεηεί ην b ζην θάησ κέξνο. Γεδνκέλνπ 

φηη φιεο νη επηκέξνπο bc πξνηηκήζεηο είλαη φπσο ζην πξνθίι 
2  φπνπ ν Υ ηνπνζεηεί ην b 

ζηελ θνξπθή, ζηελ θνηλσληθή θαηάηαμε πξέπεη λα έρνπκε Sb c . Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε 

κεηαβαηηθφηεηα, 
S c  . Απηφ ζεκαίλεη φηη, ιφγσ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ 

ελαιιαθηηθψλ, ε θνηλσληθή ηεξάξρεζε κεηαμχ ησλ ac ζπκπίπηεη αλαγθαζηηθά κε εθείλε ηνπ 

αηφκνπ Υ. Χο εθ ηνχηνπ ( )X D ac  έλαο δηθηάηνξαο άλσ ηνπ ac. Μέλεη λα απνδεηρζεί φηη ν 

Υ είλαη επίζεο έλα δηθηάηνξαο ηνπ ab. 

 

Δπηιέγνπκε έλα άιιν δηαθξηηφ ελαιιαθηηθφ d θαη θαηαζθεπάδνπκε έλα εμαηξεηηθά θαίξην 

ςεθνθφξν Υ (d). Απφ ηo παξαπάλσ επηρείξεκα, έλα ηέηνην πξφζσπν είλαη έλαο δηθηάηνξαο 

πάλσ απφ θάζε δεχγνο αβ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ d, γηα παξάδεηγκα ab. Αιιά ν Υ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή θαηάηαμε ηνπ ab  ζηα πξνθίι 1  θαη 2 , νπφηε, 

( ) ( )X X d D ab  θαη επνκέλσο είλαη ν ελ ιφγσ ab δηθηάηνξαο.  

 

Παξαηεξνχκε φηη ην ζεψξεκα δελ ιέεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο εθινγηθφο κεραληζκφο, δελ έρεη 

ζεκαζία, αιιά πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε δηθηαηνξία απφ έλα άηνκν είλαη ν κφλνο 

κεραληζκφο πνπ είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηε ζηξαηεγηθή ρεηξαγψγεζεο. Μηα νκάδα ζε 

αλαδήηεζε ελφο απνδεθηνχ εθινγηθνχ κεραληζκνχ ζα πξέπεη λα ην έρεη απηφ θαηά λνπ. 

Τπάξρνπλ πνιιά άιια θξηηήξηα «δηθαηνζχλεο» πνπ ζα κπνξνχζαλ θαη ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηιέμνπκε έλαλ «θαιφ» κεραληζκφ. 
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Κεθάιαην 9 

 

Μεπικέρ εθαπμογέρ ηηρ θευπίαρ παιγνίυν 
 

 

 

 

9.1 Σν ζρέδην δηαηηεζίαο ηνπ Nash θαη ζπλεξγαηηθέο ιύζεηο. 

 

ηελ αλάιπζε ησλ παηγλίσλ κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο νη παίθηεο έρνπλ παίμεη κε 

ζπλεξγαηηθά. Καζέλαο έρεη πξνζπαζήζεη λα θάλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

επηιέγνληαο ζηξαηεγηθέο ή θάλνληαο ζηξαηεγηθέο δεζκεχζεσλ, απεηιψλ ή ππνζρέζεσλ. ε 

απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Φαληαζηείηε ηνπο παίθηεο λα 

θάζνληαη καδί λα απνθαζίζνπλ ηη είλαη ινγηθφ ή δίθαην απνηέιεζκα γηα ην παίγλην θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ζπκθσλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο. Δλαιιαθηηθά, 

θαληαζηείηε φηη νη παίθηεο πξνζθεχγνπλ ζε έλαλ ακεξφιεπην εμσηεξηθφ δηακεζνιαβεηή ν 

νπνίνο ζα θαζνξίζεη έλα ινγηθφ θαη δίθαην απνηέιεζκα, θαη φηη ζπκθσλνχλ λα ηεξήζνπλ ηελ 

απφθαζε ηνπ. Πνηεο αξρέο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο παίθηεο ή ηνλ εμσηεξηθφ δηακεζνιαβεηή 

ζε απηφ ην πιαίζην θαη πσο κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε κηα ινγηθή θαη δίθαηε έθβαζε ελφο 

παηγλίνπ.  

 

Παξάδεηγκα 9.1 
 

                          Colin 

 

 

       
     Παίγλην 9.1 

 

Με πνίν ηξφπν ζα ζπκβνπιεχακε ηνπο παίθηεο λα ρεηξηζηνχλ απηφ ην παίγλην δίθαηα. Ζ πνηφ 

πξνθαλήο ζπκβνπιή ζα κπνξνχζε λα είλαη λα δηαιέμνπλ ε Rose θαη o Colin  ην απνηέιεζκα 

κε ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή σθέιεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρσξίζνπλ απηή ηελ πιεξσκή 

εμίζνπ. ε απηφ ην παίγλην ζα παίμνπλ Rose Α-Colin Β γηα έλα ζχλνιν 15, θαη ζα ρσξίζνπλ 

ηελ πιεξσκή γηα λα ιάβνπλ ν θαζέλαο 7,5.  Απηφ θαιείηαη ιζόηιμη ππόηαζη ε νπνία 

παξνπζηάδεη αηέιεηεο ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ απεηθνλίδνπλ ζεκαληηθέο ανξηζηίεο 

ζην πξφβιεκά καο. 

 

Σν πξψην κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη εμνθιήζεηο ζην παίγλην ππνηίζεηαη φηη είλαη θνηλήο 

σθέιεηαο. Οη δηαθνξεηηθέο σθέιεηεο ησλ παηθηψλ δελ κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα πξνζηεζνχλ, 

δελ κπνξνχλ λα ρσξηζηεη ε σθειεία εμίζνπ. Ζ ηζφηηκε πξφηαζε απιψο δελ έρεη λφεκα. 

 

Σν δεχηεξν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε ηζφηηκε πξφηαζε αγλνεί – παξαιέηπεη ηηο αζπκκεηξίεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ζην παίγλην. ε απηφ ην παίγλην ν Colin  έρεη κηα ηζρπξή ζέζε, αθνχ ε 

Colin A ππεξέρεη ηεο Colin B θαη ην θπζηθφ απνηέιεζκα απφ ην παίγλην λα είλαη Rose B – 

Colin A, δίλνληαο ζηνλ Colin ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Ο Colin ζα κπνξνχζε εχινγα λα 

     Α             Β 

  Α 

 

  Β 

(2,6)         (10,5) 

 

(4,8)          (0,0) 
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ππνζηεξίμεη φηη είλαη άδηθν λα αγλνήζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλψηεξεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ ζέζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο δίθαηνπ απνηέιεζκαηνο ζην παίγλην. 

 

Πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα βξνχκε κηα κέζνδν παηρληδηψλ δηαηηεζίαο πνπ δελ ζπλεπάγεηαη 

παξάλνκε ρεηξαγψγεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ιακβάλεη ππφςε ηε ζηξαηεγηθή 

ησλ αληζνηήησλ θαη έρεη αμίσζε ηελ ακεξνιεςία. Ζ πξψηε θαιή ηδέα πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε πεγαίλεη πίζσ ζηνπο von Neumann θαη Morgenstern. πκθψλεζαλ φηη θάζε 

ινγηθή ιχζε δηαηηεζίαο ζε έλα παίγλην κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο πξέπεη λα είλαη 

 

 Βέιηηζηε θαηά Pareto. Γελ ζα πξέπεη λα είλαη έλα άιιν απνηέιεζκα πνπ είλαη 

θαιχηεξν θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο, ή θαιχηεξν γηα έλαλ θαη εμίζνπ θαιφ γηα ηνλ 

άιιν. 

 

 Ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηνπο δπν παίθηεο. Καλέλαο παίθηεο 

δελ ζα πξέπεη λα αλαγθαζηεί λα δερζεί ιηγφηεξν απφ φ, ηη ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί ν 

ίδηνο ζε κε ζπλεξγαηηθφ παίγλην. 

 

Σν ζχλνιν ησλ (θαζαξψλ θαη κηθηψλ) απνηειεζκάησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο δχν 

ζπλζήθεο θαιείηαη ζχλνιν δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ παηγλίνπ. ην παίγλην 9.1 κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε φηη ηα επίπεδα αζθαιείαο είλαη 
10

3
γηα ηε Rose θαη  6 γηα ηνλ Colin. Μειεηψληαο 

ην πνιχγσλν πιεξσκήο ζην ζρήκα 16.1, βιέπνπκε φηη  ηα βέιηηζηα θαηά Pareto απνηέζκαηα 

είλαη εθείλα πάλσ ζην επζχγξακκν ηκήκα πνπ ζπλδέεη ην (4,8) σο ην (8,6). Χο εθ ηνχηνπ ην 

ζχλνιν δηαπξαγκάηεπζεο ζπλίζηαηαη απφ ηα απνηειέζκαηα πάλσ ζην επζχγξακκν ηκήκα 

απφ ην (4,8) ζην (8,6). Απηά αληηζηνηρνχλ ζηε Rose θαη ηνλ Colin παίδνληαο κίμε ησλ ΒΑ θαη 

ΑΒ, κε ΒΑ λα παίδεηαη ην ιηγφηεξν ζε 
1

3
 ηνπ ρξφλνπ.  

 
 

ρήκα 9.1 πνιχγσλν πιεξσκήο γηα ην παίγλην 9.1 

 

Μηα ¨φκνξθε¨ ηδέα γηα ην πψο λα βξεζεί ην πνηφ δίθαην απνηέιεζκα πξνηάζεθε απφ ην John 

Nash . Δίλαη γλσζηή σο ζρέζε δηαηηεζίαο Nash. Ο Nash ζεψξεζε έλα πην γεληθφ πξφβιεκα. 

Θεσξείζηε δχν κέξε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηελ Rose θαη ηνλ Colin, πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο κηα ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία, φηαλ εθπξνζσπνχληαη ζε έλα επίπεδν 

ζπληεηαγκέλσλ απφ ηηο σθέιεηεο ηεο Rose θαη ηνπ Colin, δίλνπλ έλα θπξηφ πνιχγσλν. Οη 

νκάδεο πξνζπαζνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε θάπνην απνηέιεζκα ζε απηφ ην ζχλνιν. Αλ 

απνηχρνπλ ζην λα ζπκθσλήζνπλ, ζα ιάβνπλ θάπνην πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα ζην 

πνιχγσλν, πνπ θαιείηαη status quo ζεκείν. Πσο ζα κπνξνχζαλ λα δηαιέμνπλ έλα δίθαην 

ζεκείν ζην νπνίν λα ζπκθσλήζνπλ; 

 

Μηα γεληθή κέζνδνο γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα πξέπεη λα παίξλεη θάζε θπξηφ πνιχγσλν 

ζην επίπεδν, κε έλα ζεκείν status quo SQ ζην πνιχγσλν, λα παξάγεη έλα ζεκείν ζην 
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πνιχγσλν σο ιχζε. Μηα κέζνδνο πνπ ην θάλεη απηφ ζα θαιείηαη ζρέδην δηαηηεζίαο. Ο Nash  

μεθίλεζε γξάθνληαο ηέζζεξα αμηψκαηα ηα νπνία πίζηεπε φηη ηθαλνπνηνχλ απηή ην ζρέδην: 

 

Αμίσκα 9.1.1: Λογικότηταρ. Σν ζεκείν επίιπζεο πξέπεη λα είλαη ζην ζχλνιν 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Αμίσκα 9.1.2: Γπαμμικότηταρ Αλ είηε νη σθέιεηεο ηεο Rose είηε ηνπ Colin 

κεηαζρεκαηίδνληαη απφ κηα ξεηή γξακκηθή ζπλάξηεζε, ην ζεκείν επίιπζεο πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ην ίδην ζεκείν. 

 

Αμίσκα 9.1.3:: Σςμμετπίαρ. Αλ ην πνιχγσλν ζπκβαίλεη λα είλαη ζπκκεηξηθφ γηα ηε γξακκή 

θιίζεο +1 κέζσ ηνπ SQ, ηφηε ην ζεκείν ιχζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε απηή ηε γξακκή. 

 

Αμίσκα 9.1.4: Ανεξαπτησίαρ. Τπνζέζηε φηη ην Ν είλαη ην ζεκείν επίιπζεο γηα ην πνιχγσλν 

P κε ζεκείν status quo SQ. Τπνζέζηε φηη ην Q είλαη έλα άιιν πνιχγσλν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη ην SQ θαη ην N,  θαη πεξηιακβάλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζην P. Σφηε ην Ν 

πξέπεη επίζεο λα είλαη ην ζεκείν επίιπζεο γηα ην Q κε status quo ην ζεκείν SQ. 

 

Σα ηξία πξψηα αμηψκαηα είλαη αξθεηά απιά ζε αληίζεζε κε ην Αμίσκα 4 ην νπνίν είλαη 

πνιχπινθν. Ο Nash ηζρπξίζηεθε γηα ην Αμίσκα 4 ηα αθφινπζα. Τπνζέζηε ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην P είλαη ην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη SQ είλαη ην status quo, φηη ε Rose θαη o 

Colin ζπκθσλνχλ φηη ην Ν είλαη ην πην δίθαην δπλαηφ απνηέιεζκα. Σψξα αο ππνζέζνπκε φηη 

θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα ζην P  αλαθαιχπηνληαη λα κελ είλαη δηαζέζηκα κεηά απ‟ φια 

απηά – ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ απνηειεζκάησλ ζπξξηθλψλεηαη ζην Q. Σφηε ην Ν, ην νπνίν 

θξίζεθε πην δίθαην απφ φια ηα άιια απνηειέζκαηα ζην P, πξέπεη αθφκε λα είλαη δηθαηφηεξν 

απφ φια ηα άιια απνηειέζκαηα ζην Q. 

 

    
      

ρήκα 9.2 Σα Αμηψκαηα ηνπ Nash. 

 

 

ην ζρήκα 9.3, ππνζέζηε φηη ην Ν είλαη ε ιχζε ζην πξφβιεκα δηαηηεζίαο (EAC,SQ). Σφηε 

απφ ην Αμίσκα 4 πξέπεη επίζεο λα είλαη ε ιχζε ζην πξφβιεκα (EAB,SQ). Αιιά αλ 

ζθεθηνχκε φηη ην Ν ήηαλ δίθαην επεηδή θαηλφηαλ λα είλαη έλαο ινγηθφο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ 

ηνπ  πξνηηκφκελνπ ζεκείνπ C ηεο Rose θαη ηνπ πξνηηκφκελνπ ζεκείνπ Aηνπ Colin, δελ ζα 

ήηαλ έλα ζεκείν φπσο ην Μ πην δίθαην αλ πξνθχπηεη φηη ην C δελ είλαη δηαζέζηκν θαη ην 

θαιχηεξν πνπ ε Rose κπνξεί λα  ειπίδεη είλαη ην Β. O Nash ηζρπξίζηεθε φηη  αλ ην Ν ήηαλ πην 

δίθαην απφ ην Μκε ην C δηαζέζηκν, είλαη αθφκε δηθαηφηεξν αλ ην C δελ είλαη δηαζέζηκν. Ζ 

δηθαηνζχλε δελ πξφθεηηαη λα επεξεαζηεί απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ή ηελ έιιεηςε 

εμσπξαγκαηηθψλ, νπηνπηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 
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ρήκα 9.3 Ση απνθιείεη ε αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ 

 

Αλ ζπκθσλήζνπκε λα δερηνχκε ηα ηέζζεξα αμηψκαηα ηνπ Nash σο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κηα ζρέζε δηαηηεζίαο, ηφηε ε ζρέζε δηαηηεζίαο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλε, γηα ηνλ Nash  απνδείρζεθε ην αθφινπζν 

αμηνζεκείσην ζεψξεκα: 

 

Θεώξεκα 9.1.1. Τπάξρεη κία θαη κνλαδηθή ζρέζε δηαηηεζίαο ε νπνία ηθαλνπνηεί ην Αμίσκα 1 

κέρξη ην 4. Απηή είλαη ε: 
0 0( , )SQ x y , ηφηε ην ζεκείν επίιπζεο δηαηηεζίαο Ν είλαη ην 

ζεκείν (x,y) ζην πνιχγσλν κε  
0x x  θαη 

0y y πνπ κεγηζηνπνηεί ην απνηέιεζκα 

0 0( )( ).x x y y   

 

Σν ζεψξεκα είλαη εθπιεθηηθφ πξψηνλ ιφγσ ηεο δήισζεο κνλαδηθφηεηαο : απηή ε ζρέζε 

δηαηηεζίαο είλαη ε κφλε ζρέζε ε νπνία ηθαλνπνηεί ηα Αμηψκαηα ηνπ Nash. Γεχηεξνλ, είλαη 

εθπιεθηηθφ επεηδή απαηηεί απφ εκάο λα κεγηζηνπνηήζνπκε ην απνηέιεζκα ησλ θεξδψλ  

σθέιεηαο ησλ παηθηψλ απφ ην ζεκείν status quo.  Απηφ θαίλεηαη κπζηήξην, αιιά πξνζέμηε 

φηη ηαηξηάδεη θαιά κε ην Αμησκα 2. Αλ πνιιαπιαζηάδακε φιεο ηηο ηηκέο x , έζησ, κε κηα 

ζεηηθή ζηαζεξά, ην απνηέιεζκα  0 0( )( )x x y y  ζα κπνξνχζε λα πνιιαπιαζηαζηεί κε απηή 

ηελ ζηαζεξά θαη ην απνηέιεζκα πνπ κεγηζηνπνηνχζε ην πξνηνλ πξηλ, ζα ζπλερίζεη λα ην 

κεγηζηνπνηεί θαη κεηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα ειέγμνπκε φηη απηή ε 

ζρέζε δηαηηήζίαο ηθαλνπνηεί θαη ηα ηέζζεξα αμηψκαηα ηνπ Nash. Δίλαη ιίγν πην δχζθνιν λα 

απνδείμνπκε φηη έηλαη ε κφλε ζρέζε ε νπνία θάλεη θαη αμίδεη λα παξαθνινπζνχκε ζηελά. 

 

Απόδειξη. Ξεθηλάκε κε έλα  νπνηνδήπνηε πνιχγσλν Q, κε ζεκείν status quo 0( , )x x . 

πκβνιίδνπκε κε Ν ην ζεκείν ζην Q κε 0x x , 0y y  ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην 

απνηέιεζκα 0 0( )( )x x y y  . Πξέπεη λα δείμνπκε φηη θάζε ζρέζε δηαηηεζίαο πνπ ηθαλνπνηεί 

ηα Αμηψκαηα 1έσο 4 πξέπεη λα επηιέγεη ην Ν σο ην ζεκείν ιχζεο γηα απηή ηελ θαηάζηαζε. 

 
 

ρήκα 9.4: Ζ απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Nash. 
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Υξεζηκνπνηψληαο ην Αμίσκα 2, πξψηα αθαηξνχκε ην 
0x  απφ φιεο ηηο x-σθέιεηεο θαη ην 

0y  

απφ φιεο ηηο y-σθέιεηεο , έηζη ψζηε ην ζεκείν status quo είλαη ζην (0,0). Ύζηεξα 

πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο x-σθέιεηεο θαη ηηο y-σθέιεηεο κε ζεηηθέο ζηαζεξέο έηζη ψζηε ην 

ζεκείν Ν είλαη ζην (1,1). ηε ζπλέρεηα απφ ηελ ηδηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο απνηειέζκαηνο ηνπ 

Ν, νιφθιεξν ην πνιχγσλν Q πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ην ζεηηθφ ζθέινο ηεο 

ππεξβνιήο 1xy  . ηελ πξαγκαηηθφηεηα , εθφζνλ ε ππεξβνιή είλαη θνίιε πξνο ηα πάλσ θαη  

ην Q είλαη θπξηφ, ην Q πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηελ εθαπηνκέλε ηεο ππεξβνιήο 

ζην (1,1), ε νπνία είλαη ε επζεία 2.x y   Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα πεξηθιείνπκε ην Q 

ζε έλα κεγαιχηεξν πνιχγσλν P ην νπνίν έρεη απηή ηελ εθαπηνκέλε γξακκή σο 

βνξεηναλαηνιηθφ φξην ηνπ, θαη είλαη ζπκκεηξηθή κε ηε γξακκή x = y. Ζ ζρέζε απεηθνλίδεηαη 

ζην ζρήκα 9.4. Σψξα απφ ηα Αμηψκαηα 1 θαη 3, ε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο δηαηηεζίαο 

( ,(0,0))P  πξέπεη λα είλαη ην Ν. Ύζηεξα απφ ην Αμίσκα 4, ε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

δηαηηεζίαο ( ,(0,0))Q  επίζεο πξέπεη λα είλαη ην Ν, θαη έηζη νινθιεξψζακε ηελ απφδεημε. 

 

Παξαηεξήζηε πψο θάζε έλα απφ ηα αμηψκαηα ππεηζέξρεηαη ζε απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ, θαη ηδίσο 

ηνλ παλίζρπξν ξφιν ηνπ Αμηψκαηνο 4 ζην ηέινο. Πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο θνκςφηεηαο ηεο 

απφδεημεο απηήο, ε επίιπζε Nash ζην πξφβιεκα ηεο δηαηηεζίαο έρεη ην πιενλέθηεκα λα είλαη 

εχθνιε ζηνπο ππνινγηζκνχο. Θα εμεηάζνπκε δχν παξαδείγκαηα. 

 

Παξάδεηγκα 9.2. Τπνζέηνπκε φηη ε Rose θαη ν Colin πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα απφ ηα 

απνηειέζκαηα  (0,0)A , (2,0)B , (4,2)C , (1,5)D , ή ζε θάπνηα πηζαλή κείμε απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Οη αξηζκνί γηα θάζε απνηέιεζκα είλαη, θπζηθά, νη σθέιεηεο ηεο Rose θαη ηνπ 

Colin γηα απηφ ην απνηέιεζκα. Αλ δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην 

(2,1).SQ   Χο Nash δηαηηεηήο, ηη ζα πξνηείλαηε γηα κηα δίθαηε ιχζε; 

 

Απηή ε θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 9.5a. Σν ζεκείν Nash πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 

ζχλνιν δηαπξαγκάηεπζεο, ην νπνίν είλαη ην επζχγξακκν ηκήκα απφ ην (2,4) ζην (4,2). Απηφ 

είλαη ην ζεκείν πάλσ ζην επζχγξακκν ηκήκα πνπ κεγηζηνπνηεί ην απνηέιεζκα 

( 2)( 1).x y   Γεδνκέλνπ φηη ε εμίζσζε ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο είλαη 

6 (2 4)y x x    , ε έθθξαζε πνπ πξέπεη λα κεγηζηνπνηήζνπκε είλαη  

 
2( 2)(6 1) 7 10.x x x x       

 

Γηα ηε γεληθή δεπηεξνβάζκηα έθθξαζε 

    

    
2ax bx c          ( 0)a   

 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξηθφ ινγηζκφ  ή ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεηξαγψλνπ, γηα 

λα δηαπηζηψζνπκε φηη ην κέγηζην εκθαλίδεηαη ζην / 2 .x b a  Χο εθ ηνχηνπ , ην κέγηζην είλαη 

ζην 7 / 2x  , θαη ζην 
7 5

6 .
2 2

y     Απηφ είλαη 
5 1

,
6 6

C D  ην νπνίν είλαη απηφ πνπ 

πξέπεη λα πξνηείλνπκε σο ιχζε. 

 

Σν πξφβιεκα απηφ έρεη ηελ ηδηαίηεξε ηδηφηεηα φηη ην βέιηηζην φξην θαηά Pareto είλαη έλα 

επζχγξακκν ηκήκα ηεο θιίζεο –1. Όπνηε απηφ είλαη αιεζέο, ππάξρεη έλαο εχθνινο 

γεσκεηξηθφο ηξφπνο λα βξνχκε ην ζεκείν επίιπζεο Nash: μεθηλάκε ζην SQ  θαη πεγαίλνπκε 

βνξεηναλαηνιηθά κέρξη λα βξνχκε ην φξην, θαη απηφ ην ζεκείν είλαη ην ζεκείν ιχζεο ηνπ 

Nash.  
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Παξάδεηγκα 9.3. Τπνζέηνπκε φηη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη (1,8)A , (6,7)B , (8,6)C , 

(9,5)D , (10,3)E , (11, 1)F  , ( 1, 1)G    θαη ην status quo είλαη (2,1).SQ   Πνηφ είλαη ην 

ζεκείν επίιπζεο ηνπ Nash; 

 

Απηή θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 9.5b. Σν ζχλνιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη κηα 

ζπιινγή απφ επζχγξακκα ηκήκαηα. Γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ην 

ζεκείν επίιπζεο, ππνινγίδνπκε  

 

    
        α) Παξάδεηγκα 9.2               b) Παξάδεηγκα 9.3 

 

ρήκα 9.5 

 

 

( 2)( 1)x y   γηα ηα γσληαθά ζεκεία ηνπ ζπλφινπ δηαπξαγκάηεπζεο: 

 

 

B: (6 2)(7 1) 24    

C: (8 2)(6 1) 30    

D: (9 2)(5 1) 28    

E: (10 2)(3 1) 16.    

 

Γεδνκέλνπ φηη ην C έρεη ην κεγαιχηεξν απνηέιεζκα, ην ζεκείν ιχζεο ζα βξίζθεηαη ζε έλα 

απφ ηα δχν επζχγξακκα ηκήκαηα BC ή CD. Ζ επζεία πνπ πεξηιακβάλεη ην BC έρεη εμίζσζε 

1
10

2
y x   , νπφηε πξέπεη λα κεγηζηνπνηήζνπκε  

 

  
21 1

( 2)(10 1) 10 18
2 2

x x x x        

Σν κέγηζην πξνθχπηεη ζην x=10, ην νπνίν είλαη πέξα απφ ην ηέινο ηνπ C ηνπ επζχγξακκκνπ 

ηκήκαηνο BC. Χο εθ ηνχηνπ ην κέγηζην ζε απηφ ην επζχγξακκν ηκήκα είλαη ζην ηειηθφ 

ζεκείν C. Δπνκέλσο ην C είλαη ην ζεκείν ιχζεο Nash. 

 

Με ηελ ιχζε Nash ζε γεληθφ πξφβιεκα δηαηηεζίαο αληηζέησο , κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ην 

δηθφ καο απζεληηθφ πξφβιεκα  επξέζεο κηαο δίθαηεο ιχζεο δηαηηεζίαο  ζε έλα παίγλην κε 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Σν πνιχγσλν πιεξσκήο γηα ην παίγλην καο δίλεη ην πνιχγσλν γηα 

έλα πξφβιεκα δηαηηεζίαο. Γηα λα βξνχκε ην ζεκείν status quν, πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε ηη ζα 

ζπκβεί αλ ε δηαηηεζία απνηχρεη. Μηα πηζαλφηεηα είλαη λα παξαδερηνχκε φηη δελ γλσξίδνπκε 

ηη αθξηβψο ζα ζπκβεί , εθηφο θαη αλ θάζε πάηθηεο κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη ηνπιάρηζηνλ ην 

επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ. Οπφηε κπνξνχκε λα πάξνπκε σο ζεκείν status quo ην ζεκείν ηνπ 

νπνίνπ νη ζπληεηαγκελεο είλαη ηα επίπεδα αζθαιείαο ησλ Rose θαη Colin. Γηα ην παίγλην 16.1 

ζα πάξνπκε 
1

(3 ,6).
3

SQ   Ζ ιχζε δηαηηεζίαο ηνπ Nash ηφηε απνδεηθχεηαη φηη είλαη 
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2 1
(5 ,7 )

3 6
, ή 

13 5

18 18
BA AB . Θα ζπληζηνχζακε ζηνπο παίθηεο λα ζπκθσλήζνπλ γηα λα 

παίμνπλ BA κε πηζαλφηεηα 
13

18
, ΑΒ κε πηζαλφηεηα 

5

18
. Αλ έπαηδαλ ην παίγλην πνιιέο θνξέο, 

ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ ΒΑ 
13

18
 ηε θνξά, θαη ΑΒ 

5

18
 ηε θνξά. 

 

Σα επίπεδα αζθαιείαο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη είλαη εχθνια ζηνλ ππνινζκφ, αιιά ζα 

κπνξνχζακε λα αλαξσηεζνχκε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο γηα ην ζεκείν status quo. O Nash 

κφλνο ηνπ, φηαλ εμέηαζε ην πξφβιεκα δηαηηεζίαο ζηα παίγληα κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, 

πξφηεηλε κηα δηαθνξεηηθή ηδέα. Ηζρπξίζηεθε φηη ζε κηα θαηάζηαζε δηαηηεζίαο γηα έλα παίγλην, 

νη πάηθηεο ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηξαηεγηθέο απεηιήο:”Αλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο λαπαγήζνπλ, ζα παίμσ ηελ αθφινπζε 

ζηξαηεγηθή , ε νπνία ζα έρεη άζρεκα απνηειέζκαηα γηα ζέλα.” Σν θαηάιιειν status quo 

ζεκείν, ζα είλαη ηφηε ην απνηέιεζκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο απεηιήο.  

Ξέξνληαο απηφ, θάζε παίθηεο ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη ηελ ζηξαηεγηθή απεηιήο γηα λα ιάβεη 

έλα ζεκέην status quo φζν πην επηζπκεηφ γίλεηαη γηα απηφλ, γλσξίδνληαο φηη ν αληίπαινο ηνπ 

ζα θάλεη ην ίδην αθξηβψο. Με άιια ιφγηα, ε επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απεηιήο απνηειεί έλα 

παίγλην! Χζηφζν, δίλεη κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή απεηιήο γηα θάζε παίθηε. Ο Nash πξφηεηλε 

φηη ην status quo ζεκείν γηα ηελ δηαηηεζία ζα κπνξνχζε λα είλαη απνηέιεζκα πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ απηέο ηηο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο απεηιήο. 

 

Καη ζε πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο, ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή απεηιήο Nash κπνξεί λα είλαη 

δχζθνιε ζηνλ ππνινγηζκφ. Τπάξρεη κηα πεξίπησζε φπνπ ν ππνινγηζκφο είλαη πνιχ εχθνινο : 

φηαλ ην ζχλνιν δηαπξαγκαηέπζεσλ απνηειείηαη απφ έλα κφλν επζχγξακκν ηκήκα ηνπ νπνίνπ 

ε θιηζε είλαη –1. ε απηή ηελ πεξίπησζε, έρνπκε δεη φηη ην ζεκείν επίιπζεο ηνπ Nash κπνξεί 

λα βξεζεί απφ ην ζεκείν status quo κεηαθηλψληαο βνξεηναλαηνιηθά θαηά κήθνο κηαο γξακκήο 

θιηζεο +1. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πιεξσκήο ηεο Rose θαη ηεο πιεξσκήο ηνπ 

Colin  ζην SQ ζα δηαηεξεζεί ζηε ιχζε ηεο δηαηηεζίαο. Ζ Rose ζα ήζειε ε δηαθνξά απηή λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, ελψ ν Colin ζα ήζειε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην κηθξή. 

Χο εθ ηνχηνπ ε Rose θαη ν Colin ζα έβξηζθαλ ηηο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο απεηιήο  παίδνληαο 

έλα παηρληδί δηαθνξψλ κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο πνπ παξάγεηαη απφ ην θαλνληθφ παίγλην κε 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αο ζεσξήζνπκε 

 

 

           Colin 

    

 

  Rose 

 

 
Παίγλην 9.2 

 

Tν ζχλνιν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ην επζχγξακκν ηκήκα απφ ην (4,16) ζην (10,10), ην 

νπνίν έρεη θιίζε –1. Σν παίγλην ησλ δηαθνξψλ είλαη 

 

 

                   Colin 

    

 

  Rose 

 

 

 

     Α             Β 

  Α 

 

  Β 

(2,12)    (10,10) 

 

(4,16)     (0,0) 

     Α             Β 

  Α 

 

  Β 

  -10          0 

 

-12             0 
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ην νπνίν έρεη έλα ζαγκαηηθφ ζεκείν ζην ΑΑ. Χο εθ ηνχηνπ ε ζηξαηεγηθή Α είλαη κηα 

βέιηηζηε ζηξαηεγηθή θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο, θαη ν Nash ζα έπαηξλε ην ζεκείν status quo 

γηα κηα ιχζε δηαηηεζίαο ζην παίγλην 9.2  λα είλαη (2,12).SQ  Βέβαηα, ζε άιια παίγληα νη 

βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο απεηιήο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζνχλ φηη είλαη κηθηέο ζηξαηεγηθέο.  

 

Δαλ ην ζχλνιν δηαπξαγκάηεπζεο ζην πνιχγσλν ηνπ παηγλίν είλαη θάζε επζχγξακκν ηκήκα, 

ην νπνίν πξέπεη λα έρεη αξλεηηθή θιηζε, ε θιηζε κπνξεί λα θηηαρηεί λα είλαη –1 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο σθέιεηεο ελφο παίθηε κε κηα θαηάιιειε ζηαζεξά, θαη χζηεξα ε 

δηαδηθαζία ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα βξεζνχλ βέιηηζηεο 

ζηξαηεγηθέο απεηιήο. Γηα παξαδεηγκα, ην παίγλην 9.1 είρε ην ζχλνιν δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ζε 

κηα γξακκή κε θιίζε –1/2. Αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο σθέιεηεο ην Colin   κε ην 2, ε θιίζε 

γίλεηαη –1, θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιακβάλνπκε αθξηβψο ην παίγλην 16.2. Χο εθ ηνχηνπ νη 

βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο απεηιήο είλαη Α θαη Α , θαη ε ιχζε δηαηηεζίαο Nash πξνθχπηεη φηη 

είλαη  
1 5 1

(5,7 ) .
2 6 6

BA AB   Απηφ είλαη πην επλντθφ γηα ηνλ Colin απφ φηη εθείλε ε ιχζε 

πνπ ιάβακε φηαλ ρξεζηκνπνηήζακε ηα επίπεδα αζθάιεηαο  γηα λα βξνχκε ην ζεκείν status 

quo. εκεηψζακε λσξίηεξα φηη ν Colin έρεη έλα ζηαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζε απηφ ην παίγλην, 

ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζε θάζε δίθαηε επίιπζε δηαηηεζίαο. Μέξνο απηνχ 

ηνπ πιενλεθηήκαηνο ζηξαηεγηθήο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πςειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ 

Colin, αιιά πεξηζζφηεξν απφ απηφ θαίλεηαη ζηελ ηζρπξή ηθαλφηεηα ηνπ Colin λα 

ηξνκνθξαηεί. 

 

Σν ζπκπέξαζκα καο είλαη φηη αλ ρξεζηκνπνηνχκε ην ζρέδην δηαηηεζίαο ηνπ Nash γηα λα 

δηαρεηξηζηνχκε ην γεληθφ πξφβιεκα δηαηηεζίαο, νη ιχζεηο καο γηα πάηγληα κε κεδεληθνχ 

αζξνίζκαηνο ζα εμαξηψληαη απφ ην πσο πξνζδηνξίδνπκε ην ζεκείν status quo. Απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ έρεη λα θάλεη κε ην πσο πηζηεχνπκε φηη ην πιενλέθηεκα ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα 

ιεθζή ππφςε.  

 

 

9.2 Γηαηηεζία κεηαμύ Γηαρείξηζεο – εξγαηηθνύ Γπλακηθνύ 

 

Ζ δηαρείξηζε ελφο εξγνζηαζίνπ δηαπξαγκαηεχεηαη έλα λέν ζπκβφιαην κε ηελ έλσζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνπ εξγάηεο. Ζ έλσζε έρεη απαηηήζεη λέα νθέιε γηα θάζε κέινο : έλα  

επηπιένλ επξψ γηα θάζε ψξα σο αχμεζε, θαη  αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ. Με ηε 

ζεηξά ηεο, ε δηαρείξηζε έρεη απαηηήζεη παξαρσξήζεηο απφ ηελ έλσζε. Ζ δηαρείξηζε ζα ήζειε 

λα αθαηξέζεη ην δηάιεηκκα γηα θαθέ ζηηο 10:00 ην πξσί, ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη 

ππεξβνιηθά δαπαλεξφ θαζψο νη εξγαδφκελνη πξνζαξκφδνληαη αξγά ζηελ γξακκή παξαγσγήο 

αθνχ επηζηξέςνπλ θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ έλα απφ ηα ζεκεία ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Ζ 

έλσζε δηαθσλεί θαη κε ηηο δχν απηέο απαηηήζεηο, εηδηθφηεξα κε ηελ απηνκαηνπνίεζε, ε νπνία 

ζα θαηαξγνχζε ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ δηαθνξά δελ έρεη επηιπζεί, αιιά θαη νη δχν πιεπξέο 

επηζπκνχλ λα δνθηκάζνπλ δηαηηεζία πξηλ θαηαθχγνπλ ζε απζηεξφηεξα κέηξα. Έρνπκε θιεζεί 

σο δηαηηεηέο. Θα κπνξνχζακε λα βξνχκε κηα ιχζε ε νπνία ζα ήηαλ δίθαηε θαη ζα 

ηθαλνπνηνχζε θαη ηνπο δχν; 

 

Σν πξψην βήκα ζα ήηαλ λα θαζίζνπκε καδί κε ηελ δηαρείξηζε θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ  

μερσξηζηά θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο σθέιεηεο ηνπο γηα δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ 

εμεηάδνληαη: 

 

Α: απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 

C: αθαίξεζε ηνπ δηαιείκκαηνο γηα θαθέ 

R: έλα επξψ αχμεζεζε γηα θάζε ψξα ζηνπο εξγάηεο 

P:  αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 

SQ: ην status quo 
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Γηα δηεπθφιπλζε, κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε θιίκαθεο σθέιεηαο έηζη ψζηε ην SQ έρεη σθέιεηα 

κεδέλ θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Ύζηεξα πεξηκέλνπκε ε δηαρείξηζε λα έρεη ζεηηθέο σθέιεηεο  

γηα Α θαη C θαη αξλεηηθέο γηα R θαη P, ελψ νη σθέιεηεο ησλ εξγαηψλ ζα έρνπλ αληίζεηα 

πξφζεκα. Θα κπνξνχζακε θάιιηζηα λα βξνχκε, σζηφζν, φηη νη πξνηηκήζεηο δελ είλαη 

απνιχησο αληίζεηεο, νπφηε δελ βξηζθφκαζηε ζε θαηάζηαζε κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο νη νπνίεο είλαη θαιχηεξεο απφ ην SQ θαη γηα 

ηηο δχν πιεπξέο. Θα ζέιακε λα βξνχκε κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή, ε νπνία είλαη, επηπιένλ, δίθαηε 

θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

 

Πξψηα δεηάκε απφ ηε δηαρείξεζε λα θαηαηάμεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Τπνζέηνπκε φηη 

δίλνπλ ίδηεο ηηκέο ζηα Α θαη C θαη ζα πξνηηκήζνπλ λα ελδψζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ παξά ζηελ αχμεζε, νπφηε έρνπκε κηα ηαθηηθή θαηάηαμε σθέιεηαο 

Α=C, SQ, P, R. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γηα λα θαζνξίζνπκε ηελ θχξηα 

σθέιεηα. Απηφ κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή εξσηήζεσλ ινηηαξίαο, αιιά κπνξεί λα ππάξρνπλ 

άιινη πην θπζηθνί ηξφπνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα κπνχλ νη εξσηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε φηη ε δηαρείξηζε  ζα είλαη αδηάθνξε κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο ησλ 

παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηεο ρνξήγεζεο κηαο αχμεζεο ηνπ 0,67 € αλά ψξα, θαη φηη ε 

δηαρείξηζε ζα ήηαλ πξφζπκε λα αληαιιάμεη νιφθιεξε ηελ αχμεζε ηνπ ελφο επξψ θαη ην 

ήκηζπ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ δηαιείκκαηνο γηα θαθέ. Απηφ ζα 

δψζεη ηηο θχξηεο σθέιεηεο. 

 

   

                           Χθέιεηεο Γηαρείξηζεο 

   

ηε ζπλέρεηα θάλνπκε ηηο ίδηεο εξσηήζεηο θαη ιακβάλνπκε 

 

 

             Χθέιεηεο Δξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 

Υξεζηκνπνηνχκε ηψξα απηή ηε πιεξνθνξία γηα λα αμηνινγήζνπκε ηηο σθέιεηεο ηεο 

δηαρείξηζεο  θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα φιεο ηηο πηζαλέο ”ζπλαιιαγέο”. Ζ απινχζηεξε 

πεξίπησζε είλαη φηαλ νη σθέιεηεο είλαη πξφζζεηεο, εθεί αλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αμηνινγεί 

βάδνληαο ην P ζην 2 θαη ην R ζην 3, ζα αμηνινγήζεη βάδνληαο θαη ην P θαη ην R ζην 2+3=5. 

Θα ππνζέζνπκε φηη απηφ είλαη αιεζέο, αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα 

νθέιε ή παξαρσξήζεηο δελ ζα ζπκπεξηθέξνληαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, 

παίξλνληαο ην P ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν πνιχηηκν (ή ιηγφηεξν) αλ ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ δηαιέγεη ην R, απφ ην αλ δελ ην έθαλε. Απηέο νη πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ θάλνληαο μερσξηζηέο εξσηήζεηο σθέιεηαο γηα ζπλαιιαγέο κε ζεκαληηθνχο 

δεζκνχο. Δδψ παξαηείζεληαη νη  σθέιεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην παξάδεηγκα καο: 

 

 

 
     Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απνδέρεηαη 

 

 

 
           Ζ δηαρείξηζε απνδέρεηαη 

 

 

 

 

 

R       P       SQ    A,C 

-3     -2         0        4 

R       P       SQ    A,C 

-3     -2         0        4 

     Nothing           C              A              CA 

Nothing 
 

     P 

 

     R   

  

    PR 

    (0,0)              (4,-1)        (4,-2)        (8,3) 

 

    (-2,2)             (2,1)          (2,0)         (6,-1) 

 

    (-3,3)             (1,2)          (1,1)         (5,0) 

 

    (-5,5)             (-1,4)         (-1,3)        (3,2) 
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ρεδηάδνπκε ην πνιχγσλν πιεξσκήο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ , πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 

9.6. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνπκε  ην ζεκείν δηαηηεζίαο ηνπ Nash, ρξεζηκνπνηψληαο ην (0,0) 

σο ην ζεκείν status quo. Ζ ιχζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη (3,2) , πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ζπλαιιαγή PRCA φπνπ θάζε πιεπξά επηδνηεί θαη ηηο δχν απαηηήζεηο ηεο άιιεο πιεπξάο. Καη 

νη δχν πιεπξέο είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ φ, ηη ζην status quo, θαη ηα αμηψκαηα Nash  

αμηνινγνχλ ην απνηέιεζκα σο δίθαην. 

 

Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη ειθπζηηθή αιιά θπζηθά ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Ζ κε γξακκηθφηεηα  

ηεο σθειείαο ελδέρεηαη λα πεξηπιέμεη ηελ αλάιπζε. Δίλαη επίζεο αιεζέο φηη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ απμάλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο δξακαηηθά, ζε ζεκείν φπνπ έλαο ππνινγηζηήο ζα θαηαζηεί 

απαξαίηεηνο. Θα θιείζνπκε κε ηελ εμέηαζε ηεζζάξσλ πξνβιεκάησλ. 

 

 

 
 

ρήκα 9.6: πνιχγσλν πιεξσκήο 

 

 

1) Σί  γίλεηαη  αλ ην ζεκείν Nash είλαη έλα κηθηφ απνηέιεζκα; Γηα παξάδεηγκα, 

ππνζέηνπκε φηη ε ιχζε Nash ζην παξάδεηγκα ήηαλ ζην 

1 1 3
(2,2 ) .

2 4 4
PRC PRCA   Θα ζπληζηνχζακε λα δνζεί ε αχμεζε ζηηο 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ δηαιείκκαηνο γηα θαθέ, αιιά πψο ζα 

κπνξνχζακε λα δψζνπκε 3/4 ηνπ απηνκαηηζκνχ; Μηα απάληεζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε ρνξήγεζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο αιιά λα απαηηεί ηελ εγγχεζε φηη ην 1/4 ησλ 

εθηνπηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζα απνξξνθεζεί ζε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο. Κάπνηα 

αηηήκαηα είλαη “δηαηξεηήο” θχζεσο, φπσο απμήζεηο θαη ζπληαμηνδνηηθά νθέιε. 

Κάπνηα άιια κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα δηαηξεζνχλ: κείσζε ηνπ δηαιείκκαηνο γηα 

θαθέ ζην κηζφ δελ ζα ηθαλνπνηνχζε νχηε ηε κία πιεπξά νχηε ηελ άιιε. Χζηφζν, ίζσο 

ζα κπνξνχζακε λα αθαηξέζνπκε ην πξσηλφ δηάιεηκκα γηα θαθέ θαη λα κεγαιψζνπκε 

ην δηάιεηκκα γηα ην κεζεκεξηαλφ.  

 

2) Ση πξέπεη λα θάλνπκε αλ δελ ππάξρνπλ απνηειέζκαηα ηα νπνία λα είλαη αλψηεξα 

θαηά Pareto απφ ην status quo; Δκείο απιά ζπληζηνχκε ην status quo. Χζηφζν, κηα πην 

δεκηνπξγηθή επίιπζε ζα κπνξνχζε λα είλαη λα πξνζπαζήζεη λα κεγαιψζεη ηελ 

ζπιινγή ησλ πξνηάζεσλ ππφ εμέηαζε. Όζν πην πνιιέο ελαιιαθηηθέο έρνπκε λα 

εμεηάζνπκε, ηφζν πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζα ππάξρνπλ έρνληαο αξθεηέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ αμηνινγνχληαη δηαθνξεηηθά γηα λα δψζνπλ θεξδνθφξεο 

ζπλαιιαγέο. Ζ δηαρείξηζε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηελ παξνρή ππνηξνθηψλ γηα 

θνιιέγηα ζηα παηδία ηεο έλσζεο. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη 
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ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο παξαπφλσλ πνπ έρεη ελνριήζεη ηε δηαρείξηζε. 

Απηέο νη λέεο ηδέεο ζα κπνξνχζαλ λα πάλε ζηελ δηαδηθαζία καδί κε ηα αξρηθά 

ζέκαηα. Ζ ηδέα ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα λα 

απμήζεη ηηο πηζαλφηεηέο ησλ ακνηβαίσλ επηθεξδψλ ζπκθσληψλ επηδνθηκάζηεθε 

έλζεξκα απφ πνιινχο αλαιπηέο. 

 

3) Δίλαη ε “παξνχζα θαηάζηαζε” ην θαηάιιειν ζεκείν status quo γηα ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ Nash; Γηα λα δηθαηνινγήζνπκε φηη είλαη , πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη νη 

δηαπξαγκάηεπζεηο ζπρλά ζπκβαίλνπλ ζε κηα αηκφζθαηξα απεηιψλ, κε ηε ζπδήηεζε 

απεξγηψλ θαη αληαπεξγηψλ. Σέηνηεο ελέξγεηεο ζα ήηαλ δαπαλεξέο θαη γηα ηηο δχν 

πιεπξέο, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο απφπεηξεο λα αιιάμεη ην θαζεζηψο 

ηνπ ζεκείνπ status quo ηνπ Nash ππέξ ηεο κίαο πιεπξάο. Έλαο δηαηηεηήο κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα εμεηάζεη εάλ ή πψο πξέπεη λα αληηδξάζεη ζε ηέηνηεο απφπεηξεο. Γελ ζα 

είλαη εχθνιν. 

 

4) Γελ ζα ήηαλ θπζηθφ θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο λα δψζνπλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο σθέιεηεο ηνπο, πξάγκα ην νπνίν θαζηζηά νιφθιεξε ηελ αλάιπζε αλψθειε; Ζ 

έλζηαζε απηή είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο , θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά. Αλ 

κία ή θαη νη δχν πιεπξέο ήμεξαλ φηη ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη  έλα πην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ιέγνληαο ςέκκαηα γηα ηηο σθέιεηεο ηνπο, ε δηαδηθαζία πξάγκαηη ζα ήηαλ 

αλψθειε ζε πξαθηηθέο πεξηπηψζεηο. Χζηφζν, ε θαηάζηαζε είλαη πνην δηαθξηηηθή απφ 

απηή: δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη ηα ςέκαηα ζα είλαη θεξδνθφξα, θαη θαηά πφζνλ 

είλαη ή φρη εμαξηάηαη απφ ην ηη θάλεη θαη ε άιιε πιεπξά. 

 

Τπνζέζηε φηη ε δηαρείξηζε απνθαζίδεη λα δψζεη ςεπδή ζηνηρεία γηα ηηο σθέιεηεο ηεο. Ση 

είδνπο ςέκα ζα ήηαλ απνδνηηθφ; Μηα πνιιά ππνζρφκελε ηερληθή ζα κπνξνχζε λα είλαη λα 

δψζεη ζσζηή ζρεηηθή θιίκαθα ησλ ζεηηθψλ αληηθεηκέλσλ σθέιεηαο, θαη ζσζηή ζρεηηθή 

θιίκαθα ησλ αξλεηηθψλ, αιιά λα παξαπνηήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ ςεπδψο. Ζ δηαρείξηζε εθζέηεη φηη απαηηνχληαη πνιιέο 

παξαρσξήζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά πξηλ λα ελδψζνπλ ζε θάπνην απφ ηα αηηήκαηα ηνπο. 

Απηφ ην είδνο ηεο παξαπνίεζεο είλαη απηφ πνπ έρνπκε ζπρλά ζην κπαιφ καο θαη θαιείηαη 

“ζθιεξφ παδάξη”. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαρείξηζε κπνξεί λα δηπιαζηάζεη φια ηα αξλεηηθά 

λνχκεξα , θαη λα παξνπζηάζεη ςεπδείο σθέιεηεο 

   

Φεπδείο Χθέιεηεο Γηαρείξηζεο 

 

 

 

Γηα λα δνχκε ηη επηδξάζεηο έρεη απηή ε παξαπνίεζε ζην απνηέιεζκα ηεο δηαηηεζίαο, 

μαλαθάλνπκε ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ηα ςεπδή ζηνηρεία πνπ έρεη παξνπζηάζεη ε 

δηαρείξηζε:  

 

 

     Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απνδέρεηαη 

 

 

 

Ζ δηαρείξηζε απνδέρεηαη 

 

 

 

 

 

 

R       P       SQ    A,C 

-6     -4         0        4 

     Nothing           C              A              CA 

Nothing 
 

     P 

 

     R   

  

    PR 

    (0,0)              (4,-1)        (4,-2)        (8,-3) 

 

    (-4,2)             (0,1)          (0,0)         (4,-1) 

 

    (-6,3)             (-2,2)         (-2,1)         (2,0) 

 

    (-10,5)           (-6,4)         (-6,3)        (-2,2) 
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ρήκα 9.7: Σν πνιχγσλν πιεξσκψλ φηαλ ε δηαρείξεζε ςεχδεηαη 

 

 

Σν πνιχγσλν πιεξσκήο θαίλεηαη ζην ζρήκα 9.7. Ζ αιιαγή απφ ην ζρήκα 9.6 είλαη φηη ε 

παξαπνίεζε πνπ έθαλε ε δηαρείξεζε έρεη κεηαθηλήζεη κεξηθά ζεκεία ζηα αξηζηεξά, 

θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή ησλ ακνηβαίσλ επηθεξδψλ ζπκθσληψλ κηθξφηεξε. Σν λέν ζεκείν 

Νash  είλαη ζην 
1

(1, )
2

, ην νπνίν κπνξεί λα εξκελεπηεί κε δηάθνξνπο ηφπνπο. Μπνξεί, γηα 

παξάδεηγκα, λα εθαξκνζηεί σο 
1 1

.
2 2

PC RCA  Αλ θνηηάμνπκε πίζσ ζηηο εηιηθξηλείο 

σθέιεηεο, ην ζεκείν απηφ είλαη 
1 1

(3 , )
2 2

, πνπ εκθαλίδεηαη σο ην ζεκείν #1 ζην ζρήκα 9.1. 

Tν ζεκείν απηφ δελ είλαη βέιηηζην θαηά Pareto, αιιά είλαη θαιχηεξν γηα ηε δηαρείξηζε απφ 

ην εηιηθξηλέο ζεκείν Nash (3,2). Ζ δηαρείξηζε έρεη θεξδίζεη ιέγνληαο ςέκκαηα. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην αλεηιηθξηλέο ζεκείν Nash  
1

(1, )
2

 κπνξεί επίζεο  λα εθαξκνζηεί σο 

3 1
.

4 4
PC C  Οη εηιηθξηλείο σθεηιέο απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη 

1 1
(2 , )

2 2
, πνπ θαίλεηαη σο 

ην ζεκείν #2 ζην ζρήκα 9.6. Απηφ είλαη ρεηξφηεξν γηα ηελ δηαρείξηζε απφ φηη ην εηιηθξηλέο 

ζεκείν Nash. Με άιια ιφγηα, ηα ςέκκαηα κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηε δηαρείξηζε αιιά κπνξνχλ 

θαη λα ηελ βιάςνπλ. 

 

 

9.3 Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

 

ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, νη εηαηξίεο ζπρλά πξέπεη λα πάξνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο  

ζπλεπάγνληαη ζηξαηεγηθή αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ηη ζα θάλνπλ νη άιιεο εηαηξείεο. 

Σέηνηεο απνθάζεηο ζπλήζσο ζπλεπάγνληαη επίζεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηα θφζηε, θαη άιιεο κεηαβιεηέο. Με άιια 

ιφγηα, νη εηαηξίεο ζπρλά παίδνπλ παίγληα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνπο παίθηεο θαη ηελ 

επθαηξία. ε παίγληα ζαλ θαη απηά ν ξφινο ηεο πιεξνθνξίαο, ζρεηηθά κε ην ηη θάλνπλ νη 

άιιεο εηαηξίεο θαη ηη επθαηξίεο κπνξεί λα έρνπλ, κπνξεί λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. 

 

Θα εμεηάζνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα κηα αληαγσληζηηθήο θαηάζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα 

δηαηππσζεί σο έλα παίγλην δχν πξνζψπσλ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Θα εζηηάζνπκε ηελ 

πξνζνρή καο εηδηθφηεξα ζην ξφιν ηεο πιεξνθνξίαο. Σν παξάδεηγκα είλαη ππνζεηηθφ, αιιά 

έρεη σο πξφηππν κηα κειέηε ε νπνία είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα κάζεκα πνπ θαιείηαη 

“Αληαγσληζηηθή Γηαδηθαζία Λήςεο Απνθάζεσλ ” ζην Harvard. 
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Ζ Zeus Music είλαη κηα θνξπθαία εηαηξία ζηνλ θιάδν ηνπ ζχγρξνλνπ ζηεξενθσληθνχ 

εμνπιηζκνχ, κηα εηαηξία κε ηζρπξή αλαγλσξηζηκφηεηα ζηελ αγνξά. Ζ Athena Acoustics είλαη 

κηα κηθξφηεξε εηαηξία, γλσζηή γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ην αλαπηπμηαθφ 

έξγν. Καη νη δχν εηαηξίεο έρνπλ αλαπηχμεη έλα πνιιά ππνζρφκελν “εμαθσληθφ” ζχζηεκα 

ήρνπ. ε απηή ηελ επαλαζηαηηθή ηδέα απφιπηνπ κνπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ν αθξναηήο 

θάζεηαη θαζψο έμη ερεία παξάγνπλ κνπζηθή απφ αξηζηεξά, δεμηά, κπξνζηά, πίζσ, πάλσ, θαη 

θάησ. Σν απνηέιεζκα ιέγεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθφ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη αβέβαην πφζν 

κεγάιε είλαη ε αγνξά γηα έλα ηέηνην ζχζηεκα. Μπνξεί λα είλαη κηθξή, κε ελδερφκελα θέξδε 

γχξσ ζηα 24 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ή κπνξεί λα είλαη κεγάιε κε θέξδε γχξσ ζηα 40 

εθαηνκκχξηα επξψ. Αλαιπηέο ηεο Zeus εθηηκνχλ φηη νη πηζαλφηεηεο γηα κηα κηθξή ελαληίνλ 

κεγάιεο αγνξάο είλαη  πεξίπνπ 50-50. 

 

Ζ Εeus θαη ε Athena πξέπεη ε θάζε κία λα απνθαζίζνπλ ηη είδνπο πξντφλ λα παξάγνπλ γηα 

απηή ηελ αγνξά – έλα πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζχζηεκα  λα απεπζχλεηαη ζηνπο ιάηξεηο, ή έλα 

ειαθξψο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ζχζηεκα κε πεξηζζφηεξε gadgetry γηα λα απεπζχλεηαη ζε 

κηα αγνξά κε ιηγφηεξν επάηζζεηε κνπζηθή δηάθξηζε. Αλ ε αγνξά είλαη κηθξή, ην πςειήο 

πνηφηεηαο πξoτφλ ζα έρεη επξχηεξε απήρεζε. Ζ Athena έρεη έλα πιενλέθηεκα ζηελ 

παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ζπζηεκάησλ. Ζ Zeus αλακέλεη έλα κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο 

εμ‟ αηηίαο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο, θαη κπνξεί λα θάλεη αλψηεξε δνπιεηά ζηε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε πξντφλησλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Λακβάλνληαο φια απηά ππφςε, 

αλαιπηέο ηεο Zeus έρνπλ εθηηκήζεη φηη ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο ππφ δηάθνξεο απξφβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην ζρήκα 9.8. Οη πιεξσκέο είλαη ζε εθαηνκκχξηα 

επξψ ηεο Zeus θαη ηεο Athena, αληίζηνηρα. Δθφζνλ νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζε 

γεγνλφηα γλσζηά ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν, ε Zeus έρεη θάζε ιφγν λα πηζηέςεη φηη ε αλάιπζε 

ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ Athena  ζα είλαη παξφκνηα. 

 

 
 

ρήκα 9.8 

Θα εμεηάζνπκε πψο απηφ ην παίγλην πξέπεη λα παίδεηαη θάησ απφ κηα πνηθηιία ζπλζεθψλ 

πιεξνθνξίαο. Πξψηα, ππνζέηνπκε φηη νη εηαηξίεο θάλνπλ ηηο επηινγέο παξαγσγήο ηνπο 

κπζηηθά. Φπζηθά, νχηε έλαο δελ γλσξίδεη ηηο επηινγέο ησλ απνθάζεσλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

δχν θφκβσλ επηινγήο ηεο Zeus είλαη ζε έλα ζχλνιν πιεξνθνξίαο, θαη νη ηέζζεξηο θφκβνη ηηο 

Athena ζε έλα ζχλνιν πιεξνθνξίαο. Κάζε εηαηξία έρεη κφλν δχν ζηξαηεγηθέο : λα παξάγεη 

έλα πςειήο πνηφηεηαο ζχζηεκα (Hi) ή λα παξάγεη έλα ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ζχζηεκα (Lo). 

H κήηξα ηνπ παηγλίνπ είλαη: 

 

           Αthena 

 

    

 

  Zeus 

 

 
Πάηγλην 9.3 

     Lo           Hi 

  Lo 

 

  Hi 

(29,3)    (18,14) 

 

(18,14)     (20,12) 
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Οη πιεξσκέο έρνπλ αλακελφκελεο ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα, ε πιεξσκή Lo-Lo ππνινγίδεηαη 

απφ 
1 1

(16,8) (30,10) (23,9).
2 2

   
    

   
 Δθφζνλ ην παίγλην είλαη ζηαζεξνχ αζξνίζκαηνο, 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο είλαη 2/7 Lo, 5/7 Hi θαη γηα ηνπο 

δχν πάηθηεο. Ζ ηηκή ηνπ παηγλίνπ είλαη 
3

19
7

 γηα ηελ Zeus θαη , σο εθ ηνχηνπ 
4

12
7

 γηα ηελ 

Athena.  

 

Τπνζέηνπκε ηψξα φηη ε Zeus, σο εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο, πξέπεη λα θάλεη ηελ απφθαζε 

παξαγσγήο πξψηε, θαη ε Athena, σο κηθξφηεξε θαη πην επέιηθηε εηαηξία, κπνξεί λα πεξηκέλεη 

λα δεί ηελ απφθαζε ηεο Zeus πξηλ πάξεη ηε δηθή ηεο. Ζ επίδξαζε ζην δέληξν ηνπ παηγλίνπ ζα 

ήηαλ φηη ηψξα ε Athena έρεη δχν ζχλνια πιεξνθνξίαο, έλα πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξψην θαη 

ηνλ ηξίην θφκβν ηεο (φηαλ ε Zeus έρεη επηιέμεη Lo), θαη ην άιιν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

δεχηεξν θαη ηέηαξην θφκβν (φηαλ ε Zeus έρεη επηιέμεη Hi). Δθφζνλ κπνξεί λα θάλεη δχν 

επηινγέο ζε θάζε έλα απφ ηα δχν ζχλνια πιεξνθνξίαο, ηψξα έρεη ηέζζεξεηο πηζαλέο 

ζηξαηεγηθέο. Σν παίγλην είλαη   

                             Αthena 

 

    

 

  Zeus 

 

 
Παίγλην 9.4. 

 

Δθφζνλ ην παίγλην είλαη ζηαζεξνχ αζξνίζκαηνο, έρνπκε δείμεη κφλν ηελ πιεξσκή ηεο Zeus. 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο Athena πξνζδηνξίδνπλ ηη λα θάλεη αλ ε Zeus επηιέγεη Lo ή ε Zeus 

επηιέγεη Hi. ηα ιφγηα, είλαη “πάληα επέιεμε Lo”, “θάλε φηη θάλεη ε Zeus”, “θάλε ην αληίζεην 

απφ απηφ πνπ θάλεη ε Zeus”,θαη “επέιεμε Hi  πάληα”. Σν παίγλην έρεη δχν ζαγκαηηθά ζεκεία. 

Ό,ηη θάλεη ε Zeus, ε Athena πξέπεη λα θάλεη ην αληίζεην, θαη ε πιεξσκή ζα είλαη 18 γηα ηε 

Zeus, αθήληνληαο 14 γηα ηελ Athena. Ζ επειημία ηεο Athena λα πεξηκέλεη ελψ ε Zeus θηλείηαη 

πξψηε έρεη θνζηίζεη 1,43 εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Zeus.  

 

Σψξα αο ππνζέζνπκε φηη ε Zeus πξέπεη αθφκε λα θηλεζεί πξψηε, αιιά πξηλ πάξεη ηελ 

απφθαζε ηεο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα εθηεηακέλε (θαη αθξηβή) έξεπλα αγνξάο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη εάλ ε αγνξά είλαη κεγάιε ή κηθξή. Ζ Athena  δελ ζα γλσξίδεη ην απνηέιεζκα 

απφ απηή ηελ έξεπλα, αιιά ζα γλσξίδεη φηη ε Zeus έρεη θάλεη ηελ έξεπλα, αθνχ ηεηνηα 

πξάγκαηα εηλαη δχζθνιν λα θξπθηνχλ. Ζ επίδξαζε ζην δέλδξν ηνπ παηγλίνπ ζα ήηαλ φηη νη 

δχν θφκβνη ηεο Zeus είλαη ηψξα ζε μερσξηζηά ζχλνια πιεξνθνξίαο. Ζ Zeus ηψξα έρεη 

ηέζζεξηεο ζηξαηεγηθέο, θαη ην παίγλην είλαη 

 

                                           Αthena 

   

 

  

 

  Zeus 

 

 

 

 

                                                                              
                                                                         Παίγλην 9.5 

 

     Lo /Lo     Lo/ Hi      Hi/Lo       Hi/Hi 

  Lo 

 

  Hi 

      23             23              18             18 

 

      18             20             18             20 

     Lo /Lo     Lo/ Hi      Hi/Lo       Hi/Hi 

Lo/Lo 

 

Lo/Hi 

 

Hi/Lo 

 

Hi/Hi 

      23             23              18             18 

 

      16             20              12             16 

 

      25             23              24             22  

 

      18             20              18             20 
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Οη ζηξαηεγηθέο ηεο Athena είλαη αθφκε εμαξηεκέλεο απφ ην αλ ε Zeus επηιέμεη Lo ή Hi. Οη 

ζηξαηεγηθέο ηηο Zeus είλαη εμαξηεκέλεο απφ ην αλ ηχρεη λα επηιέμεη κηθξή ή κεγάιε. ε απηφ 

ην παίγλην, ε ζηξαηεγηθή Hi/Lo ηεο Zeus, ε νπνία ιέεη “Να παξάγεηο έλα πςειήο πνηφηεηαο 

ζχζηεκα αλ  βξεηο φηη ε αγνξά ζα είλαη κηθξή, αιιηψο λα παξάγεηο έλα ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο ζχζηεκα,” ππεξηζρχεη. Ζ Athena πξέπεη λα παξάγεη έλα πςειήο πνηφηεηαο 

ζχζηεκα αλεμάξηεηα απφ ην ηη θάλεη ε Zeus, θαη νη αλακελφκελεο πιεξσκέο ζα είλαη 22 γηα 

ηε Zeus θαη 10 γηα ηελ Athena. 

 

Τπάξρνπλ ελδηαθέξνληα πξάγκαηα λα ζεκεηψζνπκε ζρεηηθά κε απηή ηε ιχζε. Πξψηνλ, ε 

βέιηηζηε ζηξαηεγηθή ηεο Athena έρεη αιιάμεη θάλνληαο ην αληίζεην απφ απηφ πνπ θάλεη ε 

Zeus, λα επηιέγεη πάληα Hi.  Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, εθφζνλ ε Athena δελ έρεη θακία λέα 

πιεξνθνξία  εθηφο απφ ην φηη ε Zeus έρεη θάλεη κηα έξεπλα; Λνηπφλ, αλ ε Zeus επηιέγεη Hi, ε 

Athena ζα ήηαλ θαιχηεξν λα επηιέμεη Lo κφλν αλ ε αγνξά ζα είλαη κεγάιε. Αιιά 

γλσξίδνληαο γηα ηελ αγνξά, ε Athena  κπνξεί λα δεη φηη αλ ε Zeus επηιέγεη Hi, ζα ήηαλ κφλν 

επεηδή ε έξεπλα ιέεη φηη ε αγνξά ζα είλαη κηθξή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Athena ζα ήηαλ 

θαιχηεξν λα επηιέμεη επίζεο Hi. H αηηηνινγία είλαη ιεπηή. 

 

Γεχηεξνλ, δηεμάγσληαο ηελ έξεπλα θαη ζηεξίδνληαο ηελ απφθαζή ηεο παξαγσγήο ηεο ζηα 

απνηειέζκαηα απμάλεη ην αλακελφκελν θέξδνο ηεο Zeus απφ 18 εθαηνκκχξηα επξψ ζε 22 

εθαηνκκχξηα επξψ. Αλ ε έξεπλα θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ 4 εθαηνκκχξηα επξψ, είλαη κηα 

αμηφινγε επέλδπζε. 

  

Αλ ε έξεπλα ηεο Zeus επσθειεί ηε Zeus, πψο ζα θαηλφηαλ αλ ε Athena δηελεξγνχζε ηε δηθή 

ηεο έξεπλα; ε επίδξαζε ζην δέλδξν ηνπ παηγλίνπ ζα ήηαλ λα κπνχλ θάζε θφκβνη ηεο Athena 

ζε δηθφ ηεο ζχλνιν πιεξνθνξίαο. Ζ Athena ζα κπνξεί λα θάλεη ηηο επηινγέο ηηο εμαξηεκέλεο 

θαη απφ ηηο επηινγέο ηεο Zeus  θαη ηεο επηινγέο ηχρεο, θαη ζα έρεη 16 πηζαλέο ζηξαηεγηθέο. Ζ 

ηερληθή ηεο απνθνπήο δίλεη ηε ιχζε ηνπ αξηζηεξνχ κηζνχ δέλδξνπ σο (16,8), θαη ε ιχζε ηνπ 

δεμηνχ κηζνχ σο (28,12). Αθνχ θαζέλα απφ ηα δχν απηά παίγληα ζα παίδνληαη κε πηζαλφηεηα 

1

2
, νη αλακελφκελεο πιεξσκέο είλαη 

1 1
( )(16,8) ( )(28,12) (22,10)
2 2

  . Γπζηπρψο, απηφ 

δελ είλαη θαιχηεξν γηα ηελ Athena απφ ηε ιχζε ζην παίγλην 8.3. Ζ Athena δελ πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηε δηθή ηεο έξεπλα θαηαλαισηψλ. Μπνξεί λα ηα θαηαθέξεη θαιά 

γλσξίδνληαο κφλν φηη ε Zeus ζα θάλεη ηελ έξεπλα, θαη  ζθεπηφκελε παηγληνζεσξεηηθά. 

 

Σέινο αο εμεηάζνπκε κηα ελδηαθέξνπζα πηζαλφηεηα. Τπνζέηνπκε φηη ε Zeus κπνξεί λα 

δηεμάγε ηελ έξεπλα ηεο ρσξίο ηεο γλψζε ηεο Athena. Ζ επίδξαζε ζα είλαη φηη ε Athena ζα 

έρεη ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πνηφ παίγλην παίδεηαη. Ζ Athena ζα ζθεθηεί λα  

φηη παίδεη ην παίγλην 9.4, ην νπνίν είλαη Hi/Lo. Γλσξίδνληαο απηφ, ε Zeus ζα παίμεη Hi/Lo θαη 

ζα θεξδίζεη 24 ζην παίγλην 9.5, αληί ηεο ηηκήο 22 γηα απηφ ην παίγλην. Με άιια ιφγηα, ε Zeus 

αλ κπνξεί λα θξαηήζεη κπζηηθά φρη κφλν ηα απνηειέζκαηα, αιιά θαη ηελ χπαξμε ηεο έξεπλαο 

ηεο, ζα θεξδίζεη επηπιένλ 2 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ γλψζε πιεξνθνξίαο ζε έλα παίγλην κπνξεί 

λα είλαη πνιχηηκε. Γλσξίδνληαο βέβαηα θαιπηεξα απφ ηνλ αληίπαιν πνίνο έρεη πνία 

πιεξνθνξία – κε άιια ιφγηα ηη παίγλην παίδεηαη – κπνξεί επίζεο λα είλαη πνιχηηκν. 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ιήςε αληαθσληζηηθψλ απνθάζεσλ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα ζηα καθξννηθνλνκηθά. 

 

 

9.4 Η ζεσξία παηγλίσλ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πνιηηηθή 

 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο είλαη ηεξάζηην θαη εθηείλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ελφο 

παηγλίνπ ζθάθη ή ληάκαο, κέρξη ηελ αλάιπζε ιήςεο απνθάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο ππξεληθνχ 

πνιέκνπ. Ζ ζεσξία εθαξκφδεηαη ζηηο επηζηήκεο ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο πνιηηηθήο, ηεο 
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βηνινγίαο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ κεραλνινγηθψλ εμαξηεκάησλ θαη πνιιέο 

άιιεο. 

 

Θα πξνζπαζήζσ λα παξαζέζσ κε εθιατθεπκέλν ηξφπν ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο 

παηγλίσλ ρσξίο λα αλαθεξζψ ζηε ζεσξία Nash θαη ηηο ππφινηπεο κεζνδνινγίεο επίιπζεο, 

θαηεγνξίεο παηγλίσλ θαη ηα ππφινηπα ζεσξεηηθά ζηνηρεία, πνπ ερσ αλαθεξεη. Δρσ ήδε 

αλαθεξεη ηνπο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη ηα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζεσξία γηα λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο (ζπλήζσο εηο βάξνο πκψλ 

ησλ ππνινίπσλ). Σψξα ζέισ λα δείμσ ην πσο ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαλνπλ ην ηδην, θαη πσο ε 

ζεσξηα εθαξκνδεηαη ζηελ πνιηηηθε, δειαδε, ην ζηξαηηγεθν καλαηδκελη ζε θιηκαθα κηαο 

νιφθιεξεο ρψξαο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε θχζε θαη ην ζθνπφ χπαξμεο ηεο ζεσξίαο 

παηγλίσλ, ζα ρξεζηκνπνηήζσ ην πην δεκνθηιέο παξάδεηγκα, απηφ ησλ θπιαθηζκέλσλ ηνπ 

Tucker. 

 

Γχν χπνπηνη γηα έλα έγθιεκα ζπιιακβάλνληαη απφ ηελ αζηπλνκία θαη θξαηνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθά θειηά, ψζηε λα κελ έρνπλ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Οη αζηπλνκηθνί είλαη 

ζίγνπξνη γηα ηελ ελνρή ηνπο αιιά ειιείςεη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο πξνζθέξνπλ κηα 

ζπκθσλία: αλ θαη νη δχν νκνινγήζνπλ φηη δηέπξαμαλ ην έγθιεκα ζα θαηαδηθαζηνχλ κφλν ζε 

ηξία ρξφληα θπιάθηζεο. Αλ κφλν ν έλαο νκνινγήζεη ζα αθεζεί ειεχζεξνο ελψ ν άιινο πνπ ζα 

αξλεζεί ζα θπιαθηζηεί γηα πέληε ρξφληα. Σέινο, αλ θαλέλαο δελ νκνινγήζεη, θαη νη δχν ζα 

πεξάζνπλε έλαλ ρξφλν ζηε θπιαθή. 

 

Σν παξαπάλσ πξφβιεκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηνλ επφκελν πίλαθα φπνπ Α θαη Β είλαη νη 

δχν θπιαθηζκέλνη, Α1: νκνινγία, Α2 άξλεζε ηνπ παίθηε Α θαη Β1: νκνινγία, Β2: άξλεζε 

ηνπ παίθηε Β. Ζ ζεσξία αληηθαζηζηά ηηο πνηλέο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε βαζκνχο σθέιεηαο 

φπσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ζ ζεσξία φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ αθνξά ζε ινγηθνχο παίθηεο, νπφηε ζα ππνζέζνπκε φηη 

θαη νη δχν θπιαθηζκέλνη λνηάδνληαη κφλν γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πνηλή ηνπο. 

Κάζε παίθηεο έρεη δχν ζηξαηεγηθέο επηινγέο : είηε λα νκνινγήζεη θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ 

αζηπλνκία (confess), είηε λα παξακείλεη ζησπειφο (not confess). Σν κεγαιχηεξν φθεινο γηα 

ηνλ παίθηε Α πξνθχπηεη αλ απηφο νκνινγήζεη ελψ ν παίθηεο Β κείλεη ζησπειφο. Σν επφκελν 

θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηνλ Α είλαη λα κε κηιήζεη θαλέλαο απφ ηνπο δχν, ελψ ην ρεηξφηεξν 

ζελάξην είλαη λα κηιήζεη ν Β ελψ ν Α ζα παξακείλεη ζησπειφο. Σν αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα 

ηνλ παίθηε Β. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη πσο νηηδήπνηε θαη λα ζθνπεχεη λα θάλεη ν Β, ν παίθηεο Α ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη ηελ πξψηε ζηξαηεγηθή (λα νκνινγήζεη δειαδή), αθνχ έηζη ζα έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οκνίσο ηζρχεη θαη γηα ηνλ Β παίθηε ν νπνίνο ζα πξνηηκήζεη θαη 

απηφο λα κηιήζεη. ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ην δίιεκκα αθνχ απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη πσο 

νη παίθηεο ζα απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξν φθεινο αλ θαη νη δχν επηιέμνπλ λα κε κηιήζνπλ απφ 

ην λα ηα νκνινγήζνπλ φια. Έηζη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, παξάγεη 

έλα απνηέιεζκα πνπ δελ είλαη θαιφ γηα ηελ νκάδα, θάλνληαο ηα αηνκηθά θίλεηξα λα 

ππνλνκεχνπλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Πξφθεηηαη γηα έλα παίγλην φπνπ ηα θέξδε πξνέξρνληαη απφ 

ηε ζπλεξγαζία. Σν θαιχηεξν απνηέιεζκα θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο είλαη λα κε κηιήζνπλ 

ζηνπο αζηπλνκηθνχο . Παξφια απηά, θάζε παίθηεο έρεη έλα κεγάιν θίλεηξν λα γίλεη 

πξνδφηεο. Οηηδήπνηε θαη λα θάλεη ν έλαο παίθηεο, ν αληίπαινο πξνηηκάεη λα νκνινγήζεη. 

Έηζη ην παίγλην απηφ έρεη κία κνλαδηθή θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, ε νπνία είλαη ε ιχζε 

(Α1,Β1)=(1,1), ε απφ θνηλνχ νκνινγία. 

 

Σν παξάδνμν ηνπ απνηειέζκαηνο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη θπιαθηζκέλνη βξίζθνληαη 

ζε μερσξηζηά θειηά θαη δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα λα απνθαζίζνπλ 

απφ θνηλνχ ηη ζα θάλνπλ. Αλ κπνξνχζαλ λα ην ζπδεηήζνπλ ίζσο λα έβιεπαλ πσο ε θαιχηεξε 

ιχζε είλαη λα κε κηιήζεη θαλέλαο ηνπο. Αιιά αθφκε θαη κε κηα πξνθνξηθή ζπκθσλία νη 
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θπιαθηζκέλνη ίζσο πξνζπαζήζνπλ λα πξνδψζνπλ ηνλ ππνηηζέκελν αληίπαιν ηνπο, 

πξνιαβαίλνληαο ηνλ απφ κηα πηζαλή πξνδνζία. 

 

Ζ ζεσξία έρεη εθαξκνγή ζηα νηθνλνκηθά, ζηελ πνιηηηθή, ηε ινγηθή επηζηήκε, ηε βηνινγία θαη 

φπσο φιεο νη ζεσξίεο έρεη "θαιέο" θαη "θαθέο" εθακνγέο. Σν πην ελδηαθέξνλ πεδίν ίζσο είλαη 

απηφ ηεο ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, ηφζν κεηαμχ εηαηξηψλ, φζν θαη κεηαμχ θξαηψλ. 

ε επίπεδν εηαηξηψλ, ε ζεσξία αλαιχεη θαηαζηάζεηο ζε πεξηβάιινλ αληαγσληζκνχ, ζε 

πεξηβάιινλ νιηγνπσιίνπ, κνλνπσιίνπ θ.ι.π. θαη είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα δνχκε 

κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο, ρσξίο ηελ αλάιπζε πνπ νδεγεί ζηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

Παξάδεηγκα. Δθνξία vs πνιίηεο   

 

πκθέξνλ ηεο εθνξίαο είλαη λα εηζπξάηηεη θφξνπο απφ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ζπκθέξνλ 

(αηνκηθφ) ησλ πνιηηψλ είλαη λα κελ πιεξψλνπλ θφξνπο. Ζ εθνξία ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα 

ζηξαηεγηθή ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ην φθεινο ηεο 

 

Μηα ζηξαηεγηθή γηα λα ην πεηχρεη απηφ ζα ήηαλ λα εθαξκφδεη 100% έιεγρν ζηα βηβιία ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, νπφηε ε είζπξαμε ησλ θφξσλ ζα ήηαλ ζίγνπξε θαη ζα πιεζίαδε ην 100%. 

Οκσο  ν θαζνιηθφο έιεγρνο, έρεη ηεξάζηην θφζηνο γηα ηελ εθνξία, δηφηη γηα λα δηελεξγήζεη 

φινπο απηνχο ηνπο ειέγρνπο ζα πξέπεη λα έρεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ ππαιιήισλ ειεγθηψλ. 

Μηα δεχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη ε εθνξία λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο θαη λα ηηκσξεί κε δπζαλάινγα (ζε ζρέζε κε ηελ θνξνδηαθπγή) πξφζηηκα 

θαη πνηλέο φζνπο πηάζηεθαλ λα θνξνδηαθεχγνπλ.  Με ηνλ ηξφπν απηφλ ε εθνξία εηζπξάηηεη 

ηνπο θφξνπο απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνξνινγνπκέλσλ (πνπ δελ θνξνδηαθεχγνπλ 

θνβνχκελνη ηελ ζθιεξή ηηκσξία) δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο ζε 

απνδεθηά επίπεδα. 

 

Απηή ε δεχηεξε ζηξαηεγηθή εμαζθαιίδεη ην κέγηζην φθεινο γηα ηελ εθνξία θαη είλαη ε 

θαιχηεξε ζηξαηεγηθή φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ. 

ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα πνπ απαμηψλεη ηε ζηξαηεγηθή απηή είλαη ε κε δηελέξγεηα ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαη ε κε επηβνιή ή ε κε είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ (κε ηνπο 

γλσζηνχο ηξφπνπο). 

 

Παξάδεηγκα. Οιηγνπώιην vs θαηαλαισηέο. 

 

πκθέξνλ ησλ παηθηψλ ηνπ νιηγνπσιίνπ είλαη ε δηαηήξεζε πςειψλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηνπο, ελψ ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ. 

Αξα ην φθεινο ηεο κηαο νκάδαο είλαη αληίζεην σο πξνο ην φθεινο ηεο άιιεο. ην παξάδεηγκα 

απηφ, ππάξρεη αληηθξνπφκελν ζπκθέξνλ θαη κεηαμχ ησλ παηθηψλ ηνπ νιηγνπσιίνπ, θαζψο ην 

κεξίδην ηεο αγνξάο θάζε παίθηε (απφ ην νιηγνπψιην) εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. 

 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ζε κηα ρψξα ππάξρνπλ ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο (νιηγνπψιην) 

πνπ ρξεψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ θαηαλαισηψλ αλα δεπηεξφιεπην θαη φηη ην επίπεδν ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο (θάιπςε, έληαζε ζήκαηνο) είλαη πάλσ θάησ ην ίδην, ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο θαζε εηαηξίαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ηηκή. 

 

Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο, ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο πνπ ζα πάξεη ε θζελφηεξε εηαηξία.  Δηζη θαίλεηαη κνηξαίν λα μεθηλήζεη έλαο πφιεκνο 

ηηκψλ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ην 

κεξίδην ηεο αγνξάο θαη κφλνο θεξδηζκέλνο ζα είλαη ν θαηαλαισηήο. 

 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ κε ηελ παξαδνρή φηη νη εηαηξίεο δελ ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο 

(πεξίπνπ φπσο ζην παξάδεηγκα ησλ θπιαθηζκέλσλ).  Οη εηαηξίεο φκσο έρνπλ θαη κηα δεχηεξε 
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επηινγή, λα ζπλελλνεζνχλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ θαξηέι, κε ηε ζπκθσλία νηη ζα πνπιάλε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή (πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ ζα πνπινχζαλ ζε 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ) θαη ζα δηαθνξνπνηεζνχλ δίλνληαο παξνρέο ζηνπο ζπλδξνκεηέο 

ηνπο (θηλεηφ ηειέθσλν κε επηδφηεζε, ππεξεζίεο web, παηρληδηψλ θαη άιισλ παξφκνησλ) γηα 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ηεξάζηηα θέξδε ηνπο. 

 

Τπάξρεη έλα ηειεπηαίν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιχζνπλ ηα κέιε ηνπ θαξηέι. Τπάξρεη ν 

θίλδπλνο  θάπνην κέινο ηνπ θαξηέι λα ραιάζεη ηε ζπκθσλία θαη λα ξημεη ηηο ηηκέο θιέβνληαο 

κεξίδην αγνξάο απφ ηα ππφινηπα κειε πνπ ζα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ ηε ζπκθσλία θαη ζα 

πνπιάλε ζε αθξηβφηεξεο ηηκέο. Γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο, ηα κέιε 

ηνπ θαξηέι επηιέγνπλ ηπραία έλα κέινο πνπ ζα παίμεη ηνλ ξφιν "ρσξνθχιαθα" θαη 

αληαιιάζζνπλ εγγπήζεηο (ιεπθέο επηηαγέο ή νηηδήπνηε άιιν) κεηαμχ ηνπο ψζηε λα κελ 

ζπκθέξεη θαλέλαλ λα ραιάζεη ε ζπκθσλία. 

 

Ο "ρσξνθχιαθαο" δηαθεκίδεη ζηελ ηειεφξαζε φηη ζα παξέρεη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε 

φπνηνλ θαηαλαισηή βξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θζελφηεξε ηηκή. Δηζη, αλ θάπνην κέινο ηνπ 

θαξηέι ραιάζεη ηε ζπκθσλία, ην θαξηέι ζα ην κάζεη ακέζσο θαη κάιηζηα απφ ηνλ ίδην ηνλ 

θαηαλαισηή, αθνχ ν ηειεπηαίνο ζα ηξέμεη ζηνλ "ρσξνθχιαθα" λα "θαξθψζεη" ην κέινο πνπ 

δελ ηήξεζε ηελ ζπκθσλία απαηηψληαο ηελ αληακνηβή ηνπ (ηε δσξεαλ ππεξεζία). 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ηα κέιε ηνπ θαξηέι δηαηεξνχλ ηηο ηηκέο ςειά θαη πξνζπαζνχλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζηελ ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ κε άιινπο πην αθίλδπλνπο θαη ιηγφηεξν 

δαπαλεξνχο ηξφπνπο. Με ηελ δηαθήκηζε ηνπ "ρσξνθχιαθα" δεκηνπξγείηαη ζηνλ θαηαλαισηή 

ε ςεπδαίζζεζε φηη αγνξάδεη ηελ ππεξεζία ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, ελψ ην θαξηέι δηαηεξεί 

ηελ ηεξάζηηα θεξδνθνξία ηνπ. 

 

Δηζη, ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα δείηε ζηελ ηειεφξαζε δηαθήκηζε πνπ λα ιέεη "Δπηζηξνθή 

ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ βξείηε ην πξντφλ αιινχ θζελφηεξα", λα είζηε ππνςηαζκέλνη. Ο 

δηαθεκηδφκελνο είλαη ν ρσξνθχιαθαο, θαη εζείο ν ελ δπλάκεη θαηαδφηεο (πνπ βγάδεηε ηα 

κάηηα ζαο κνλνο ζαο). 

 

Παξάδεηγκα. Η αθξνζθαιήο ζηξαηεγηθή ή "ζηξαηεγηθή ηνπ γθξεκνύ". 

 

Καηα ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιεκνπ, νη δχν ππεξδπλάκεηο δηέζεηαλ ππξεληθφ νπιηζκφ 

ηθαλφ λα εμαθαλίζεη θάζε κνξθή δσήο απφ ηνλ πιαλήηε. Οπσο είλαη θπζηθφ, θακία εθ ησλ 

ππεξδπλάκεσλ δελ ήζειε λα θάλεη ρξήζε ησλ φπισλ ηεο θαη νχηε ζα ήζειε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα φπια ηεο παξά κφλν ζαλ έζραηε ιχζε.  Οκσο θαη νη δπν, απεηινχζαλ φηη 

ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππξεληθψλ ηνπο θαη ζα ζχξνπλ ηελ αλζξσπφηεηα ζηελ θαηαζηξνθή.  Ζ 

απεηιή ρξεζηκνπνίεζεο ππξεληθψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο εμαζθάιηδε φηη θακία 

ππεξδχλακε δε ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζε.  Ζ ζηξαηεγηθή απηή, ηεο απεηιήο ελφο παίθηε φηη ζα 

ηηλάμεη ην παίγλην ζηνλ αέξα, νλνκάδεηαη ζηελ ζεσξία παηγλίσλ αθξνζθαιήο ζηξαηεγηθή θαη 

απνηειεί ζηξαηεγηθή ζέζε πνπ εκπνδίδεη ηνλ αληίπαιν παίθηε λα απνθηήζεη ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο απαηηεί παίθηεο κε γεξά λεχξα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. πλήζσο φκσο δελ απνηειεί παξά απεηιή θαη εμαξηάηαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αληίπαινπ παίθηε (ηνπ απνδέθηε ηεο απεηιήο) λα εθηηκήζεη ηελ πηζαλφηεηα 

πινπνίεζεο ηεο. ηελ πξαμε, κφλν παίθηεο πνπ έρνπλ νπζηαζηηθά ράζεη ην παίγλην ζα 

εθάξκνδαλ ηηο απεηιέο πνπ εθηνμεχνπλ θαηα ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. 

Καζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, κφλν κηα θνξά νη δπν ππεξδπλάκεηο έθηαζαλ 

πξαγκαηηθά ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ θαη απηή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ππξαχισλ ηεο Κνχβαο. 

 

Παξάδεηγκα. ηξαηεγηθή θαη Διιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

 

Ζ ζεσξία παηγλίσλ θαη ε επηζηήκε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη δηαδεπγκέλε κε ηελ Διιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ζ αθξνζθαιήο ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη κε κεγάιε επηηπρία απφ ηελ 
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Σνπξθία ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα, κε ηελ απεηιή πνιέκνπ, ην πεξίθεκν casus beli 

θάζε θνξά πνπ ε Διιάδα είλαη θνληά ζην λα απνθηήζεη θάπνην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα.  

Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ε Σνπξθία εκπνδίδεη ηελ Διιάδα λα εθηειέζεη δηπισκαηηθέο θηλήζεηο 

πνπ ζα ηεο έδηλαλ πιενλέθηεκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, απεηιψληαο κε πφιεκν ("αλ θάλεηο 

απηφ, ζα ηα θαηαζηξέςσ νια") θαη νη δηάλνηεο Διιελεο πνιηηηθνί θαη ζπκβνπινί, δελ έρνπλ 

θαηαθέξεη αθφκα λα επηλνήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εμνπδεηέξσλαλ ηελ 

απεηιή απηή θαη ζα θαζηζηνχζαλ ηελ αθξνζθαιή ζηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο αλίζρπξε. 

Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο ππάξρνπλ πνιιέο, δηδάζθνληαη ζε παλεπηζηήκηα, είλαη γξακκέλεο ζε 

βηβιία, αιιά θαλείο απφ ηνπο ζχκβνπινπο ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ δε θαίλεηαη λα ηηο 

γλσξίδεη. 

 

Ζ αθξνζθαιήο ζηξαηεγηθή έρεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ θαη ζηηο "δηαπξαγκαηεχζεηο" καο κε 

ηνπο δαλεηζηέο καο.  Ζ έμνδνο ηεο Διιάδαο απφ ην επξψ δελ ζα είρε νχηε ζα έρεη επηπηψζεηο 

κφλν γηα ηε ρψξα καο. Θα έρεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο θαη γηα ηνπο δαλεηζηέο καο, θαη γηα ηνπο 

θεξδνζθφπνπο θαη γηα ηελ Δπξψπε. 

 

Οη "Διιελεο" πνιηηηθνί, ζα κπνξνχζαλ επζχο εμ' αξρήο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξψηνη ηελ 

απεηιή απηή κε κηα ηνπνζέηεζε ηχπνπ "ή ηεξείηε ηηο δεζκεχζεηο ζαο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ζχκθσλν λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο θαη καο ρξεκαηνδνηείηε ρσξίο εγγπήζεηο, ή ηηλάδνπκε 

ηελ Δπξψπε ζηνλ αέξα".  Αλη' απηνχ, δέρζεθαλ θαη δέρνληαη αδηαπξαγκάηεπηα ηηο απεηιέο 

θαη ηνπο φξνπο ησλ ηνθνγιχθσλ, ρσξίο πνηέ λα θεξδίζνπλ νχηε κηα κάρε. 

 

Μηα άμηα θπβέξλεζε Διιήλσλ, κε ηε δχλακε ηεο λνκηκνπνίεζεο απφ ηνλ Διιεληθφ ιαφ ζα 

κπνξνχζε αθφκα θαη ζήκεξα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αθξνζθαιή ζηξαηεγηθή γηα λα 

αθπξψζεη φιεο ηηο ζπκθσλίεο πνπ ππέγξαςαλ νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο ζε βάξνο θαη 

παξά ηε ζέιεζε ηνπ ιανχ.  Μηα ηέηνηα απεηιή απφ ηελ Διιεληθή πιεπξά ζα αζθνχζε 

ηεξάζηηα πίεζε ζηνπο δαλεηζηέο καο, ελψ ε πνιχ δπζρεξήο ζέζε ηεο ρψξαο καο ζα ηελ 

θαζηζηνχζε πνιχ ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί.  Οηαλ απηφο πνπ δέρεηαη ηελ απεηιή 

θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν απφ απηφλ πνπ ηελ εθηνμεχεη (πνπ ζηελ πεξίπησζε καο έρεη λα ράζεη 

πνιχ ιηγφηεξα) ε απεηιή απηή ερεη ηεξάζηηα ηζρχ. 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ζήκεξα, αληί λα απεηινχκε ηελ Δπξψπε φηη ζα "ηηλάμνπκε ηελ 

κπάλθα ζηνλ αέξα", δερφκαζηε αλφεηεο απεηιέο φηη δήζελ ζα καο βγάινπλ απφ ην επξψ, θαη 

ηελ Δ.Δ.  ηηο νπνίεο ηα ΜΜΔ θξνληίδνπλ λα καο επαλαιακβάλνπλ ζε θάζε επθαηξία δηα 

ζηφκαηνο πνιηηηθψλ, εηδηθψλ, θαζεγεηψλ θαη ινηπψλ παξαζπξαλζξψπσλ γηα λα καο 

θνβίζνπλ. Καη απφ φηη θαίλεηαη ην θαηαθέξλνπλ. 

 

Παξάδεηγκα. Παίγλην ηνπ δεηινύ (chicken game) 

 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παίγληα ζηα νπνία ν θάζε παίθηεο επηδηψθεη, αθνινπζψληαο  

ηελ  θαιχηεξε  ζηξαηεγηθή,  λα  θπξηαξρήζεη  πάλσ ζηνλ  άιιν. Απηφ πξνθαιεί  θαη  αλάινγν  

θφβν ζηνλ  αληίπαιν  παίθηε,  επεξεάδνληαο  έηζη  θαη  ηελ απφδνζε  ηνπ  παηγλίνπ. Ο θάζε  

παίθηεο  απνθεχγεη λα επηιέμεη ηελ  θαιχηεξε ζηξαηεγηθή  ηνπ  φηαλ  πεηζζεί φηη ν αληίπαινο 

ηνπ  αθνινπζεί  µέρξη  ηέινπο  ηελ παξάινγε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ζηε ζχγθξνπζε. 

 

Σν  παίγλην  γεληθά  παξνπζηάδεηαη  φπσο  παξαθάησ:  ∆πν  άηνµα  νδεγνχλ  ηα απηνθίλεηά 

ηνπο ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε µε πνιχ µεγάιε ηαρχηεηα, δηαγξάθνληαο µηα πνξεία  

µεησπηθήο  ζχγθξνπζεο  εθηφο  αλ  θάπνηνο  ζηξίςεη  ην  ηηµφλη  θαη απνρσξήζεη  απφ  ην  

δξφµν.  Δάλ  θαλέλαο  δελ  αιιάμεη  πνξεία,  ηφηε  ζα  ππάξμεη  ε ζχγθξνπζε,   µε   αξλεηηθφ   

απνηέιεζµα θαη γηα ηνπο  δχν  (-10). Αλ θάπνηνο απνδεηρζεί δεηιφο θαη απνθιίλεη γηα λα 

απνθχγεη ηελ ζχγθξνπζε, ηφηε ζα έρεη πάιη αξλεηηθφ  φθεινο, (-5),  µηθξφηεξνπ  φµσο  

βαζµνχ  απφ  απηφ  ηεο  ζχγθξνπζεο. Απηφο ν νδεγφο φµσο πνπ ζα παξαµείλεη ζηελ πνξεία 

ηνπ θαη δε θαλεί «δεηιφο», ζα  έρεη  ζεηηθφ  φθεινο,  (+5).  ηελ  πεξίπησζε  πνπ  θαη  νη  δχν  

απνθιίλνπλ  θαη θαλνχλ «δεηινί» ηφηε ζα έρνπλ θαη νη δχν αξλεηηθφ φθεινο, (-3), αιιά 

µηθξφηεξεο έθηαζεο απφ  δχν  πεξηπηψζεηο  ηεο  ζχγθξνπζεο  πνπ  πεξηγξάθεθαλ  παξαπάλσ. 

Έηζη ε  µφλε ζηξαηεγηθή  επηινγή  πνπ  ζα  απνθέξεη  θέξδνο  είλαη  ε  µε  απφθιηζε απφ  
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ηελ  πνξεία ηνπ ελφο θαη ε απφζπξζε ηνπ  άιινπ. Κάζε άιιε πεξίπησζε απνθέξεη µηθξφ ε   

µεγάιν αξλεηηθφ φθεινο. 

 

ηνλ ηχπν απηφ ησλ παηγλίσλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ηφζν γηα ζηνηρεία ζχγθξνπζεο φζν θαη γηα 

ζηνηρεία ζπλεξγαζίαο. Μπνξεί λα εθαξµνζηεί ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο παίθηεο «επηηίζεηαη» 

µε ζθνπφ λα µεηαβάιεη ην ηζρχνλ status quo θαη έλαλ άιινλ παίθηε,   αµπλφµελν επηδηψθεη 

ηε δηαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ. 

 

Πνιιά είλαη ηα παξαδείγµαηα ζην ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε  ινγηθή  

απηή  ζην  πιαίζην  ησλ  δηαθξαηηθψλ  ζπγθξνχζεσλ.  Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγµα  «ε  

θξίζε ησλ  ππξαχισλ  ηεο  Κνχβαο ην 1962». Ζ Δ∆ βξηζθφηαλ µπξνζηά  ζηε  απεηιή  «λα  

απνζχξεη  ηνπο  ππξαχινπο  απφ  ηελ  Κνχβα» ή λα «ζπλερίζεη ηελ εγθαηάζηαζε». Ζ πιεπξά  

ησλ ΖΠΑ αληηµεηψπηδε ηα ελδερφµελα «εηζβνιή θαη θαηαζηξνθή» απηψλ θαη  «παξαίηεζεο».  

Αλαιχνληαο ην παίγλην µπνξνχµε λα  δηαπηζηψζνπµε  φηη  ν  ζπµβηβαζµφο  ζα  ήηαλ  εθηθηφο  

µφλν εάλ θαη νη δχν  πιεπξέο αλαγλψξηδαλ  φηη  ν αληίπαινο  ζα  ήηαλ  έηνηµνο  γηα  ππξεληθφ  

πφιεµν. Δδψ αθξηβψο βξίζθεηαη θαη ε έλλνηα ηεο  απνηξνπήο,  επξχηαηα  ρξεζηµνπνηνχµελνο  

φξνο θαηά ηελ ςπρξν-πνιεµηθή  πεξίνδν. Αλ µφλν  ε  µηα  πιεπξά  ήηαλ  έηνηµε  γηα  πφιεµν 

θαη άιιε φρη, ηφηε ε επηζεηηθή πιεπξά ζα ήηαλ ε ληθήηξηα αθνχ ε άιιε πιεπξά ζα 

αλαγθάδνληαλ φρη λα ζπµβηβαζηεί αιιά λα ππνρσξήζεη.  

 

Αο αλαθεξζνχµε ζαλ  παξάδεηγµα,  ζηελ θξίζε µε ηελ  πξνµήζεηα   θαη εγθαηάζηαζε ησλ   

ππξαχισλ S-300 ηεο Κχπξνπ. Δίραµε ηε εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο  

∆εµνθξαηίαο  γηα  ηελ  αλάπηπμε  ζην  έδαθνο  ηεο  ηνπ αληηαεξνπνξηθνχ ζπζηήµαηνο S-300. 

Ζ εμαγγειία απηή πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε φισλ ζρεηηθά  ησλ  ρσξψλ ηνπ  ΝΑΣΟ  θαη  

αζθαιψο  ηεο  Σνπξθίαο,  ε  νπνία  θαη απείιεζε µε ζηξαηησηηθή επέµβαζε.   

 

ε  θξίζηµεο θαηαζηάζεηο πνπ ε  ζθιεξή  ζηάζε  ζπλνδεχεηαη  απφ  πςειφ  θαη δπζβάζηαθην 

θφζηνο γηα  ηελ  απφθηεζε  ζεηηθνχ  απνηειέζµαηνο,  δεµηνπξγνχληαη αθφξεηεο ζπλζήθεο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ην  αζζελέζηεξν εµπιεθφµελν  µέξνο  πνπ αλαγθάδεηαη   λα   αλαδεηήζεη   

δηέμνδν απφ ηελ απεηιή θαη επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηνλ πεξηνξηζµφ ησλ 

απσιεηψλ. 

 

Αλαιχνληαο  ηηο  ελέξγεηεο  ηηο  Κππξηαθήο  εγεζίαο  ζπλνπηηθά  µπνξνχµε  λα δνχµε, φηη ε 

απφθαζε ηεο γηα ηελ πξνµήζεηα ηνπ νπιηθνχ ζπζηήµαηνο µπνξεί λα ζεσξεζεί σο  

δηπισµαηηθφ  ραξηί  παξά  σο  ζηξαηησηηθή  ελέξγεηα.  ∆ηαηήξεζε  ηνλ θίλδπλν  ππφ  έιεγρν  

θαζφιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θξίζεο,  ζέινληαο  λα  ρξεζηµνπνηήζεη ηηο  απνθάζεηο  ηεο  γηα  

ηελ  µε  εγθαηάζηαζε  ησλ  ππξαχισλ  ζην  πιαίζην  ησλ ζπλνιηθψλ δηαπξαγµαηεχζεσλ γηα 

ηνλ επξχηαην αθνπιηζµφ ηνπ λεζηνχ, δίλνληαο έηζη δηέμνδν ζην παίγλην ηνπ «δεηινχ».  

Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν µηαο ζχγθξνπζεο ρσξίο νξαηά απνηειέζµαηα, ε ινγηθή απνθφµηζεο 

θεξδψλ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ζε βάξνο ηεο ινγηθήο πνπ απνβιέπεη ηελ απνηπρία ηνπ 

αληηπάινπ. Ζ ππνρψξεζε δε  ζεσξήζεθε  σο  απνηπρία  µε  θαηαζηξεπηηθέο  ζπλέπεηεο  θαη  

δηαθπιάρηεθε  ην πξνζσπηθφ θχξνο ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο. 

 

ε  ηέηνηνπ είδνπο  παίγληα ε ινγηθή  απνθφµηζεο  θεξδψλ  εληζρχεηαη  ζε  βάξνο ηεο  ινγηθήο  

πνπ απνβιέπεη ζηελ απνηπρία ηνπ αληηπάινπ. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη  ζηελ  ζχγθιηζε 

ησλ αληηηηζεµέλσλ  πιεπξψλ  θαη  ζηνλ πεξηνξηζµφ ηεο  πίεζεο,  ηεο  µηαο  πιεπξάο  λα  

επηθξαηήζεη  πάλσ  ζηελ  άιιε.  ∆εµηνπξγνχληαη ζπλζήθεο  αθφξεηεο  ζην  έλα  µέξνο, πνπ 

γίλεηαη έηζη θαη ην αζζελέζηεξν  θαη αλαγθάδεηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

άιινπ  θαη λα αλαδεηήζεη έμνδν απφ ηελ απεηιή. 

 

Απφ ηε ζηηγµή πνπ ην αζζελέζηεξν µέξνο ηνπ παηγλίνπ  έρεη  αλαγλσξίζεη  µηα ζπµβηβαζηηθή  

δέζµεπζε, ηφηε  ππνβάιινληαη  ζπλαηλεηηθέο  πξνηάζεηο  έηζη  ψζηε  ε ππνρψξεζε λα µε 

ζεσξείηαη απνηπρία µε θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο θαη αζθαιψο πξνηάζεηο γηα λα  

δηαθπιάζζεηαη ην θχξνο ηνπ ππνρσξνχληα, αιιηψο  µπνξεί  λα γίλεη πνιχ επηζεηηθφο θαη 

παξάινγνο. 
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Παξάδεηγκα. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ παηγλίσλ 

 

Ζ  µέζνδνο  αλάιπζεο ησλ  δηεζλψλ  ζρέζεσλ  θαη  δηελέμεσλ  –  θξίζεσλ  πνπ πξνθχπηνπλ,  

µε ηε βνήζεηα  ηεο  ζεσξίαο ησλ  παηγλίσλ  νπζηαζηηθά ζπµπιεξψλεη ηελ   εµπεηξηθή –   

αλαιπηηθή µέζνδν. Ζ ζεσξία απηή δελ ιαµβάλεη ππφςε νξηζµέλνπο θνηλσληθνχο,  ηζηνξηθνχο  

θαη  ςπρνινγηθνχο  παξάγνληεο  πνπ  µπνξεί φµσο  λα  ζπµβάιινπλ  ζεµαληηθά  ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ,  φπσο π.ρ.  ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε δηαθφξσλ πξνβιεµάησλ, ηελ έθθξαζε ηεο 

θνηλήο γλψµεο θιπ. 

 

ηελ  µέζνδν  αλάιπζεο  πξνβιεµάησλ  µε  ηελ  πξνζέγγηζε  απηή,  µε  ηνλ  φξν παίγλην  

ελλννχµε µία  ζεηξά  απφ  θαλφλεο ζπµπ εξηθνξάο  µεηαμχ  ησλ  θνξέσλ, ζπµθεξφλησλ  

(πξφζσπα,  νµάδεο,  θξάηε)  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  µηα  αληαγσληζηηθή µεηαμχ ηνπο ζρέζε. Οη 

θαλφλεο ηνπ «παηγλίνπ» θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζπµπεξηθνξάο ησλ παηθηψλ θαη 

πεξηιαµβάλνπλ έλα ζχλνιν νδεγηψλ πνπ ζέηεη ηα 16φξηα ζπµπεξηθνξάο ησλ θνξέσλ ηνπ 

παηγλίνπ.   

 

Δλδηαθεξφµαζηε  πάληα  γηα  ηελ  νξζνινγηθή  ζπµπεξηθνξά  ζε  ζπγθξνπζηαθέο θαη άιινπ 

είδνπο ζπµπεξηθνξέο θαη θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, φπνπ νη 

ζπµµεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ θαη φρη γηα ηνλ ηξφπν ζπµπεξηθνξάο.  Παξνπζηάδεη  

έλα  ηδηαίηεξν  ελδηαθέξνλ  ζηε  µειέηε  ησλ  δηεζλψλ ζρέζεσλ  γηαηί  ζπλδπάδεη  άµεζα  ηε  

ζεσξία  µε  ηελ  πξάμε  θαη  αμηνπνηεί  ηελ νξζνινγηθή ζθέςε ζηελ εθαξµνγή ηεο πξαθηηθήο 

πνιηηηθήο. Μπνξεί επνµέλσο λα ζπµβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ρξήζηµν πιηθφ 

µειέηεο γηα ηα δηάθνξα πεδία  ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Xαξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγµαηα: 

 

• H ζηξαηεγηθή ηεο απνηξνπήο πνπ αθνινχζεζαλ νη µεγάιεο δπλάµεηο θαηά ηνλ 

ςπρξφ πφιεµν. Mειεηψληαο γηα παξάδεηγµα ην παίγλην ηνπ δεηινχ ζηελ θξίζε  ηεο  

Κνχβαο  έρνπµε  µηα εηθφλα  ηεο  ζεµαζίαο  ηεο  πνιηηηθήο  ηεο  απνηξνπήο θαη  ηελ  

θαηαλφεζε  ησλ  ζηξαηεγηθψλ  απφ  ηηο  δχν  πιεπξέο  ,  νη  νπνίεο  ηειηθά έδσζαλ    

ζπµβηβαζηηθή  ιχζε  θαη  θαµηά  απφ  ηηο  δχν  πιεπξέο  δελ  παξνπζηάζηεθε «δεηιή» 

αθνχ δελ ππήξρε «ληθήηξηα». 

   

• Ο  αληαγσληζµφο  θαη  ε  θνχξζα  ησλ  εμνπιηζµψλ,  ζε  δηεζλέο  θαη ηνπηθφ 

επίπεδν. Οη εμνπιηζµνί ζπµβάιινπλ ζηελ ηζνξξνπία δπλάµεσλ θαη γεληθά ζηε  

δηαηήξεζε  ηνπ  ζπζρεηηζµνχ  δπλάµεσλ.  Όηαλ  δχν  θνξείο  ζπµθεξφλησλ (θξάηε - 

ζπµµαρίεο) βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε δηέλεμεο, ε θιηµάθσζε ηεο δηέλεμεο γίλεηαη  

πεξηζζφηεξν  αληηιεπηή  απφ  ηνλ  αληαγσληζµφ  ησλ  εμνπιηζµψλ  ηνπο.  ε έλαλ 

αληαγσληζµφ εμνπιηζµψλ, ην είδνο θαη ην µέγεζνο ησλ εμνπιηζµψλ ηνπ ελφο θνξέα  

δεµηνπξγεί  µηα  αληίδξαζε  ζηνλ  άιιν  θνξέα  θαη  αληίζεηα.  Ζ  αχμεζε  ησλ 

εμνπιηζµψλ ελφο θαηαλνείηαη απφ ην αληίπαιν σο µηα ερζξηθή ελέξγεηα θαη νδεγεί 

έηζη ζε µία αλάινγε αχμεζε ησλ δηθψλ ηνπ αµπληηθψλ δαπαλψλ. 

 

λ ηνπνζεηήζνπµε ην πξφβιεµα απηφ ζην ζπζρεηηζµφ δπλάµεσλ µεηαμχ δχν θξαηψλ,   ηφηε   

µε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο  ησλ παηγλίσλ (δίιεµµα ηνπ θπιαθηζµέλνπ) µπνξνχµε λα   

ζρεµαηίζνπµε 2x2 δπλαηνχο ζρεµαηηζµνχο («εμνπιηζµφο» θαη «µε εμνπιηζµφο»)  

θαηαλνψληαο  θαιχηεξα  ηε  ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε  θαη  δηαηππψλνληαο  πξνηάζεηο  γηα  

ην  πψο  ζα  θηάζνπµε  αµνηβαία  ζηε βέιηηζηε δπλαηή ηζνξξνπία. 

 

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο αμηνπηζηίαο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ 

 

Ζ  απνηειεζµαηηθφηεηα  µηαο  απεηιήο  ζε  µηα  θξίζε  εμαξηάηαη  ηφζν  απφ  ηελ έθηαζή ηεο, 

φζν θαη απφ ην βαζµφ αμηνπηζηίαο ηεο. Ο φξνο αμηνπηζηία βαζηθά είλαη ζπλάξηεζε  ηεο  

ηθαλφηεηαο  (δπλαµηθφηεηα  θαη  απνηειεζµαηηθφηεηα  µέζσλ  ηζρχνο ηνπ θνξέα) θαη ηεο 

εθηίµεζεο ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο (ςπρνινγηθφο παξάγνληαο) ηεο απεηιήο. Σν 

ζεµαληηθφηεξν πξφβιεµα γηα θάζε «παίρηε» ζε µία θξίζε είλαη λα απνδείμεη  ηελ  αμηνπηζηία  
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ησλ  απεηιψλ  ηνπ  θαη  λα  επηβάιεη  ζηνλ  αληίπαιφ  ηνπ  ηε δχλαµε ηεο ζέιεζήο ηνπ. Αλ µηα 

ρψξα µπνξεί λα δεζµεπηεί απνιχησο γηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

πξνβεί ζε αληίπνηλα, ηφηε ε αληίπαιφο ηεο   είλαη µάιινλ απίζαλν λα ηεο επηηεζεί. Δπίζεο  ε   

δεµνζηνπνίεζε   µηαο ζπγθεθξηµέλεο δέζµεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη µφλν φηαλ, πξαγµαηηθά ζε 

θαηάζηαζε αδηεμφδνπ, µπνξεί απηή λα πινπνηεζεί. Σν λα αλαηξεζεί  µηα  δεµφζηα  δέζµεπζε, 

φηαλ  ην  θξάηνο βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε θαη  ππφ  µεγάιε  πίεζε,  µπνξεί  λα πξνμελήζεη 

ζεµαληηθή δεµηά ζηε  «δηαπξαγµαηεπηηθή ηθαλφηεηα», εηθφλα   θαη αμηνπηζηία  ηνπ  απέλαληη  

ζηνλ  αληίπαιν,  ζηα  άιια  θξάηε  αιιά  θαη  ζην  εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

 

Παξάδεηγκα. Σν Παξάδνμν ηνπ Δθβηαζηή 

 

Σν  παξάδνμν πνπ  εµθαλίδεηαη  ζηα  παίγληα  απηνχ  ηνπ  είδνπο  είλαη  φηη  έλαο νξζνινγηθφο  

παίθηεο επηιέγεη λα δξάζεη µε ηξφπν πνπ µπνξεί  λα  ραξαθηεξηζηεί παξάινγνο  πξνθεηµέλνπ  

λα απνθνµίζεη ην µέγηζην δπλαηφ θέξδνο γηα απηφλ. Ζ εμήγεζε απηήο ηεο παξάδνμεο  

ζπµπεξηθνξάο  βαζίδεηαη ζην φηη ν θάζε  παίθηεο επηιέγεη λα δξάζεη µε ηξφπν ψζηε λα πείζεη 

ηνλ αληίπαιν ηνπ λα θάλεη ηα πάληα γηα λα εμαζθαιίζεη ην µέγηζην θέξδνο. 

 

Ζ ζρέζε µεηαμχ ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι θαη ηνπ Αξαβηθνχ θφζµνπ, πεξηγξάθεηαη πνιιέο 

θνξέο θαη εξµελεχεηαη µε ηνπο φξνπο ηνπ παξάδνμνπ απηνχ πνπ  αλαθέξαµε.  Ζ  Αξαβηθή  

πιεπξά παξνπζηάδεηαη αµεηαθίλεηε θαη παξάινγε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζε θάζε  

δηαπξαγµάηεπζε.  ∆είρλεη  απηνπεπνίζεζε  θαη ζηγνπξηά ζηηο επηδηψμεηο πνπ έρεη θάζε θνξά 

θαη θάλεη απνιχησο μεθάζαξν φηη δελ ζα  ππνρσξήζεη  πνηέ  παξά  µφλν  µε  ηελ  πιήξε  

απνδνρή  ηνπο,  ρσξίο  λα  δέρεηαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. 

 

Οη αληίπαινη θαηαλννχλ φηη ην παίγλην επαλαιαµβάλεηαη πνιιέο θνξέο θαη σο εθ  ηνχηνπ  ζα  

πξέπεη  λα  ζθεθηνχλ  πνηα  ζα  είλαη  ε  επίπησζε  ησλ  ησξηλψλ  ηνπο θηλήζεσλ  ζηα  

µειινληηθά παίγληα, φηαλ ν θφβνο γηα µειινληηθέο απψιεηεο ιεηηνπξγεί  σο  εμηζνξξνπεηηθφο  

παξάγνληαο.  Παξφµνηα,  ν  ραµέλνο    δξα  µε ππνµνλή  θαη  µε  µαθξνπξφζεζµε  πξννπηηθή  

αθφµε θαη µε  θφζηνο  λα  µελ επηηεπρζεί θαµία  ζπµθσλία θαη λα ζπλερίδεηαη  ε  θαηάζηαζε 

ηεο επηζεηηθφηεηαο πξνθεηµέλνπ λα βειηηψζεη ηελ ζέζε ηνπ ζε µειινληηθέο 

δηαπξαγµαηεχζεηο. 

 

Ζ  αμηνπηζηία  ηεο  επηµνλήο  απηήο,  ρσξίο  ελαιιαθηηθέο  ιχζεηο,  εμαλαγθάδεη  ην Ηζξαήι    

λα  ππνθχςεη  ζηνλ  εθβηαζµφ,  γλσξίδνληαο  φηη  δηαθνξεηηθά  ζα  θχγεη  απφ ην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγµαηεχζεσλ ρσξίο λα έρεη θεξδίζεη ηίπνηε. 

 

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγµα είλαη νη δηαπξαγµαηεχζεηο µε ηελ πξία γηα ηελ  

παξαρψξεζε  ησλ  πςσµάησλ  ηνπ  Γθνιάλ,  ηα  νπνία  θαηέιαβαλ  νη  Ηζξαειηλνί ην  1967.  

Οη  χξηνη  θαηέζηεζαλ  ζαθέο εθ ησλ  πξνηέξσλ  φηη  δελ  πξφθεηηαη  λα παξαρσξήζνπλ νχηε 

ρηιηνζηφ ησλ πςσµάησλ. 

 

Ζ  Ηζξαειηλή  πνιηηηθή  πξνζέγγηζε  βαζίδεηαη  ζηελ  ππφζεζε  φηη  µηα  ζπµθσλία µε ηνπο 

Άξαβεο πξέπεη λα επηηεπρζεί µε θάζε θφζηνο. Ζ απνπζία ζπµθσλίαο δελ εμππεξεηεί  ηα  

ζηξαηεγηθά  ηνπο  ζπµθέξνληα  θαη  δελ  µπνξεί  λα  γίλεη  αλεθηή. Παξφµνηα, ην Ηζξαήι 

δηεμάγεη ηηο δηαπξαγµαηεχζεηο µέζα απφ έλα πιαίζην ζθέςεο πνπ  δελ  ηνπ  επηηξέπεη  λα  

απνξξίςεη  ππνδείμεηο  πνπ  δελ  ζπµθσλνχλ  µε  ηα ζπµθέξνληά ηνπ. 

 

Σειηθά ε Ηζξαειηλή πιεπξά, ε νπνία επηδηψθεη µε θάζε θφζηνο µηα εηξελεπηηθή ζπµθσλία µε 

ηε πξία, θάλεη απνδέθηε ηε ζέζε ηεο πιήξνπο απνρψξεζεο. ηνλ δεµφζην ιφγν ζην    

Ηζξαήι είλαη μεθάζαξν φηη ην ζεµείν ελάξμεσο δηαπξαγµαηεχζεσλ µε  ηελ  πξία  πξέπεη  λα  

ζπµπεξηιαµβάλεη  θαη ηελ πιήξε απφζπξζε  απφ  ηα  πςψµαηα ηνπ Γθνιάλ, παξά  ηελ  

θξίζηµε  ζηξαηεγηθή  ζεµαζία ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ηνπο. Γηα  ηελ  επίηεπμε  

ηζνξξνπίαο  ζην  παίγλην,  ν  «ινγηθφο»  νθείιεη  λα  θάλεη θάπνηεο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο 

ηνπ πξνθεηµέλνπ λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα απνθνµίζεη ην µέγηζην φθεινο. 
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9.5 Δμειίζζνληαο ηελ παγίδα ηεο αλππνκνλεζίαο 

 

Γηαηί είκαζηε ζπρλά παξνξκεηηθνί πεξηζζφηεξν απφ φηη ζα ζέιακε λα ήκαζηαλ. Να πάξνπκε 

έλα απφ ηα πνιιά παξαδείγκαηα: ελψ ην «θφζηνο» ηνπ λα παίξλεηο έλα αληίγξαθν ελφο 

θαηλνχξηνπ βηβιίνπ ή ην ηειεπηαίν κνληέιν ελφο ππνινγηζηή κεηψλεηαη νπζηαζηηθά κέζα ζην 

ρξφλν, ιίγνη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα πεξηκέλνπλ. Αθφκα παξαπάλσ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρνπλ αλζξψπνη πνπ πεξλνχλ ηηο λχρηεο ηνπο ζην ίληεξλεη γηα λα είλαη νη πξψηνη 

αγνξαζηέο. Απφ απηή ηελ νπηηθή ηεο εμέιημεο απηφ γελλά έλα εξψηεκα: ε αλππνκνλεζία 

επλνείηαη ζηελ καθξνρξφληα εμέιημε. Γίλνληαο ηελ κεγαιχηεξε παξαιιαγή ζηελ ππνκνλή θαη 

ηελ απηνζπγθξάηεζε ζηνλ πιεζπζκφ, ζα κπνξνχζαλ νη εμειηθηηθέο δπλάκεηο λα επλνήζνπλ 

απηνχο πνπ ζα επηζπκήζνπλ λα πεξηκέλνπλ; Θα έπξεπε λα εμειίρηνχκε πξνο κία θνηλσλία 

αθφκα κεγαιχηεξεο ππνκνλήο θαη απνπζίαο ηεο παξνξκεηηθφηεηαο; Όλησο, εξεπλεηέο 

δείρλνπλ ηελ παξαθείκελε ζπζζψξεπζε πινχηνπ λα επλννχλ ηελ αλακνλή ηφζν δπλακηθά 

πνπ επλνεί ηνλ αλακέλνληα αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηνλ έμππλν. 

 

Μία εμήγεζε είλαη ε θπζηθή εμήγεζε, έλα παξάδεηγκα πσο είκαζηε αλππφκνλνη γηαηί κπνξεί 

λα κελ δνχκε αχξην. Χζηφζν απηφ απφ κφλν ηνπ δελ εμεγεί γηαηί ζα έπξεπε λα εμειίμνπκε 

ηελ αλππνκνλεζία: αθφκα θαη έλα πνιχ ππνκνλεηηθφ άηνκν ζα ζπκπεξηθεξζεί αλππφκνλα 

ζηα πξφζπξα κηαο αβέβαηεο δσήο. 

 

Δδψ ζα εξεπλήζνπκε κία ελαιιαθηηθή εμήγεζε ηεο εμέιημεο ηεο αλππνκνλεζίαο. ε κία 

επέλδπζε κπσπηθή ηα πξνβιήκαηα είλαη δπζιεηηνπξγηθά. Σν ίδην δελ είλαη αιεζέο ζε έλα 

παίγλην. Σα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ σο έλα κέζν δέζκεπζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θήκε γηα ηεκπειηά είλαη πνιχ πνζεηή νχησο ψζηε θάπνηνο λα απνθχγεη 

αηηήκαηα γηα εθζέζεηο δηαηηεζίαο ή ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. ε έλα επαλαιακβαλφκελν παίγλην 

έλαο αλππφκνλνο παίρηεο δελ κπνξεί λα απεηιεζεί κε κειινληηθή ηηκσξία, θαη γίλεηαη αθφκα 

πην δχζθνιν λα εμεξεπλεζεί ην παίγλην. 

 

Ζ ηδέα ηεο αλππνκνλεζίαο σο δεζκεπκέλε είλαη αξθεηά ιεπηή. Ζ επηηπρήο δέζκεπζε - σο 

εξαζηέο ηνπ Dr. Strangelove ζα γλσξίδνπλ - απαηηεί δχν ζηνηρεία: αμηνπηζηία θαη 

δεκνζηφηεηα. Οη εμειηθηηθέο δπλάκεηο ρηίδνληαο ηελ αλππνκνλεζία κε πξνηηκήζεηο θάλνπλ 

ηελ αλππφκνλε ζπκπεξηθνξά αμηφπηζηε. Αιιά πψο απηφ βνεζάεη ελάληηα ζε έλα παξαηεξεηή 

πνπ δελ κπνξεί λα παξαηεξήζεη απεπζείαο ηηο πξνηηκήζεηο. Βέβαηα είλαη ινγηθφ ην φηη απηέο 

νη πξνηηκήζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά - αιιά ηφηε ππάξρεη 

έλα θίλεηξν θαη γηα ηνλ ππνκνλεηηθφ παίρηε ψζηε λα θηηάμεη κία θήκε γχξσ απφ ηελ 

αλππνκνλεζία, θαη ηφηε είλαη μεθάζαξν γηαηί ε εμέιημε ζα επλννχζε ηελ αθακςία ηεο 

δέζκεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ επθακςία ηεο ππνκνλήο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, είλαη ελδηαθέξνλ 

λα παξαηεξήζνπκε πσο ε πξνζπνίεζε απαηηεί ππνκνλή γηα λα έρεη απνηειέζκαηα. 

Φηηάρλνληαο κία θήκε είλαη θάηη πνπ έλαο αλππφκνλνο παίρηεο δελ ζα δηάιεγε λα θάλεη. Ο 

ππνκνλεηηθφο κπνξεί λα κηκεζεί ηνλ αλππφκνλν, αιιά ν αλππφκνλνο δελ κπνξεί λα κηκεζεί 

θαλέλα. 

 

Γηα λα αλαιχζνπκε απηφ ην ζέκα, θάλνπκε κία απινπζηεπηηθή παξαδνρή πσο ην παίγλην ελφο 

παίρηε παξαηεξείηαη κφλν ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Απηφ ειαρηζηνπνηεί ην θίλεηξν γηα έλαλ 

ππνκνλεηηθφ παίρηε ψζηε λα κηκεζεί ηνλ αλππφκνλν παίρηε. Γηαηί ηφηε ε εμέιημε ζα 

επλννχζε ηνλ αλππφκνλν απφ ηνλ ππνκνλεηηθφ? Ζ απάληεζε φηη ελψ ν παίρηεο δελ θεξδίδεη 

ζε θαηαιιειφηεηα φληαο αλππφκνλνο, ηα παηδηά ηνπ θεξδίδνπλ. Ζ παίρηξηα ε ίδηα δελ 

λνηάδεηαη γη' απηφ, κφλν γηα ηελ δηθηά ηεο ρξεζηκφηεηα δεδνκέλνπ ηεο ππνκνλήο ηεο. Ζ 

εμειηθηηθή επηινγή απφ ηελ άιιε είλαη πςειά εμαξηψκελε απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ γνληθψλ 

πξάμεσλ γηα ηα παηδηά. Δάλ άιινη παίρηεο είλαη ηθαλνί λα ζπκπεξάλνπλ ηελ ππνκνλή ηνπ 

παίρηε εθ ησλ πξνηέξσλ, εάλ κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ πνηα είλαη ηα παηδηά ηεο, θαη αλ 

θαηαιαβαίλνπλ πσο ε ππνκνλή είλαη θιεξνλνκηθή - ηφηε ηα παηδηά δπλεηηθά σθεινχληαη απφ 

ηελ αλππνκνλεζία ησλ γνληψλ. 
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Δκείο δηεξεπλνχκε απηά ηα ζέκαηα ζην πιαίζην ελφο απινχ παηγλίνπ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα 

απεηθνλίζεη ην πψο ε αλππνκνλεζία κπνξεί αλαδπζεί σο έλα εμειηθηηθφ απνηέιεζκα θαη 

επίζεο λα θαηαιάβνπκε πψο δηαθνξεηηθνί θνηλσληθνί ξφινη κπνξνχλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 

ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο ππνκνλήο. Όλησο παξά ηηο αλέθδνηεο απνδείμεηο - ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ Charles Sheen καο έξρεηαη ζην κπαιφ - φηη ν πινχζηνο κπνξεί λα είλαη ηφζν 

παξνξκεηηθφο φζν θαη ν θησρφο ζχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο απνδείμεηο, γηα παξάδεηγκα 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Cuhna θαη Heckman φηη ππάξρεη κία δπλαηή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθά αλεπηηπρήο νηθνγελεηψλ ηεο αλππνκνλεζίαο θαη ηεο έιιεηςεο απηφ ειέγρνπ. 

 

Απηή ε δεκνζίεπζε είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηελ βηβιηνγξαθία ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηεο εμέιημεο. Ζ εμέιημε ηνπ αιηξνπηζκνχ έρεη κειεηεζεί αξθεηά, γηα 

παξάδεηγκα, ζην Bowles. Έρεη κειεηεζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο εμέιημεο απφ ηνπο 

Bisin θαη Topa θαη ην γεληθφηεξν δήηεκα ηνπ πνιηηηζκνχ έλαληη άιισλ θνξκψλ κεηάδνζεο 

έρεη κειεηεζεί απφ ηνλ Bisin. Άιια βαζηά δεηήκαηα γηα ηε ζπγγέλεηα θαη ηελ επηινγή έρνπλ 

εμεηαζηεί απφ ηνπο Alger θαη Weibull. Δθδφηεο φπσο ν Ely θαη Dekel, Ely θαη Yalankaya 

έρνπλ εμεηάζεη ηα ζεσξεηηθά εξείζκαηα ηεο εμειηθηηθήο ηζνξξνπίαο φηαλ νη πξνηηκήζεηο 

εμειίζζνληαη, ζρεηίδνληαο εμειηθηηθά απνηειέζκαηα κε ηηο ηζνξξνπίεο ησλ παηρληδηψλ 

θαηαιιειφηεηαο. Χζηφζν ε εμέιημε ηεο αλππνκνλεζίαο (σο αληίζεην ζηελ ππνκνλή) δελ έρεη 

κειεηεζεί αξθεηά. 

 

Τπάξρεη κία πνηθηιία απφ κηθξφηεξα δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηνλ απηνέιεγρν πνπ ζα δηεξεπλεζεί ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο ζπκπεξηθνξηθήο νηθνλνκίαο- γηα 

παξάδεηγκα νη Fundenberg θαη Levine. Χζηφζν, δελ εμεηάδνπκε απηά ηα δεηήκαηα 

δέζκεπζεο, ηεο παξνχζαο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο ζπλνρήο ηνπ ρξφλνπ εδψ - πεξηζζφηεξν 

εζηηάδνπκε ζε κία πην απιή εξψηεζε ηνπ γηαηί δηαρξνληθέο πξνηηκήζεηο κε ρακειά 

γεσκεηξηθνχο παξάγνληεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε κία εμειηθηηθή ξχζκηζε. Δπίζεο θνηηάκε 

ηελ αλεπάξθεηα ηεο ηζνξξνπίαο, ε νπνία έρεη κία θπζηθή εξκελεία φηαλ ην κνληέιν γίλεηαη 

αληηιεπηφ σο έλα κνληέιν πσιεηή-αγνξαζηή. 

 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, ηα θέξδε απφ ηελ αλππνκνλεζία είλαη 

ηδησηηθά. Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ θνηλσληθά θέξδε απφ ηελ 

αλππνκνλεζία. Έλα παξάδεηγκα απηνχ παξέρεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία κέζσ ηεο ζχγθξνπζεο. 

ε απηή ηελ βηβιηνγξαθία νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο επηζπκίεο ηνπο είηε 

παξάγνληαο είηε ηδηνπνηφληαο ηελ παξαγσγή ησλ άιισλ(απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο ζχγθξνπζεο). 

Γεληθά, νη πφξνη πνπ ζπαηαιηνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο είλαη κία θνηλσληθή ζπαηάιε. Έηζη, είλαη 

θαιχηεξν γηα ηελ θνηλσλία είλαη νη άλζξσπνη λα κελ εκπιέθνληαη ζε ζθεηεξηζκνχο κέζσ 

ζχγθξνπζεο, σο κία δεχηεξε θαιχηεξε ιχζε, είλαη πσο απηνί πνπ ην θάλνπλ λα είλαη πην 

αλππφκνλνη, έηζη ψζηε λα κελ επελδχνπλ πνιιά ζηηο ηερλνινγίεο πνπ είλαη επηβιαβείο ζηελ 

θνηλσληθή πξφλνηα. Απηή είλαη κία αθξαία πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί ζην κνληέιν 

καο. Μία ελαιαθηηθή, ιηγφηεξν αθξαία πεξίπησζε, είλαη γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ησλ 

θεξδνζθφπσλ. Θα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κία θνηλσληθή ιεηηνπξγία, νλνκαζηηθά, λα βνεζάλε 

ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ ηηκψλ, σζηφζν παίξλνπλ ην θαηάιιειν κέξνο γηα ην θέξδνο ησλ 

επελδχζεσλ. 

 

Παξάδεηγκα. Παίγλην ηνπ αγξόηε θαη ηνπ ζεξίθε 

 

Τπάξρεη κία ζεηξά απφ παίρηεο πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν πιεζπζκνχο, νη Αγξφηεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ έλα κέξνο ηνπ θ πνπ είλαη ν πιεζπζκφο θαη ησλ εξίθεδσλ νη νπνίνη είλαη 

ην ππφινηπν 1 - θ ηνπ πιεζπζκνχ. ε θάζε γχξν νη Αγξφηεο θαη νη εξίθεδεο ζπλδπάδνληαη 

ηπραία φηαλ ε πηζαλφηεηα γηα λα βξεζνχλ έλαο Αγξφηεο θαη έλαο εξίθεο είλαη 2θ(1-θ). Οη 

ελαπνκείλαληεο Αγξφηεο θαη εξίθεδεο κέλνπλ ρσξίο ηαίξη. Όινη νη παίρηεο έρνπλ κία αξρηθή 

πξνηθνδφηεζε ελφο βαξειηνχ ζηηάξη, θαη ε θαηαιιειφηεηα είλαη γξακκηθή ζην ζηηάξη. 

 

Έλαο γχξνο απνηειείηαη είηε απφ ελφο αηφκνπ είηε δχν αηφκσλ παίγλην πνπ έρεη ηξείο 

πεξηφδνπο. 
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 Αηαίξηαζηνο Αγξφηεο [Παίγλην Δπέλδπζεο] 

 Πεξίνδνο 1: επέλδπζε kI  [0,1], θαηαλάισζε 1- kI 

 Πεξίνδνο 2: απνηέιεζκα ιήςεο θαη θαηαλάισζεο yI = A kI
a ,φπνπ 

aA≤ 1 θαη 0<a<1, A>0. 

 Πεξίνδνο 3: ηίπνηα 

 

Αηαίξηαζηνο εξίθεο: 

 Πεξίνδνο 1: θαηαλάισζε ηεο πξνηθσδφηεζεο ηνπ 1 

 Πεξίνδνο 2: ηίπνηα. 

 Πεξίνδνο 3: ηίπνηα. 

 

Παίγλην Αγξφηε-εξίθε: 

 Πεξίνδνο 1a: Ο εξίθεο επελδχεη ks [0,1], θαηαλαιψλεη 1-kS θαη 

δειψλεη απαηηήζεηο ds≥0 

 Πεξίνδνο 1b: Ο Αγξφηεο επελδχεη kf [0,1], θαηαλαιψλεη 1-kF θαη 

ζπκθσλεί λα πιεξψζεη ζην ζεξίθε dF ≥ 0. 

 Πεξίνδνο 2: Ο Αγξφηεο παξάγεη απνηέιεζκα yF = AkF
a + G, 

θαηαλαιψλεη yF – dF θαη ν εξίθεο θαηαλαιψλεη dF φπνπ ην G ≥ 0 

είλαη " ην θέξδνο ηνπ εκπνξίνπ" απφ ην ηαίξηαζκα. 

 Πεξίνδνο 3: Δάλ df ≥ ds ηίπνηα. Δάλ df < ds o εξίθεο ρξεζηκνπνηεί 

κία ηηκσξία πνπ ζα θνζηίζεη ζηνλ αγξφηε ABkS  φπνπ Β > 1. Απηή ε 

ηειεπηαία ππφζεζε ππνλνεί φηη είλαη επθνιφηεξν λα θαηαζηξέςεηο ην 

απνηέιεζκα απφ λα ην παξάγεηο. 

 

εκεηψζηε πσο γίλεηαη αλεθηφ ε ηηκσξία λα έρεη σο απνηέιεζκα αξλεηηθή θαηαιιειφηεηα. 

 

Ζ πξνηίκεζε ελφο παίρηε εμαξηάηαη ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

εθπησηηθφ παξάγνληα δF, δS.. Οη εθπηψζεηο ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ πεξηφδσλ. ην παίγλην 

ηεο Δπέλδπζεο ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ Αγξφηε είλαη 1 - kI + δFyI. ην παίγλην ηνπ 

αηαίξηαζηνπ εξίθε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ ζεξίθε είλαη 1. ην παίγλην ηνπ Αγξφηε 

- εξίθε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ παηγλίνπ ηνπ αγξφηε είλαη:  

 

  1 – kF + δF( yF – dF) – δF
2 1df<ds ABks

a 

 

φπνπ ην 1df<ds  είλαη ην δεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλάξηεζεο πνπ αμηνινγεί ην 1 φηαλ ην df  < ds 

θαη 0 αιιηψο,  

θαη απηή ηνπ εξίθε: 

 

  1 – kS + δSdF. 

 

Μπαίλνληαο ζε θάζε παίγλην ν Αγξφηεο θαη ν εξίθεο γλσξίδνπλ ηνλ δηθφ ηνπο εθπησηηθφ 

παξάγνληα θαη έρνπλ αλεμάξηεηα θνηλά πηζηεχσ γηα ηνλ εθπησηηθφ παξάγνληα ηνπ άιινπ 

παίρηε πνπ δίλεηαη απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ πηζαλνηήησλ κF(δS), κS(δF). Δθηφο ηνπ παηγλίνπ ηνπ 

Αγξφηε θαη ηνπ εξίθε, απηνί νη παξάγνληεο είλαη άζρεηνη. Τπνζέηνπκε φηη ζην ηέινο θάζε 

γχξνπ νη ζηξαηεγηθέο πνπ ππήξμαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γχξνπ παξαηεξνχληαη απφ φινπο. 

 

εκεηψζηε πσο απηή ε ππφζεζε ζεκαίλεη φηη παξαηεξείηαη πσο έλαο ηαηξηαγκέλνο αγξφηεο 

«ζα έπαηδε» εάλ δελ είρε ηαίξη θαη πσο έλαο αηαίξηαζηνο εξίθεο «ζα έπαηδε» εάλ είρε ηαίξη. 

Απηφ πνπ έρνπκε ζην κπαιφ καο είλαη πσο νη παίρηεο ζην πξαγκαηηθφ παίγλην παίδνπλ 

παξαπάλσ απφ κία θνξά θαη κεξηθέο θνξέο ηαηξηάδνπλ ελψ κεξηθέο φρη ψζηε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην παίγλην ηνπο λα παξαηεξείηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απξφβιεπηα, 

σζηφζν ε ζεκείσζε ψζηε λα γίλεη απηφ επίζεκν είλαη αξθεηά δπζθίλεηε θαη επηδξά ζην ίδην 

ην κνληέιν. 
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Γηα λα δείηε ηη έγηλε αληηιεπηφ απφ απηφ ην παίγλην, ζεσξήζηε ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην G = 

0. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εξίθεο δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα παξαπάλσ απφ 

ην ίδην ην φξγαλν: κφλν νη Αγξφηεο είλαη θνηλσληθά παξαγσγηθνί κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ επελδχζεηο πνπ λα έρνπλ απνηέιεζκα ζηελ αχμεζε ηνπ ζηηαξηνχ. 

Χζηφζν, ν εξίθεο κπνξεί ζθεηεξηζηεί θάπνηα απφ ηελ παξαγσγή ησλ Αγξνηψλ. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα ην κνληέιν έρεη γεχζε ζεξεπηή - ζεξακάησλ. εκεηψζηε, σζηφζν, πσο ην κνληέιν 

είλαη κνξθνπνηεκέλν ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εγγελήο ζηξεβιψζεηο ζηελ ζήξεπζε: ην πνζφ ην 

νπνίν ν εξίθεο κπνξεί λα ζεσξεί θαηάιιειν είλαη αλεμάξηεην απφ ην πφζν έρεη παξαρζεί 

απφ ηνπο Αγξφηεο. Ζ ζήξεπζε γίλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ηηκσξίαο: νη Αγξφηεο πξέπεη λα 

επηιέμνπλ εάλ ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξίθε. Δάλ νη Αγξφηεο απνηχρνπλ 

λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξίθε ηηκσξνχληαη. Σν επίπεδν ηεο ηηκσξίαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επέλδπζε πνπ έγηλε απφ ηνλ εξίθε. εκεηψζηε πσο δελ ππάξρεη θαλέλα 

ζέκα δέζκεπζεο γηα ηνλ εξίθε: φζν πην ππνκνλεηηθφο είλαη ηφζν πεξηζζφηεξν ζα επελδχζεη 

ζηελ ηηκσξία - θαη φπσο ζα δνχκε ν εξίθεο ζα εμειηρζεί πξνο έλα κεγάιν βαζκφ ππνκνλήο. 

 

Απηφ ην παίγλην δελ είλαη ίδην κε ην παίγλην Υσξηθφο - Γηθηάηνξαο φπνπ ν Γηθηάηνξαο 

αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα δέζκεπζεο - αιιά δελ είλαη επαίζζεηνο ζηελ ππνκνλή. Δδψ 

είλαη νη Αγξφηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ έλα πξφβιεκα δέζκεπζεο: ε ηηκσξία ιακβάλεη ρψξα κε 

θάπνηα θαζπζηέξεζε. Δμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο έλαο ιηγφηεξν ππνκνλεηηθφο Αγξφηεο είλαη 

ιηγφηεξν πξφζπκνο λα ελδψζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξίθε, θαη αλ ν εξίθεο ην μέξεη απηφ 

ζα απαηηήζεη ιηγφηεξα. Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη έλα πξφβιεκα δέζκεπζεο ζην θνκκάηη ηνπ 

Αγξφηε. 

 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε ζπδεηήζεη ηελ πεξίπησζε φπνπ ην G = 0. Δδψ ν εξίθεο δελ έρεη 

θακία θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη είλαη απιψο ζεξεπηήο ή παξάζηην. Δάλ ζθεθηνχκε ηνπο 

εξίθεδεο σο ηδηνθηήηεο γήο θαη ηνπο Αγξφηεο σο ρσξηθνχο, γεληθά νη ηδηνθηήηεο παξέρνπλ 

θάπνηεο ππεξεζίεο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ πξνζηαζία γηα ηελ βειηίσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Απηφ ην ζπιιακβάλνπκε - θάπσο σκά - κέζσ ηνπ G>0. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη έλα ζεηηθφ πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη λα ηαηξηάδεη κε ηνλ εξίθε. εκεηψζηε πσο ην 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηαηξηάζκαηνο ζπζζσξεχεηαη ζηνλ Αγξφηε, φρη ζηνλ εξίθε. Δδψ ην 

κνληέιν γίλεηαη έλα δπλεηηθά επεξγεηηθφ εκπφξην - αιιά ν κφλνο κεραληζκφο πνπ έρεη ν 

εξίθεο γηα ηελ ηδηνπνίεζε κέξνπο απφ ηα θέξδε ψζηε λα εκπνξεχεηαη, είλαη λα απεηιεί ηνλ 

Αγξφηε. Γπζηπρψο απηφο ν κεραληζκφο δελ ζρεηίδεηαη κε ην θέξδνο γηα ην εκπφξην: ην πνζφ 

πνπ ν εξίθεο κπνξεί λα ηδηνπνηεζεί δελ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιφ είλαη ην ηαίξη ηνπ. 

Απηφ απνθαιχπηεη κία θαηάζηαζε πνπ κεξηθέο θνξέο πξνθχπηεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα: εάλ 

ην έλα κέξνο θαηέρεη έλα κεραληζκφ επβνιήο, γηαηί λα κελ ηδηνπνηεζεί φζα πεξηζζφηεξα 

κπνξεί απφ ην λα πεξηνξηζηεί ζε θάπνηα πνζφηεηα νξηζκέλε απφ ηα θξηηήξηα 

απνδνηηθφηεηαο? Γηαηί ζα πξέπεη έλα κεγάιν πνιηηηθά ζπλδεδεκέλν κνλνπψιην απιψο λα 

ηδηνπνηείηαη φ,ηη ε αγνξά είλαη δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη, φηαλ κπνξνχλ λα έρνπλ θαη έλα 

σξαίν θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ λα πεγαίλνπλ καδί? 

 

Μία εξκελεία φηαλ ην G>0 είλαη πσο ν εξίθεο είλαη ν αγνξαζηήο θαη νη Αγξφηεο νη 

πσιεηέο, ε πνζφηεηα ηνπ ζηηαξηνχ πνπ παξέρεηαη ζηνλ εξίθε/αγνξαζηή αληηπξνζσπεχεη 

ηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ην G ην θέξδνο ηνπ εκπνξίνπ. Δδψ ν Αγξφηεο/πσιεηήο έρεη 

έλα θίλεηξφ λα θιέςεη ηνλ εξίθε/αγνξαζηή- θαη ε κφλε πεγή πνπ έρνπλ ν 

εξίθεο/Αγνξαζηήο είλαη λα αληαπνδψζεη ζηνλ Αγξφηε/πσιεηή πνπ παξέρεη ρακειή 

πνηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε πνηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζα είλαη έλα πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εξίθε/αγνξαζηή λα ηηκσξήζεη ηνλ Αγξφηε/πσιεηή. Καηά κία έλλνηα απηφ 

καο παξέρεη ην αληίζεην απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ην G=0: ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν εξίθεο 

ήηαλ παξάζηην. ην πιαίζην ηνπ αγνξαζηή/πσιεηή είλαη αγνξαζηέο πνπ κπνξεί λα πάξνπλ 

πνιχ κηθξφ κεξίδην ηνπ πιενλάζκαηνο γηα λα ηνπο παξέρνπλ επαξθή θίλεηξα. 

 

Γπξλάκε ηψξα κειεηήζνπκε ην ππνπαίγλην ηεο ηέιεηαο ηζνξξνπίαο ζε δηαθνξεηηθνχο αγψλεο. 

Αξρηθά, θαη απηφ είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ελφο παίρηε 
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γίλεηαη δεκφζηα κφλν κεηά ην ηέινο ηνπ παηγλίνπ, ζε απηφ ην ζεκείν ν παίρηεο πεζαίλεη θαη 

δελ μαλαπαίδεη, ψζηε ηα κφλα ζηνηρεία πνπ ζα έρεη έλαο παίρηεο ζα είλαη ε ρξεζηκφηεηα πνπ 

ζα ιακβάλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα δνζκέλσλ ησλ πξνηηκήζεσλ. 

 

ην παίγλην ηεο επέλδπζεο ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε γηα ηνλ Αγξφηε είλαη  1 - kI  + δF AkI
a, 

ν πξψηνο φξνο θαηά ζεηξά είλαη αδFAka-1 - 1 = 0, απφ ην νπνίν ην βέιηηζην είλαη kI = (aA)1/(1-a) 

δF
1/(1-a). 

 

ην παίγλην Αγξφηε-εξίθε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ Αγξφηε είλαη  

 

1 - kF + δF(AkF
a - dF + G) εάν dF≥ds ή  

  1 - kF + δF(AkF
a - dF + G) - δF

2ABks
a εάν  dF<ds 

 

εκεηψζηε απηή ε ζπλάξηεζε είλαη έηζη ζηεκέλε ψζηε ε βέιηηζηε επέλδπζε γηα ηνλ Αγξφηε 

λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην dF θαη ηα πηζηεχσ ηνπ Αγξφηε, είηε ππάξρεη ηηκσξία είηε φρη, θαη 

είλαη ην ίδην θαη φηαλ ν Αγξφηεο δελ αγσλίδεηαη θαη είλαη ρσξίο δεπγάξη: kF = kI = (aA)1/(1-a) 

δF
1/(1-a). Παξαηεξήζηε πσο φζν πεξηζζφηεξν αλππφκνλνο είλαη ν Αγξφηεο, παξάγεη ιηγφηεξν, 

έηζη είλαη δπλεηηθά ιηγφηεξν θαηάιιεινο απφ έλα ππνκνλεηηθφ Αγξφηε. Χο εθ ηνχηνπ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη κηα δεδνκέλε θαηάιεμε φπνπ νη εμειηθηηθέο δπλάκεηο ζα 

επλννχλ ηνλ ιηγφηεξν ππνκνλεηηθφ Αγξφηε. 

 

Γηαιέγνληαο πφζν λα πιεξψζνπλ, μεθάζαξα ν Αγξφηεο ζα έπξεπε λα δηαιέγεη είηε dF = 0 θαη 

λα παίξλεη 1 - kF + δF(AkF
a - dF + G) - δF

2ABks
a είηε dF = dS θαη λα παίξλεη 1 - kF + δF(AkF

a - 

dF + G), φπνην απφ ηα δχν είλαη κεγαιχηεξα - θαη πάιη αλεμάξηεηα απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. 

Ζ βέιηηζηε πιεξσκή γηα ηνλ εξίθε εμαξηάηαη απφ ηα πηζηεχσ ηνπ. Αθνχ απηή είλαη ε 

πεξίπησζε ηελ νπνία εμεηάδνπκε, ιχλνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα πηζηεχσ ηνπ είλαη έλα 

καδηθφ ζεκείν  . Σφηε ν εξίθεο ζα κπνξνχζε λα δηαιέμεη ηελ κεγαιχηεξε απαίηεζε κε 

ζπζρεηηδφκελε κε ηελ πιεξσκή: dS =  F  ABkS
a. Ζ πηζηεπηή ρξεζηκφηεηα ηνπ εξίθε ηφηε 

είλαη 1-kS + δS  F  ABkS
a. Σειηθψο, ην kS επηιέγεηαη απφ ηνλ εξίθε γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 

ρξηζεκφηεηα ηνπ, έηζη ψζηε kS = (aAB)1/(1-a)(  F  δS)
1/(1-a). Ζ αληίζηνηρε δήηεζε είλαη : 

 

  dS =  F  AB((aAB)1/(1-a) ( F  δS)
1/(1-a))a 

       = aa/(1-a) (AB)1/(1-a)  F  
1/(1-a) δS

a/(1-a)  

 

Σν  πνζφ πνπ απαηηεί ν εξίθεο είλαη κία απμαλφκελε ζπλάξηεζε θαη γηα ηνπο δχν 

παξάγνληεο ν παξάγνληαο πξνεμφθιεζεο ηνπ εξίθε – απν ηε ζηηγκή πνπ ν ππνκνλεηηθφο 

εξίθεο ζα επελδχζεη πεξηζζφηεξα – θαη ε πηζαλή πξνεμφθιεζε – απν ηε ζηηγκή πνπ ν 

ππνκνλεηηθφο Αγξφηεο είλαη πην επαίζζεηνο ζε κία απεηιή. 

 

Παξάδεηγκα. Η Δμειηθηηθή Γηαδηθαζία: Γύν Σύπνη. 

 

Σψξα ζα ζέιακε λα νξίζνππκε ηελ παξάιιειε εμέιημε ησλ πξνηηκήζεσλ φπσο κεηξήζεθαλ 

απφ ηνπο πξνεμνθιεκέλνπο παξάγνληεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ Αγξνηψλ θαη ησλ εξίθεδσλ. 

ηελ αλάιπζε ε ζπλνιηθή θαηαιιειφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιπζεζκνχ δελ εμαξηάηαη 

απφ ηηο πξνηηκήζεηο, αιιά απφ ην ζχλνιν, κε πξνεμνθιεκέλεο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο 

ππεξάλσ ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. 

 

Γηα ιφγνπο απιφηεηαο ζεσξνχκε ηελ πξψηε πεξίπησζε φηαλ ππάξρνπλ δχν πηζαλέο 

πξνηηκήζεηο: είηε ππνκνλεηηθέο πξνηηκήζεηο κε πξνμνθιεκέλν ηνλ πξψην παξάγνληα – πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ θαηαιιειφηεηαο ζπλάξηεζεο 

αληηθεηκέλσλ – ή αλππφκνλεο πξνηηκήζεηο κε θάπνην 0<δ<1, πνπ είλαη δF, δS {δ,1}. 
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Δίλαη έλα απιφ κνληέιν φπνπ ππάξρνπλ ηέζζεξηο αλεμάξηεηνη ηχπνη: ν ππνκνλεηηθφο 

Αγξφηεο, ν ππνκνλεηηθφο εξίθεο, νη αλππφκνλνη Αγξφηεο θαη νη αλππφκνλνη εξίθεδεο. ην 

ηέινο θάζε γχξνπ θάζε γθξνππ γελλάεη έλαλ απφγνλν πνπ είλαη παλνκνηφηππνο ζε 

πξνηηκήζεηο θαη ηχπν: νη απφγνλνη παξαηεξνχληαη ζπρλά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πεπεηζήζεηο 

κε ηηο νπνίεο κπαίλνπλ ζε έλα γχξσ είλαη δεδνκέλεο θαη θαλέλαο παίρηεο δελ έρεη θαλέλα 

θίλεηξν λα θάλεη θάηη άιιν απφ ην λα κεγηζηνπνηήζεη κε αμηνπξέπεηα ηεο πξνηηκήζεηο ηνπ, 

φπσο παξαηεξνχκε ηα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ πσο ζην ηέινο ελφο γχξνπ νη πξνηηκήζεηο ησλ 

παηρηψλ κπνξεί λα ζπλαρζνχλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά, ψζηε νη πξνηηκήζεηο ησλ απνγφλσλ λα 

είλαη γλσζηέο θαη ζίγνπξεο – θαη ίζεο κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. ε απηφ ην πιαίζην: γηαηί 

ε εμέιημε δελ ζα κπνξνχζε λα επλνεί απιά ηνπο ππνκνλεηηθνχο παίρηεο θαζψο απηνί 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ. Ο ιφγνο γη απηφ είλαη πσο ν θάζε έλαο αηνκηθά απιά 

κεγηζηνπνηεί ηηο κε αμηνπξέπεηα ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο θαη δελ ππνινγίδεη πσο απηφ ζα 

επηξξεάζεη ηηο επαθφινπζεο  γεληέο. πγθεθξηκέλα, γηα ηα ζηαζεξά πηζηεχσ ηνπ εξίθε είλαη 

θνζηνβφξξν ζε θαηαιιειφηεηα γηά θάζε μερσξηζηφ Αγξφηε λα κεγηζηνπνηήζεη κε ηφθν ζε 

έλα πξνεμνθιεκέλν παξάγνληα κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Χζηφζν, θάλνληαο έηζη, απηφο 

(αθνχζηα) θαζηεξψλεη πσο ν απφγνλνο ηνπ ζα είλαη αλππφκνλνο – θαη απηφ ζεκαίλεη πσο νη 

επαθφινπζνη εξίθεδεο ζα δεηάλε ιηγφηεξα απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ. Δλψ ν αλππφκνλνο 

Αγξφηεο ράλεη κέζσ ηεο αλππνκνλεζίαο ηνπ, ν απφγνλνο επσθειήηαη, θαη απηφ δεκηνπξγεί 

κηα πηζαλή εμειηθηηθή δχλακε πξνο ηελ αλππνκνλεζία. 

 

Αλαθαιέζηε πσο ην θ είλαη ην κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη Αγξφηεο, αο πνχκε πσο ην τ 

ζπκβνιίδεη ην θιάζκα ησλ Αγξνηψλ πνπ είλαη αλππφκνλνη. Θέηνπκε VF(δF),VS(δS) ηελ 

εμειηθηηθή θαηαιιειφηεηα ησλ Αγξνηψλ θαη ησλ εξίθεδσλ σο κία ζπλάξηεζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ 



V ηνπο. Γηα λα ππνινγίζνπκε απηφ, ππνινγίδνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ζε 

δηαθνξεηηθά ηαηξηάγκαηα. Ζ θαηαιιειφηεηα ελφο Αγξφηε πνπ δελ έρεη ηαίξη είλαη 

 

  VF
U(δF) = 1 + aa/(1-a) A1/(1-a) δF

a/(1-a) – (aA)1/(1-a)δF
1/(1-a), 

 

Δλψ ζην παίγλην Αγξφηε – εξίθε είλαη  

  

   VF
FS(δF,δS) = VF

U(δF) –dS +G 

           = VF
U(δF) – a a/(1-a) (AB)1/(1-a) δF

1/(1-a)δS
a/(1-a) + G . 

 

Ζ θαηαιιειφηεηα ελφο αηαίξηαζνπ εξίθε είλαη έλα, ελψ ζην παίγλην Αγφηε εξίθε είλαη 

 

  VF
FS(δF,δS) = 1 – kS + dS 

          =  1 + aa/(1-a) (AB)1/(1-a) δF
1/(1-a) (δS

a/(1-a) -  aδS
1/(1-a)) 

 

Σν κνληέιν ηεο εμέιημεο πξφηππν δπλακηθφ αληίγξαθν πνπ βαζίδεηαη ζηελ εμειηθηηθή 

θαηαιιειφηεηαο. Δάλ ην θj είλαη ε έλσζε  ηνπ πιπζεζκνχ ησλ θξνχπ j, VJ  θαη ε 

θαηαιιειφηεηα  ηνπ γθξνχπ 



V  είλαη ε κέζε θαηαιιειφηεηα ηνπ πιπζεζκνχ, ηφηε 

  

 θj = θj (Vj - 



V ) 

 

Ζ αλάιπζε καο ιακβάλεη κεγάιε βνήζεηα απφ ηελ παξαηήξεζε πσο νη εξίθεδεο 

εμειίζνληαη πξνο κία κεγαιχηεξε ππνκνλεηηθφηεηα: 

 

 

Πξόηαζε.  τS < 0. 

 

Απφδεημε: Αξθεί λα δείμνπκε πσο VS
FS

 (δF,δS) απμάλεηαη ην δS. Τπνινγίδνπκε : 

   

D δsVS
FS(δF,δS) = aa/(1-a)(AB)1/(1-a) δF

1/(1-a) (a/(1-a)) δS
-1(δS

a/(1-a) - δS
1/(1-a)) > 0 
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Ζ ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε θαίλεηαη καθξνρξφληα, γη απηφ, έρεη κφλν ηξίο ηχπνπο: ν 

ππνκνλεηηθφο εξίθεο, θαη νη δχν αλππφκνλνη θαη ππνκνλεηηθνί Αγξφηεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζηελ νπνία επηθεληξνλψκαζηε ηψξα, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ζπλνιηθή 

θαηαιιειφηεηα ελφο (ππνκνλεηηθνχ) εξίθε λα είλαη 

 

  VS  = aa/(1-a)(AB)1/(1-a) (1-a){(1 - τ)θ + τθδ1/(1-a)} 

 

ελψ ηνπ Αγξφηε δίλεηαη απφ ην 

 

VF(δF) = 1 + aa/(1-a) A1/(1-a) δF
a/(1-a) (1 - a δF) - (1 - θ) aa/(1-a)(AB)1/(1-a) δF

1/(1-a) + (1-θ)G 

 

εκεηψζηε πσο απηφ εμαξηάηαη απφ ην πφζνη Αγξφηεο ππάξρνπλ, θαη ζίγνπξα φρη, ηη ηχπνπ 

Αγξφηεο είλαη. Ζ δπλακηθή ηνπ αληηγξάθνπ κπνξεί λα ζπκπηπρζεί ζε δχν εμηζψζεηο. 

 

  τ = τ (1 - τ)[ VF(δ) - VF(1)] 

 θ = θ(1 - θ){[ VF(δ) - VS]} - (1 - τ)[ VF(δ) - VF(1)] 

 

Θεώξεκα. Τπνζέηνπκε πσο Β1/(1-α)α < (1 - α)(Β1/(1-α) - 1). Σφηε γηα θάζε 0 < δ < 1 ππάξρεη έλα 

αλνηρηφ δηάζηεκα G ηέηνην ψζηε λα ππάξρεη κία ζηαζεξή κνλαδηθή θαηάζηαζε θαη πνπ λα 

είλαη θαη δπλακηθά ζηαζεξή. ην ζηαζεξφ επίπεδν 

 

  θ = θ*≡ 1 - [(1 - α -δα/(1-α)(1- αδ))/Β1/(1-α) (1-δ1/(1-α)) 

 

Παξαηεξήζηε  πσο ην θ* δελ εμαξηάηαη απφ ην G. Παξαηεξήζηε επίζεο πσο ην ππνζεηηθφ 

B1/(1-a)a < (1 - a) (B1/(1-a) – 1) απν ηελ ζηηγκή πνπ γηα θάζε Β > 1 ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθά 

κηθξφ α. Μπνξνχκε επίζεο λα ππινγίζνπκε 

 

Dδθ* ≡ (α / (1-α)) δα/(1-α) ((δ-1 - 1) / [Β1/(1-α) (1-δ1/(1-α))]) + (θ* / [(1-α)(1-δ1/(1-α))]) δα/(1-α) 

> 0 

 

Έηζη ψζηε αλ νη αλππφκνλνη Αγξφηεο είλαη ιηγφηεξνη ζα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

ζε κία ζηαζεξή θαηάζηαζε. 

 

Σν θιεηδί ηεο παξαηήξεζεο εδψ είλαη πσο ζε κία εζσηεξηθά ζηαζεξή θαηαζηαζε κε 

καθξνπξφζεζκε ινγηθή ζα ππάξρεη έλα θνκκάηη ησλ αγξνηψλ πνπ ζα είλαη αλππφκνλνη: ε 

εμέιημε νδεγεί ζηελ αλππνκνλεζία. Αθφκα πεξηζζφηεξν, βιέπνπκε πσο ην θνκκάηη ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ είλαη Αγξφηεο πέθηεη θάησ απφ ην θ* ελψ ην θνκκάηη ησλ αγξνηψλ πνπ είλαη 

αλππφκνλνη απμάλεηαη, θαη αλ ην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηψλ απμάλεηαη πάλσ απφ 

ην θ* ην αληίζηνηρν θνκκάηη ησλ ππνκνλεηηθψλ Αγξνηψλ απμάλεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί: 

πνιινί εξίθεδεο επλννχλ ηνπο αλππφκνλνπο απν ηε ζηηγκή πνπ νη αλππφκνλνη κεηψλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο απφ ηνπο εξίθεδεο, ελψ κεξηθνί εξίθεδεο επλννχλ ηνπο ππνκνλεηηθνχο απν ηε 

ζηηγκή πνπ ε ππνκνλεηηθνί Αγξφηεο ηνπο νδεγνχλ ζε πην παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Ζ 

πξνβιεκαηηθή άπνςε απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη φηη κε κφλν δχν πηζαλνχο πξνεμνθιεηηθνχο 

παξάγνληεο ην επίπεδν ηεο αλππνκνλνλπζίαο δ ζπγθεθξηκελνπνηήηαη εμνγελψο. Μία πην 

ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ζα άθελε πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα αλππνκνλεζίαο θαη ζα ξψηαγε 

πνηφ επίπεδν πξνθχπηεη ελδνγελψο.  

 

Παξάδεηγκα. Η Δμειηθηηθή Γηαδηθαζία: Πνιινί Σύπνη. 

 

Γελ είλαη πνιχ θπζηθφ λα ππνζέηνπκε πσο ε κφλε πηζαλή πξνηίκεζε δίλεηαη κφλν απφ δχν 

παξάγνληεο κείσζεο ηα δ, 1. Τπνζέηνπκε αλη απηνχ πσο ππάξρνπλ άηνκα κε θάζε παξάγνληα 

κείσζεο ζην δηάζηεκα δ [0,1]. Ζ γεληθή πεξίπησζε είλαη δπζεπίιπηε, αιιά κία κηθξή 

πξνζέγγηζε καο δίλεη κία ελδνζθφπηζε ζηελ δπλακηθή θαη καο ελεξγνπνηεί λα νξίζνπκε κηα 

ζηαζεξή θαηάζηαζε ηεο αμίαο ηνπ δ. 
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Πξψηα παξαηεξνχκε πσο φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν πεξηπηψζεσλ, νη εξίθεδεο κε δ = 1 

έρνπλ πάληα κεγαιχηεξε θαηαιιειφηεηα απν απηνχο πνπ έρνπλ ρακειφηεξνπο κεησηηθνχο 

παξάγνληεο, φπνηε κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα νη εξίθεδεο ζα εμειίζνληαη πξν κία 

ππνκνλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Όπσο θαη πξνεγνχκελα, ε ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε είλαη εθεί 

φπνπ ππάξρεη έλα κφλν γθξνππ ππνκνλεηηθψλ εξίθεδσλ, θαη ζα εζηηάζνπκε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε. 

 

ηε ζπλέρεηα ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη κία ππθλή ζπλάξηεζε πάλσ απφ ηνπο παξάγνληεο 

κείσζεο τδ  θαη πσο είκαζηε θνληά ζε κία ελδνγελή ζηαζεξή θαηάζηαζε, ηελ πεξίπησζε 

ελδηαθέξνληνο. Σφηε ελψ ε ζηαζεξή θαηάζηαζε είλαη πνιχ θνληά ε ππθλή απηή ζπλάξηεο 

πιεζηάδεη έλα spike φπσο παξεκβάιεηαη θάζε ηχπνο Αγξφηε πξνο ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

παξάγνληα κείσζεο. Ζ δπλακηθή ηνπ αληηγξαθνπ δίλεηαη απφ ηα παξαθάησ 

 

τδ = τδ (VF(δ) - 



V F) 

 

φπνπ ην 



V F  είλαη ε κέζε θαηαιιειφηεηα ησλ αγξνηψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηαλνκή ησλ 

ηχπσλ είλαη πνιχ ζπκπεθλνκέλε θνληά ζηελ κέζε ηηκή δF θάλνπκε εηζαγσγή κίαο 

πξνζέγγηζεο. Πξψηα , θάλνπκε κία πξνζέγγηζε ηεο κέζεο θαηαιιειφηεηαο 



V F  απφ ηελ 

θαηαιιειφηεηα VF αμηνινγεκέλε κε ηνλ κέζν παξάγνληα κείσζεο δF.  

 

          τδ = τδ (VF(δ) - 



V F) 

   ≈ τδ(VF + DVF[δ – δF] – VF) 

   = τδ DVF[δ – δF] 

 

Μεηά απφ έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα η ην ζχζηεκα ζα εμειηρζεί ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ: 

  

  τδ(t + η) ≈ τδ(t) + τδ(η) 

     ≈ τδ(t) + τδ(t) DVF[δ – δF]η 

 

Μπνξνχκε κεηά λα ππνινγίζνπκε ηνλ παξάγνληα κείσζεο κε επαλάιιεςε. 

 

  δ(t + η) = ∫δ τδ(t + η) dδ 

    ≈ ∫δ[τδ(t) + τδ(t) DVF[δ – δF] η] dδ 

    =  ∫δ τδ(t) dδ + ∫δ τδ(t) DVF[δ – δF] η] dδ  

    = δF(t) + DVFη  ∫δ τδ(t) [δ – δF] η] dδ  

    = δF(t) + ζ2(t) DVFη. 

 

Απηφ καο δίλεη ηελ εμίζσζε δπλακηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ κέζν παξάγνληα κείσζεο ησλ 

Αγξνηψλ 

 

   



 F ≈ ζ2 (t)DV 

 

Σν γεγνλφο πσο ε δηαθχκαλζε ζ2  είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ δελ καο ελδηαθέξεη γηα ηελ 

δηθή καο αλάιπζε ζηαζεξφηεηαο, έηζη ηελ θξαηάκε ζηαζεξή, θαη κειεηνχκε ηελ δπλακηθή 

εμίζσζε 

 

    F ≈ ζ2 DV 

 

Γεδνκέλεο απηήο ηεο θαιχηεξεο δπλακηθήο απάληεζεο ζπλερνχο ρξφλνπ – απηέο είλαη ε κέζε 

θίλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο θαηαιιειφηεηαο. Ζ δπλακηθή ηνπ θ είλαη ην 

δπλακηθφ αληίγξαθν, ηψξα βαζηζκέλνη ζην κέζν παξάγνληα κείσζεο, ψζηε 
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   =θ(1−θ)(V −V) . 

 

Θεώξεκα 3: Τπνζέηνπκε G > (aAB)1/(1-a) . Σφηε ππάξρεη κηα κνλαδηθή εζσηεξηθή ζηαζεξή 

θαηάζηαζε θαη λα είλαη δπλακηθά ζηαζεξή. 

 

εκεηψζηε πσο φπσο ζην ζεψξεκα 2, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ Θεσξήκαηνο 3 απαηηεί φηη ην G λα 

κελ είλαη πνιχ κηθξφ. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ην Θεψξεκα 2 δελ βάδεη έλα αλψηεξν φξην γηα 

ην G. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ Θεσξήκαηνο 2 δείρλεη πσο ν ιφγνο γηα ην αλψηαην φξην ηνπ G 

δελ ζπλεπάγεηαη ζηεζεξφηεηα, αιιά κάιινλ ρξεηάδεηαη γηα λα αζθαιίζεη ηελ χπαξμε ελφο 

εζσηεξηθνχ ζηαζεξνχ ζεκείνπ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηί ζπκβαίλεη, αλαθαιέζηε ηελ Πξφηαζε 

1 φπνπ ην θ* ην νπνίν δελ εμαξηάηαη απφ ην G. Όπσο απμάλνπκε ην G θξαηφληαο ην ζηαζεξέο 

ηηο άιιεο παξακέηξνπο απηφ απμάλεη ηελ ρξηζεκφηεηα ησλ Αγξνηψλ, ελψ δελ απμάλεη ηελ 

ρξηζεκφηεηα ηνπ εξίθε. Χο εθ ηνχηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην G είλαη αξθεηά κεγάιν ζην θ* - 

αλεμάξηεηα ηεο ηηκήο ηνπ τ νη Αγξφηεο θαη ησλ δχν ηχπσλ ζα ηα πάλε θαιχηεξα απφ ηνπο 

εξίθεδεο θαη έηζη ν αξηζκφο ησλ Αγξνηψλ ζα απμεζεί. Απηφ ππνλνεί πσο δελ ππάξρεη 

κεγαιχηεξε ζηαζεξή θαηάζηαζε: ζηα δεμηά ησλ θ* ππνκνλεηηθψλ Αγξνηψλ ππάξρνπλ νη 

επλνεκέλνη πάλσ απφ ηνπο αλππφκνλνπο. Χζηφζν, απηφ είλαη έλα ηερλνχξγεκα ηνπ 

γεγνλφηνο πσο ππάξρνπλ κφλν δχν ηχπνη. Δάλ ν αλππφκνλνο Αγξφηεο ήηαλ ιηγφηεξν 

αλππφκνλνο - απηφ λα ιέγεηαη, εάλ ην δ ήηαλ κεγαιχηεξν, ζα βιέπακε φηη απηφ ζα θηλνχζε ην 

θ* πξνο ηα δεμηά, θαη πξνο ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ δ  φπνπ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε κία 

ζηαζεξή θαηάζηαζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δF έγηλε ελδνγελέο, ην Θεψξεκα 3 καο δείρλεη 

πσο απηή είλαη ε ζσζηή δηαίζζεζε: αλεμάξηεηα ηνπ πφζν κεγάιν είλαη G ππάξρεη πάληα κία 

ζηαζεξή θαηάζηαζε. Σψξα θαζηεξψλνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζηαζεξή 

θαηάζηαζε. 

 

Θεώξεκα 4: 

(1) Σν ζηαζεξφ ζεκείν ηεο ηηκή ηνπ θ είλαη κεγαιχηεξν απφ 1/2, θαη φζν κεγαιχηεξν είλαη 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην G. 

 Σα ζπγθξηηηθά ζηαηηζηηθά κε εθηηκήζεηο γηα ηα G θαη B είλαη ηα αθφινπζα: 

 

(2) DGδF > 0, DGθ > 0,DBδF < 0, θαη γηα πνιχ κεγάια G, DBθ < 0. 

 

 

Παξάδεηγκα. Απνδνηηθόηεηα θαη ε Παγίδα ηεο Αλππνκνλεζίαο 

 

Σσξα αλαιχνπκε ην ζέκα ηεο πξφλνηαο. Σν κέηξν ηεο πξφλνηαο είλαη ε κέζε θαηαιιειφηεηα 

γηα ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Ο ζηφρνο καο είλαη λα δείμνπκε πσο κία αλαπνηειεζκαηηθή 

παγίδα αλππνκνλεζίαο αλαθχπηεη ζην πνηνο ιάζνο πιεζπζκφο ζα γίλεη αλππφκνλνο. 

 Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ κέζε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, 

παξαηεξνχκε πσο: ππάξρεη έλα κέξνο θ2 απφ αηαίξηαζηνπο αγξφηεο κε θαηαιιειφηεηα 

VF
U(δF), έλα θνκκάηη (1 - θ)2 απφ αηαίξηαζηνπο εξίθεδεο κε θαηαιιειφηεηα 1, θαη έλα 

θνκκάηη 2θ(1 - θ) απφ ηαηξηαγκέλνπο αγξφηεο θαη ζεξίθεδεο νη νπνίνη κνηξάδνληαη κία 

ζπλνιηθή θαηαιιειφηεηα  VF
FS(δF, δS) + VF

FS(δF, δS). Χο εθ ηνχηνπ ε αλακελφκελε κέζε 

θαηαιιειφηεηα είλαη 

 

 V = θ
2
 

1

0

VF
U 

(δF) fF(δF) dδF + (1 - θ)
2
1  

 + θ(1 - θ) 
1

0


1

0

(VF
FS (δF, δS) + VF

FS (δF, δS))fF(δF) fS(δS)dδF dδS 

 

Πηζηεχνπκε πσο ν θνηλσληθφο ζρεδηαζηήο ζα δηαιέγεη κία θαηαλνκή γχξσ απφ ηνπο 

παξάγνληεο κείσζεο γηα ηνλ εξίθε θαη ηνλ Αγξφηε, fF(δF), fS(δS) αληίζηνηρα (ην νπνί κπνξεί 
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θαη ζα είλαη κία ζπλάξηεζε δέιηα, θαηά Dirac), θαη ην κέξνο θ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα ηνπ 

ηεζεί ν ξφινο ηνπ Αγξφηε, κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο. ε φξνπο, 

ν θάζε έλαο μερσξηζηά δηαιέγεη ην θαιχηεξν δπλαηφ ηνπ επίπεδν επέλδπζεο. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ν ζρεδηαζηή είλαη πεξηνξηζκέλνο λα δηαιέμεη ηνπο παξάγνληεο κεηψζεσλ, αλαθεξφκαζηε 

ζε απηφ ζαλ ην δεχηεξν θαιχηεξν. 

 

Θεώξεκα. Ζ δεχηεξε θαιχηεξε θαηαλνκή δίλεηαη απφ: 

 

  
φπνπ ην fF θαη ην fS ζέηνληαο έλα καδηθφ ζεκείν ζην δF = 1 θαη δS= 0, αληίζηνηρα. 

 

  kF = kI = (aA)1/(1-a)δF
1/(1-a) 

  kS = (aAB)1/(1-a) ( FδS)1/(1-a) 

 

Απφδεημε: Ο θνηλσληθφο ζρεδηαζηήο επηιέγεη ηα επίπεδα επελδχζεσλ kF θαη kS έκεζα, 

επηιέγνληαο ηνπο παξάγνληεο κείσζεο. Σ  

VF
FS(δF, δS) 

 

 

ε φξνπο επέλδπζεο, ε θαηαιιειφηεηα  δίλεηαη απφ:   

   VF
U(δF) = 1 + AkF

a  - kF 

 

 VF
FS (δF , δS) + VF

FS (δF , δS) = 2 + AkF
a + G – kF - kS 

 

Γνζκέλνπ ηνπ φηη ε θαηαιιειφηεηα κεηψλεηαη απζηεξά ζην kS, ε θαιχηεξε δπλαηή θαηαλνκή 

ζέηεη ην καδηθφ ζεκείν ζηελ ηηκή ηνπ δS ην νπνίν πινπνηεί ην kS = 0, δειαδή δS = 0. 

Αληίζηνηρα, ε θαηαιιειφηεηα κεγηζηνπνηείηαη φηαλ νη Αγξφηεο επηιέγνπλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ θαζαξή παξαγσγή, ην νπνίν θάλνπλ εάλ δF = 1. Κάζε έλα απφ ηα δχν 

ζπκπεξάζκαηα θξαηηνχληαη αλεμάξηεηα απφ ην θ. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα βξνχκε ηελ 

θαιχηεξε ηηκή απηνχ ηειεπηαίνπ παξαδείγκαηνο κεγηζηνπνηψληαο ηελ Ηζνδπλακία (1) φηαλ ην 

fF θαη ην fS αμηνινγνχληαη ζηηο θαιχηεξεο ηνπο ηηκέο, απηφ γίλεηαη, φηαλ ζέηνπκε σο καδηθφ 

ζεκείν ην δF = 1 θαη ην δS = 0, αληίζηνηρα. Έηζη, ν αληηθεηκεληθφο καο ζηφρνο γίλεηαη: 

 

 V = θ2 (1 + (ΑkF )
a - kF) + (1 - θ)2  + θ(1 - θ)(2 + ΑkF - kF + G - kS) 

 

ην νπνίν κεγηζηνπνηείηαη θαζψο ππνζηεξίδεηαη. 

 

Ζ δηαίζζεζε γηα ηνπο θαιχηεξνπο παξάγνληεο κείσζεο είλαη απιή: νη επελδχζεηο ηνπ εξίθε 

είλαη κία θνηλσληθή δαπάλε, νη νπνίεο δελ ζα θάλνπλ αλ γίλνπλ πνιχ αλππφκνλνη. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη Αγξφηεο είλαη παξαγσγηθνί, θαη ζα δηάιεγαλ ηελ θαιχηεξε επέλδπζε εάλ 

ήηαλ εμαηξεηηθά ππνκνλεηηθνί. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηε γιψζζα ησλ Hirshleifer νη εξίθεδσλ 

απνθηνχλ ηνλ πινχην ηνπο κέζσ ηεο ζχγθξνπζεο, ζηελ γιψζζα ησλ Tullock θαη Krueguer, νη 

εξίθεδεο είλαη ελνηθηαζηέο αζχινπ. ε αληίζεζε, νη Αγξφηεο απνθηνχλ ηνλ πινχην ηνπο 

κέζσ ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

 

Όζν γηα ην θαιχηεξν θνκκάηη Αγξνηψλ, είλαη κηθξφηεξν απφ 1 γηαηί ππάξρεη έλα θνηλσληθφ 

θέξδνο ηνπ κεγέζνπο G φπνηε νη Αγξφηεο θαη νη εξίθεδεο ζπλαληηνχληαη. Σν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ κεγηζηνπνηείηαη ζην 
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θ = 1/2. 

 

ην πλεχκα ηεο βηβηιηνγξαθίαο ησλ ελνηθηαζηψλ αζχινπ ιέγεηαη πσο νη θνηλσλίεο, θαηά ηνλ 

βέιηηζην ηξφπν, ζα ζέινπλ ελνηθηαζηέο αζχινπ κφλν εάλ φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ζέινπλ λα απμήζνπλ ηελ "θνηλσληθή παξαγσγή" (απηφ ζπκβαίλεη, 

G > 0 ). Αιιηψο, εάλ G = 0, ζα ήηαλ βέιηηζην λα κελ ελνηθηαζηνχλ άζπια. 

 

Μία ζρεηηθή εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ βέιηηζηε κίμε Αγξνηψλ θαη εξίθεδσλ φηαλ ν 

θνηλσληθφο ζρεδηαζηήο δελ επηιέγεη ηνπ δηθνχο ηνπο παξάγνληεο κείσζεο, αιιά αληίζεηα 

φηαλ έρνπλ ηηκέο ηζνξξνπίαο. Ζ πξψηε ζεηξά φξσλ ζε απηφ ην πεξηνξηζκέλν πξφβιεκα 

κεγηζηνπνίεζεο καο δίλεη  

 

  θ = min { 1, 1/2 + (1/2) [(ςF -G -kF)/(G - kS)]} 

 

ην νπνίν είλαη επαξθέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε  G - kS > 0. Δίλαη κηθξφηεξν απφ 1 γηα G αξθεηά 

κεγάιν, θαη ηείλεη ζην 1/2 θαζψο ην G κεγαιψλεη. 

 

Γηα ηελ αθξίβεηα ε ζηαζεξή θαηάζηαζε θ > 1/2 ππνλνεί πσο εάλ ην G είλαη αξθεηά κεγάιν, 

ζηελ ζηαζεξή θαηάζηαζε ππάξρνπλ αλαπνηειεζκαηηθά πνιινί Αγξφηεο, θαη πνιχ ιίγνη 

εξίθεδεο. Ζ δηαίζζεζε φηη απηφ πξνθχπηεη γηαηί νη εξίθεδεο πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα λα 

καδέςνπλ έλα κεξίδην G. 

 

Απηφ είλαη πνπ θαινχκε παγίδα ηεο αλππνκνλεζίαο. Σν βιέπνπκε ζαλ παγίδα φηαλ 

δηεξκελεχνπκε ην κνληέιν σο έλαο εξίθεο λα είλαη Αγνξαζηήο θαη έλαο Αγξφηεο λα είλαη 

Πσιεηήο, βιέπνληαο ην kS ζαλ ην πνζφ ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο επηβάιινληαο αμηνπηζηία θαη 

G θαζψο καθξνρξφληα θεξδίδεηαη κία ζπλεξγαζία θαη ε εκπηζηνζχλε. εκεηψζηε πσο ε 

αλεπάξθεηα ρεηξνηεξεχεη θαζψο ην G κεγαιψλεη. 

 

Με απηή ηελ δηεξκελεία, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ Θεσξήκαηνο 4 ιέεη πσο αλ ηα θέξδε γηα 

λα αληαιιάμεηο ην G είλαη αξθεηά κεγάια κεηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηηκσξίαο 

ζα αχμαλε ηνλ αξηζκφ ησλ εξίθεδσλ ζηελ ζηαζεξή θαηάζηαζε, έηζη ζα κεησλφηαλ ε 

αλεπάξθεηα. 

 

Πξνεθηάζεηο 

 

ε φιε καο ηελ αλάιπζε εζηηάζακε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ηνπ παηγλίνπ. Σσξα ζπδεηάκε 

ηα απνηειέζκαηα θάησ απφ ελαιιαθηηθέο αθνινπζίεο ηνπ παηγλίνπ. 

 

ηελ αλάιπζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ κνληέινπ ππάξρεη έλα "φρη ζηαζεξφ" απνηέιεζκα, δειαδή, 

ζε κία θαηάζηαζε δηαπξαγκάηεπζεο ην λα είζαη αλππφκνλνο κπνξεί λα είλαη θαιχηεξν. 

πλήζσο παίξλνπκε ην αληίζεην απνηέιεζκα (γηα παξάδεηγκα ην κνληέιν ηνπ Rubinstein). Ο 

ιφγνπο γη' απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ δνκή ηνπ παηγλίνπ. Δδψ, νη ηηκσξίεο εθαξκφδνληαη ζην 

κέιινλ θαη σο ηέηνηεο , ν πην ππνκνλεηηθφο Αγξφηεο είλαη πην εχθνιν λα επεξεαζηεί απφ ηηο 

απεηιέο, θάλνληαο αθφκα πην αδχλακε ηελ ζέζε ηνπ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε πξνο φθεινο ηνπ 

εξίθε πνπ πιεξψλεηαη πεξηζζφηεξα. ε αληίζεζε, ζην κνληέιν ηνπ Rubistein ην λα είζαη πην 

ππνκνλεηηθφο ζεκαίλεη πσο ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ λα γίλεη 

θάπνηα ζπκθσλία είλαη κηθξφηεξε, δπλακψλνληαο ηελ ζέζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Κάησ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δνκή ηνπ παηγλίνπ (δειαδή, kF θαη ks πνπ επηιέγνληαη αθνχ ε 

γίλεηαη ε ζπλάληεζε, καδί κε ηελ γλψζε ηνπ ηχπνπ ηνπ αληηπάινπ) κπνξνχκε λα 

μερσξίζνπκε δχν απνηειέζκαηα: (Δ1, ή απεπζείαο επίδξαζε) Ζ ζπλάληεζε κε έλαλ πην 

ππνκνλεηηθφ Αγξφηε θαζηζηά θάζε πηζαλή επέλδπζε kS απφ ηνλ εξίθε πην 

παξαγσγηθή(ηδησηηθά), απφ ηελ ζηηγκή πνπ κία κεγαιχηεξε δήηεζε d ζα ήηαλ απνδεθηή απφ 

ηνλ Αγξφηε, θαη (Δ2, έκκεζε επίδξαζε) ν εξίθεο κπνξεί λα πάξεη αθφκα παξαπάλσ 

πιενλέθηεκα απφ απηφ θιηκαθψλνληαο ηελ επέλδπζε ηνπ ζην επίπεδν ηνπ δF. ηελ 
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πεξίπησζε καο, ην kS  απμάλεηαη ζην δF. To E1 θάλεη ην d εμαξηψκελν ηνπ δF, θαη ην Δ2 

θάλεη ην kS εμαξηψκελν ηνπ δF. 

 

Δάλ ν εξίθεο θάλεη ηελ επελδπηηθή ηνπ επηινγή kS πξηλ γλσξίζεη ην δF ηνπ αληηπάινπ ηνπ, 

ην Δ1 παξακέλεη θαη ην Δ2 εμαθαλίδεηαη. Σν θχξην απνηέιεζκα ζα είρε απνθηεζεί, αθφκα θαη 

ν εξίθεο είρε κηα ρακειφηεξε ρξεζηκφηεηα απφ ηελ αλακελφκελε ππνλνψληαο έλα 

κεγαιχηεξν ηζνξξνπηζηή θ. Απηφ ζα ήηαλ επίζεο κία πεξίπησζε εάλ ν εξίθεο ήηαλ λα θάλεη 

ηελ απφθαζε γηα ηελ επέλδπζή ηνπ πξηλ γλσξίζεη εάλ ζα έρεη ηαίξη ή φρη, σζηφζν 

νκνινγνπκέλσο απνηειεζκαηηθφ αθφκα θαη ζε ρακειφηεξε θαηαιιειφηεηα. 

 

Δάλ ν εξίθεο θάλεη θαη ηα δχν, πάξεη ηελ απφθαζε ηνπ γηα επέλδπζε θαη δηακνξθψζεη ηελ 

απαίηεζε ηνπ πξηλ λα γλσξίζεη ην δF αληίπαινπ ηνπ, θαη ηα δχν απνηειέζκαηα 

εμαλεκίδνληαη. Δμάιινπ ρσξίο ηελ απφθηεζε ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζέινπκε απηή ε 

πεξίπησζε είλαη δχζθνιν λα αλαιπζεί γηαηί ζηελ ηζνξξνπία ζα ππάξρνπλ απαηηήζεηο κε 

απνδεθηέο απφ πεξηζζφηεξν αλππφκνλνπο αγξφηεο. 

 

Σα δχν απνηειέζκαηα ζα εμαθαλίδνληαλ επίζεο εάλ ε ηηκσξία ιάκβαλε ρψξα ζηελ δεχηεξε 

πεξίνδν αληί ζηελ ηξίηε πεξίνδν. Όλησο, νη παξάγνληεο κείσζεο επεξεάδνπλ ηελ ζρέζε 

κεηαμχ ππνζρφκελεο ηηκσξίαο θαη ηεο ζέιεζεο γηα λα γίλνπλ δεθηά ηα αηηήκαηα 

απνθιεηζηηθά γηαηί νη ηηκσξίεο ππνζρεζεί λα γίλνπλ ζε κία κειινληηθή πεξίνδν. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ επεκεξία, ηα απνηειέζκαηα είλαη αλεμάξηεηα ηεο ζεηξάο ηνπ παηγλίνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ θ, δS θαη δF είλαη αλεμάξηεηα ηεο ζεηξάο. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, δνζκέλεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο φια ηα απνηειέζκαηα είλαη 

αλεμάξηεηα ηεο ζεηξάο. 

 

Τπάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθνί ραξαθηεξηζκνί, θαη θαηαζηάζεηο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπνπ ζηα 

παίγληα  νη ιηγφηεξν ππνκνλεηηθνί ηα πάλε θαιχηεξα απφ ηνπο ππνκνλεηηθνχο αλζξψπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Blaydes (2004) ρξεζηκνπνηεί κία εθδνρή ηνπ κνληέινπ ηνπ Fearon's [1998] γηα 

λα εμεγήζεη ην δηαρσξηζκφ ησλ θεξδψλ ησλ θαξηέι κέζα ζηνλ OPEC. ε απηφ ην κνληέιν 

ππάξρεη έλα πξψην βήκα ζην νπνίν ππάξρεη κηα δηαπξαγκάηεπζε πνπ θαζνξίδεη ηηο 

εμνθιήζεηο ελφο ζηαηηθνχ θαη αζηακάηεηα επαλαιακβαλφκελνπ παηγλίνπ. Γηα λα επηβάινπλ 

ηα "απνηειεζκαηηθά" απνηειέζκαηα ζην αέλαα επαλαιακβαλφκελν παίγλην, πεξηζζφηεξνη 

αλππφκνλνη παίρηεο ρξεηάδνληαη κία κεγαιχηεξε "ζηαηηθή" πιεξσκή. Έηζη, ε αλππνκνλεζία 

είλαη επίζεο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κία πεγή δπλακηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Παξάδεηγκα. Θεσξία Παηγλίσλ: Από ηελ πιεπξά  ησλ ηξνκνθξαηώλ  

 

Ζ εξγαζία απηή δηεξεπλά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ 

ππξήλσλ ηεο ίδηαο ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί παηγλην-ζεσξεηηθά 

κνληέια. Θα αλαιχζεη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζα παξέρεη κηα 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ απηέο νη πνιηηηθέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηξνκνθξαηψλ ». Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη εδψ δηαθέξεη ζην φηη ε 

πξνζνρή εζηηάδεηαη πξσηίζησο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξνκνθξαηψλ. Με ηε κειέηε ησλ 

απνθάζεσλ πνπ παίξλνπλ νη ηξνκνθξάηεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

θαιχηεξεο αληηηξνκνθξαηηθέο πνιηηηθέο. 

 

Ζ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην Παγθφζκην Κέληξν Δκπνξίνπ θαη ην Πεληάγσλν ηελ 11 

επηεκβξίνπ 2001 (9/11) ζεκαηνδφηεζε κηα θξίζηκε θακπή ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Απηή ε 

πξσηνθαλήο θαη απξφθιεηε επίζεζε ζπγθιφληζε ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε θαη επεξέαζε 

ηηο δηεζλείο αγνξέο. Παξά ηελ απνπζία επηζέζεσλ ζην ζηπι ηεο 9/11 ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη 

ηξνκνθξάηεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη δελ ζέινπλ ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ην λα 

πξνθαιέζνπλ καδηθέο απψιεηεο ζηνπο Ακεξηθαλνχο. χκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο Αι Κάηληα Suleiman Abu Gheith: 
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Γελ έρνπκε παηζίζεη αθφκα καδί ηνπο. Έρνπκε ην δηθαίσκα λα ζθνηψζνπκε 4 εθαηνκκχξηα 

Ακεξηθάλνπο, 2 εθαηνκκχξηα απφ απηνχο παηδηά, λα εμνξίζνπκε ηνπο δηπιάζηνπο θαη λα 

πιεγψζνπκε θαη λα αθξσηεξηάζνπκε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο. Δπηπιένλ, είλαη δηθαίσκά καο λα 

ηνπο πνιεκήζνπκε κε ρεκηθά θαη βηνινγηθά φπια, έηζη ψζηε λα ηνπο ηαιαηπσξήζνπκε κε ηηο 

ζαλαηεθφξεο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ ηαιαηπσξήζεη ηνπο κνπζνπικάλνπο ιφγσ ηεο ρξήζεο [απφ 

ηνπο Ακεξηθάλνπο] ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ. 

    

Γηα λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ άζιν, νη ηξνκνθξάηεο λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο ηερληθέο ηνπο,   

αληαγσλίδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν γηα λα δνπλ πνηνο ζα κπνξέζεη λα εθηειέζεη ην επφκελν 

9/11. 

     

Σα νηθνλνκηθά κέζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο ηξαγσδίεο. Έλα απφ ηα 

νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ζεσξία παηγλίσλ. Σα παηγλην-ζεσξεηηθά κνληέια είλαη ηδαληθά γηα λα 

θαηαιάβνπκε ηελ νπζία ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

αληηηξνκνθξαηηθήο δξάζεο. Σέηνηα κνληέια δηεπθξηλίδνπλ ηα θίλεηξα ησλ ηξνκνθξαηψλ 

κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. Πνιιέο έξεπλεο 

επηθεληξψλνληαη ζηηο απνθάζεηο ησλ εζλψλ-θξαηψλ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ, 

σζηφζν, ιίγεο έξεπλεο, αλ ππάξρνπλ, εζηηάδνπλ ζηηο απνθάζεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο ησλ εζλψλ-θξαηψλ. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε 

αλάπηπμε παηγληνζεσξεηηθψλ κνληέισλ πνπ λα πεξηγξάθνπλ ηα πηζαλά ζελάξηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ηξνκνθξαηηθνί ππξήλεο. Οη ηξνκνθξαηηθνί ππξήλεο είλαη ελεξγνί παίθηεο 

ζε απηά ηα κνληέια, θαη ηα έζλε-θξάηε είλαη παζεηηθνί παίθηεο πνπ  αληαπνθξίλνληαη είηε κε 

αιιαγέο ζηε ζηξαηησηηθή θαηαλνκή απφ ηα αληίπαια θξάηε ή ζηελ ηξνκνθξαηηθή ελίζρπζε 

απφ θξάηε πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην πιαίζην απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ πνιηηηθψλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

   

Ζ «ηξνκνθξαηία» είλαη κηα ιέμε πνπ δχζθνια κπνξεί λα θαζνξηζηεί, ελ κέξεη επεηδή γηα λα 

ζεσξεζεί φηη κηα πξάμε είλαη «ηξνκνθξαηία» ππνθεηκεληθά εμαξηάηαη απφ ην ζε πνηά πιεπξά 

βξηζθφκαζηε, κε ηνπο επηηηζέκελνπο ή κε ηα ζχκαηα. Έλαο νξηζκφο ηεο «ηξνκνθξαηίαο» είλαη 

«ε πξνκειεηεκέλε ρξήζε ή απεηιή ρξήζεο, πέξα ηνπ θπζηθνχ, βίαο ψζηε λα επηηεπρζεί έλαο 

πνιηηηθφο ζηφρνο, κέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ απεπζχλεηαη ζε επξχ θνηλφ». Έλα βαζηθφ κέξνο 

ηνπ νξηζκνχ απηνχ είλαη ν πνιηηηθφο ζηφρνο, ρσξίο ηνλ νπνίν παξφκνηεο επηζέζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ απιψο εγθιεκαηηθέο. Έλα άιιν θξίζηκν κέξνο ηνπ νξηζκνχ απηνχ 

είλαη πέξα ηνπ θπζηθνχ βία. Οη ηξνκνθξάηεο πξνζπαζνχλ ζπλερψο "λα μεπεξάζνπλ ν έλαο 

ηνλ άιιν [κε φιν θαη αθξαίεο βαξβαξφηεηεο] ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπο γηα ηε δεκνζηφηεηα, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ηηο πξνζιήςεηο, θαη ηηο επαθέο." Γηα παξάδεηγκα, κηα ιεζηεία ζην δξφκν 

δηαπξάηηεηαη απφ έλα άηνκν πνπ κε απηφ ην ηξφπν δηακαξηχξεηαη ζρεηηθά κε ηε πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ απψιεζε απφ ηε δνπιεηά ηνπ δελ ζπληζηά ηξνκνθξαηία.  

    

Μεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί νηθνλνκηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε 

ηεο ηξνκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εζλψλ. 

Απηή ε έξεπλα αλαπηχζζεη παηγληνζεσξεηηθά κνληέια πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δχν μερσξηζηψλ ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ πνπ είλαη κέιε ηεο ίδηαο 

ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο. Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ κνληέισλ, ε παξνχζα έξεπλα 

παξνπζηάδεη κηα επηζθφπεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη κηα 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ην πψο ε ζεσξία παηγλίσλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

Σν 2002, ε Κνηλή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ ΖΠΑ πεξηέγξαςε ην θφζηνο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ζαλ απψιεηα αλζξψπηλνπ θαη κε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, αβεβαηφηεηα ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επελδπηψλ, πεξηθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή 
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πεξηνρέο, αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο αζθάιεηαο («ηξνκνθξαηηθφο θφξνο"), θαη ηηο αληη-

ηξνκνθξαηηθέο δαπάλεο λα παξαγθσλίδνπλ ηηο πην παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

    

Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θνζηίδνπλ δσέο θαη θαηαζηξέθνπλ ηηο ππνδνκέο. Δθηφο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή απψιεηα ηεο δσήο, ε νηθνλνκία ππνθέξεη κε απψιεηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

εμαηηίαο ησλ δσψλ απηψλ πνπ ράλνληαη. Ζ απψιεηα ησλ ππνδνκψλ δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν 

ηελ πεξηνπζία πνπ θαηαζηξέθεηαη, αιιά θαη ηα θφζηε θαζαξηζκνχ θαη επηζθεπήο. Δπηπιένλ, 

κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε νη αγνξέο βηψλνπλ απμεκέλε αζηάζεηα θαη απμάλνληαη 

ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ εμαηηίαο ηνπ δεκφζηνπ θφβνπ. Ζ δήηεζε κεηψλεηαη γηα ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πςεινχ θηλδχλνπ θαη απμάλεηαη γηα ηα αζθαιή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαζψο νη επελδπηέο πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ απηή ηελ απμεκέλε αζηάζεηα. 

Γεληθά, φηαλ ε θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο κεηψλνληαη, επεξεάδεηαη αληίζηξνθα ην 

Υξεκαηηζηήξην. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο βηνκεραλίεο, φπσο νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ν 

ηνπξηζκφο, θαη ηα θαδίλν, θέξνπλ έλα δπζαλάινγν πνζφ αξλεηηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Σνπνζεζίεο πνπ ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

απηέο ηηο βηνκεραλίεο, φπσο ην Νηεηξφηη θαη ην Λαο Βέγθαο, επεξεάδνληαη εμίζνπ. 

      

Μεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, ε αζθάιεηα απμάλεηαη, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ κηα άιιε επίζεζε. Οη έκκεζεο δαπάλεο γηα ηελ αχμεζε 

ηεο αζθάιεηαο δηαλέκνληαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, κε ηε κνξθή ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα 

ηαμίδηα, πην αθξηβέο αζθάιεηεο, ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο απνζηνιήο, θαη πην ηελ πην αξγή 

παξαιαβή ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Οη αλεπάξθεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην "ηξνκνθξαηηθφ 

θφξν" δεκηνπξγνχλ έλα αξλεηηθφ ζνθ πξνζθνξάο ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ κεηψζεηο ζηηο ελνηθηάζεηο, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνλ ξπζκφ δπλεηηθήο 

αλάπηπμεο. 

     

Οη Alberto Abadie θαη Javier Gardeazabal πεξηγξάθνπλ ηηο κεησκέλεο Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ζαλ έλα επηπιένλ θφζηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη ρψξεο πνπ πιήηηνληαη απφ 

πςειά επίπεδα ηξνκνθξαηίαο βηψλνπλ επίζεο ρακειφηεξεο απνδφζεηο ζηηο επελδχζεηο, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Οη Abadie θαη Gardeazabal 

γξάθνπλ φηη αλ θαη ε ηξνκνθξαηία ζπκβάιιεη κφλν ζε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θηλδχλνπ κηαο ρψξαο, ε επίδξαζε επί ησλ ΑΞΔ είλαη πνιιαπιάζηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

επίζεζε ηεο 11/9 πξνθάιεζε απψιεηεο 0,06% ζην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ, αιιά νη εηζξνέο ησλ ΑΞΔ απφ ην 2000 κέρξη ην 2003 

κεηψζεθαλ απφ 15,8% ζε 1,5% ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αθαζάξηζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ζηηο 

ΖΠΑ. 

 

Λφγσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαηαπνιέκεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε ζεσξία παηγλίσλ είλαη έλα ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ν κεγάινο αξηζκφο αεξνπεηξαηεηψλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 έθαλε ηα αεξνδξφκηα λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ησλ αληρλεπηψλ κεηάιισλ, 

απμάλνληαο έηζη ην ζρεηηθφ θφζηνο ησλ αεξνπεηξαηεηψλ γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο. Χο 

απνηέιεζκα, νη ηξνκνθξάηεο κεηαπήδεζαλ απφ ηηο αεξνπεηξαηείεο ζηηο απαγσγέο. Ο κεγάινο 

αξηζκφο ησλ απαγσγψλ πξνθάιεζε ηηο θπβεξλήζεηο λα απμήζνπλ ηα κέηξα αζθαιείαο γηα 

ηνπο μέλνπο δηπισκάηεο, έηζη ψζηε νη ηξνκνθξάηεο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο απαγσγέο κε ηηο 

βνκβηζηηθέο επηζέζεηο απηνθηνλίαο. 

      

Ζ ζεσξία παηγλίσλ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππαγφξεπζε πνιηηηθψλ γηα ηα 

κειινληηθά γεγνλφηα. Οη Harvey Lapan θαη Todd Sandler ρξεζηκνπνηνχλ έλα απιφ κνληέιν 

γηα λα πεξηγξάςνπλ εάλ θαη πφηε κηα θπβέξλεζε κπνξεί ή πξέπεη λα ππνρσξήζεη ζηα 

αηηήκαηα ησλ ηξνκνθξαηψλ. Ζ θνηλή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, θαη έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο 

ππιψλεο ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, είλαη "φρη 

παξαρσξήζεηο πξνο ηνπο ηξνκνθξάηεο.", Χζηφζν Lapan θαη Sandler ζεκεηψλνπλ φηη απηή ε 

πνιηηηθή είλαη ε βέιηηζηε κφλν αλ νη θπβεξλήζεηο εκκέλνπλ ζε απηήλ θαη νη ηξνκνθξάηεο 

έρνπλ ειιηπείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θχξνο ηεο θπβέξλεζεο. 
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Οη Todd Sandler θαη Daniel Arce ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεσξία ησλ παηγλίσλ γηα λα πεξηγξάςνπλ 

απηφ πνπ απνθαινχλ κηα «θνχξζα απνηξνπήο» κεηαμχ δχν ρσξψλ. Αλ ε κηα ρψξα απμάλεη 

ηηο εγρψξηεο πξνζπάζεηεο απνηξνπήο, ην θφζηνο ησλ ηξνκνθξαηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επίζεζε θαηά ηεο ρψξαο απηήο απμάλεηαη. Απηφ δεκηνπξγεί κηα αξλεηηθή εμσηεξηθφηεηα 

ζηελ άιιε ρψξα, επεηδή ην ζρεηηθφ θφζηνο γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο λα επηηεζνχλ ζ‟ απηή 

κεηψλεηαη. Χο εθ ηνχηνπ, ε άιιε ρψξα ζα πξέπεη επίζεο λα απμήζεη ηηο πξνζπάζεηεο 

απνηξνπήο ή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα δερζεί επίζεζε. Όηαλ ε 

μέλε ρψξα απμάλεη ηηο πξνζπάζεηεο απνηξνπήο, ε πξψηε ρψξα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί επεηδή 

αληηκεησπίδεη ηψξα κηα απμεκέλε πηζαλφηεηα λα δερζεί επίζεζε ηψξα πνπ ε άιιε ρψξα είλαη 

πην αζθαιήο. Ζ επαλαιεπηηθή θχζε απηνχ ηνπ ζελαξίνπ αλαγθάδεη ηηο ρψξεο λα 

ππεξμνδεχνπλ πξνζπαζψληαο λα απνηξέςνπλ κηα επίζεζε. Οη Sandler θαη Arce ζπλερίδνπλ  

πεξηγξάθνληαο πψο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα επηδεηλψζεη ην 

δίιεκκα εάλ νη πξνζπάζεηεο απνηξνπήο δελ είλαη ζπλδπαζκέλεο. 

    

Οη Sandler θαη Arce απεηθνλίδνπλ επίζεο ην πιενλέθηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ ελφο 

κνληέινπ ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί δχν ρψξεο θαη κηα ηξνκνθξαηηθή νκάδα γηα 

λα δείμεη ην δίιεκκα ηνπ θξαηνπκέλνπ. ε απηφ ην κνληέιν νη δχν ρψξεο, ρσξίο λα 

ζπλεξγάδνληαη, επηιέγνπλ λα απνηξέςνπλ ηνπο ηξνκνθξάηεο, αλ θαη ε βέιηηζηε επηινγή είλαη 

θαη γηα ηηο δχν ρψξεο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα θάλνπλ πξφιεςε. Οη Sandler θαη Arce 

δηεξεπλνχλ θαη άιια ζελάξηα φπνπ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ ηηο δχν ρψξεο 

πνπ ελεξγνχλ καδί. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν ζηφρνο είλαη γηα ηηο ζπκκαρηθέο ρψξεο λα 

παγψζεη ηηο δπλάκεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ, ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ 

θαη νη δχν ρψξεο επηιέμνπλ λα ην θάλνπλ. αλ κία κφλν ρψξα παγψλεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

δπλάκεηο, νη ηξνκνθξάηεο ζα ηηο εθηξέςνπλ ζηελ άιιε ρψξα. Απηφ ην ζελάξην είλαη έλα 

παίγλην «αδχλακνπ θξίθνπ». Έλα άιιν ζελάξην πνπ ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ πεξηιακβάλεη ηε 

ζπιινγή θαη ηνλ κνίξαζκα πιεξνθνξηψλ. Αλ θαη νη δχν ρψξεο δηεηζδχζνπλ ζηελ ίδηα 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, δελ είλαη κφλν πεξηηηή ε πξνζπάζεηα, αιιά απμάλεηαη ν θίλδπλνο 

λα απνθαιπθζνχλ. 

 

Μεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ζεσξία παηγλίσλ επηθεληξψλεηαη ζε παίγληα 

φπνπ νη ηξνκνθξάηεο είλαη παζεηηθνί παίθηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο νξίδνληαη απφ ηηο δξαζηηθέο απνθάζεηο ησλ άιισλ παηθηψλ. Ο ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κνληέισλ φπνπ νη ηξνκνθξάηεο είλαη νη ελεξγνί παίθηεο 

θαη ηα έζλε, είηε ππνζηεξίδνπλ είηε είλαη θαηά ησλ ηξνκνθξαηψλ, είλαη νη παζεηηθνί παίθηεο. 

Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ κνληέισλ ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ζα νδεγήζεη ζε ρξήζηκεο ζπζηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

      

Απηά ηα κνληέια ππνζέηνπλ κηα απνθεληξσκέλε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο νπνίαο νη 

ππξήλεο δξνπλ αλεμάξηεηα. Οη δχν ελεξγνί παίθηεο ζε απηά ηα κνληέια (Α θαη Β) είλαη 

δηαθξηηέο θαηξίεο ηεο ίδηαο ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο. Ζ Αι Κάηληα είλαη έλα ηέιεην παξάδεηγκα 

επεηδή ε Αι Κάηληα  θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθέληξσζεο απφ ηελ εηζβνιή ζην 

Αθγαληζηάλ, κε απνκνλσκέλνπο ππξήλεο  θαη ειαθξά δηαζπλδεδεκέλεο νκάδεο πνπ έρνπλ 

κφλν κηα ηζρλή επαθή κε ηελ αλψηεξε [Αι Κάηληα] ηεξαξρία ζπκκεηέρνληαο ζην franchise 

ηνπ Μπηλ Λάληελ», «ηδηνπνηψληαο ηδενινγηθά ην ζήκα θαηαηεζέλ (Bin Laden) γηα ηηο πξάμεηο 

ηνπο.» χκθσλα κε νξηζκέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο, «ε Αι Κάηληα έρεη απηφλνκα ππφγεηα 

θειηά ζε νξηζκέλεο [εθαηφ] ρψξεο,» θαη βαζίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε θηιηθέο ζπγαηξηθέο 

άιισλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σα κνληέια απηά πεξηιακβάλνπλ επίζεο δχν ηχπνπο 

παζεηηθψλ παηθηψλ, νη ρψξεο πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ θαη νη ρψξεο πνπ ηνπο αληηηίζεληαη. Οη 

ρψξεο πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ παξέρνπλ πφξνπο ζε ηξνκνθξαηηθνχο ππξήλεο, κε βάζε ηε 

ζρεηηθή αμία θάζε ππξήλα. Οη αληίπαιεο ρψξεο, γηα ηηο νπνίεο ε επίζεζε ησλ ηξνκνθξαηψλ, 

θαζνξίδεη ηηο ζηξαηησηηθέο θαηαλνκέο βάζεη ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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ρήκα 9.9 Απιφ παίγλην κε δχν ηξνκνθξαηηθνχο ππξήλεο 

  

Σν κνληέιν πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 9.9 απεηθνλίδεη έλα παίγλην κε δχν επηινγέο γηα ηνπο 

ηξνκνθξαηηθνχο ππξήλεο, "επίζεζε" ή "κε επίζεζε". ε απηφ ην παίγλην, κηα επίζεζε 

ππνηίζεηαη φηη πεηπραίλεη. Ζ θαζαξή πιεξσκή ησλ ηξνκνθξαηψλ γηα ηελ επίζεζε είλαη +4, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη +4 πφληνπο ππεξεθάλεηαο, +1 πφλην πφξσλ απφ ηηο ρψξεο πνπ ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ, θαη θφζηνο -1 πφλην γηα ηνπο πφξνπο πνπ δαπαλψληαη. Σν απνηέιεζκα κηαο 

ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο γηα ηνλ άιιν ππξήλα είλαη +1, ην νπνίν πεξηιακβάλεη +2 πφληνπο 

ππεξεθάλεηαο επεηδή είλαη κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο, θαη -1 πφλην πφξσλ, επεηδή νη ρψξεο πνπ 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ ζεσξνχλ φηη ν ππξήλαο πνπ επηηέζεθε έρεη πςειφηεξε αμία θαη 

αλαθαηαλέκνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο, αθαηξψληαο πφξνπο απφ ηνπο παζεηηθνχο ππξήλεο. Ζ 

θπξίαξρε ζηξαηεγηθή ζε απηφ ην παίγλην είλαη γηα ηνπο δχν ππξήλεο λα επηηεζνχλ. Όηαλ έλαο 

ηξνκνθξαηηθφο ππξήλαο επηηίζεηαη, βηψλεη κηα θαζαξή αχμεζε ρξεζηκφηεηαο +4 γηαηί 5 > 1 

θαη 4 > 0 (βι. ρήκα 9.9). 

     

Γηα λα αλαπηπρζεί έλα κνληέιν πνπ λα ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα ησλ απνηπρεκέλσλ 

επηζέζεσλ, ην ρήκα 9.10 δείρλεη ηε βξαρππξφζεζκε αιιαγή ζηελ ζηξαηησηηθή θαηαλνκή 

κηαο αληίζεηεο ρψξαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ δχν ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ. To 

m_A αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαζηείινπλ ηνλ ππξήλα Α, θαη ην m_B αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ ππξήλα Β. Σν κνληέιν ππνζέηεη νηη ην 

αληίζεην έζλνο αθηεξψλεη ηε δηαζέζηκε ζηξαηησηηθή ηνπ δχλακε απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

θαηαζηνιή ησλ δχν ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ, έηζη ψζηε m_A + m_B = 1. Δκκέλνληαο ζηνλ 

νξηζκφ ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ φπνπ νη παίθηεο πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο απνιαβέο 

ηνπο, νη ηηκέο ζην ρήκα 2 είλαη φιεο κεηαμχ -1 θαη 0, έηζη ψζηε έλαο ηξνκνθξαηηθφο ππξήλαο 

πνπ ιακβάλεη ην 100% ηεο ζηξαηησηηθήο πξνζνρήο ηνπ αληηπάινπ έζλνπο έρεη κηα πιεξσκή 

ίζε κε -1 θαη ν ηξνκνθξαηηθφο ππξήλαο πνπ ιακβάλεη ην 0% ηεο ζηξαηησηηθήο πξνζνρήο ηνπ 

αληηπάινπ έζλνπο έρεη κηα πιεξσκή ίζε κε 0. 

    

 Όηαλ θαη νη δχν ππξήλεο θάλνπλ επίζεζε, ην αληίπαιν έζλνο δελ αιιάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ. Δπίζεο, φηαλ νη δχν ππξήλεο δελ θάλνπλ ηίπνηα ε θαηαλνκή 

ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ δελ αιιάδεη. Όηαλ ν έλαο ππξήλαο επηηίζεηαη θαη ν άιινο δελ 

θάλεη ηίπνηα, ν επηηηζέκελνο ππξήλαο (Γm_A ή Γm_Β) πξνζειθχεη απμεκέλε ζηξαηησηηθή 

πξνζνρή κεηψλνληαο ηελ πιεξσκή απηνχ ηνπ ππξήλα. Ο κε επηηηζέκελνο ππξήλαο βηψλεη κηα 

παξφκνηα κείσζε ζηελ ζηξαηησηηθή πξνζνρή πξνο απηφ, ε νπνία απμάλεη ηελ πιεξσκή ηνπ 

(βιέπε ζρήκα 9.10). Δπεηδή ην κνληέιν απηφ αληηπξνζσπεχεη ην βξαρππξφζεζκν, ην 

αληίπαιν έζλνο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζπλνιηθή ζηξαηησηηθή δχλακε κε εληζρχζεηο ή 

ειηγκνχο θαη ππνρσξήζεηο. 

 
 

ρήκα 9.10 Βξαρππξφζεζκε θαηαλνκή ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ αληίπαινπ έζλνπο ζε ζρέζε κε 

δχν ηξνκνθξαηηθνχο ππξήλεο. 
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Ζ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα ηνπο δχν ππξήλεο ζε απηφ ην παίγλην είλαη "κε επίζεζε". Γηα λα 

ην δνχκε, ππνζέζηε φηη θαη νη δχν ππξήλεο επηηίζνληαη. Κάζε ππξήλαο κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηελ πιεξσκή ηνπ κε ην λα κελ επηηεζεί (-m_A + Γm_Β> -m_Α ή -m_Β+ Γm_Α> -〖 

m〗_Β) θαη φηαλ έλαο ππξήλαο απνθαζίδεη λα κελ επηηεζεί, ν επηηηζέκελνο ππξήλαο βηψλεη 

κηα κείσζε ζηελ πιεξσκή (-m_A - Γm_Α < - m_Α ή -m_Β  -Γm_Β < - m_Β). Δάλ θαη απηφο 

ν ππξήλαο απνθαζίζεη επίζεο λα κελ επηηεζεί, ε πιεξσκή είλαη ίδηα κε απηήλ ηεο 

πεξίπησζεο "επίζεζε, επίζεζε" (-m_Α ή -m_Β). Δπεηδή έλαο ππξήλαο βειηηψλεη ηελ 

πιεξσκή ηνπ κε ην λα κελ επηηίζεηαη, αλεμάξηεηα απφ ην πψο παίδεη ν άιινο ππξήλαο, "κε 

επίζεζε" είλαη ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα ηνπο δπν ππξήλεο πνπ νδεγεί ζε κηα ηζνξξνπία 

Nash ηνπ «κε επίζεζε, κε επίζεζε". 

      

Μαθξνρξφληα έλα αληίζεην έζλνο κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζπλνιηθή ζηξαηησηηθή ηνπ  δχλακε, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ, κε εληζρχζεηο ή 

ππνρσξήζεηο. Σν λα ιάβνπκε ππφςε ην κέγεζνο ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο κηαο αληίπαιεο 

ρψξαο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο αλάκεζα ζηνπο ηξνκνθξαηηθνχο ππξήλεο είλαη ζεκαληηθφ, δηφηη 

ππάξρεη δηαθνξά ζε έλαλ ππξήλα πνπ δέρεηαη ην 100% ηεο πξνζνρήο κηαο κηθξήο δηκνηξίαο, 

ζε αληίζεζε κε έλα πνπ δέρεηαη ην 50% ηεο πξνζνρήο ελφο νιφθιεξνπ ηάγκαηνο. Σν ζρήκα 

9.11 απεηθνλίδεη έλα καθξνπξφζεζκν κνληέιν παξφκνην κε ην ζρήκα 9.10, φπνπ Μ 

παξηζηάλεη ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ αληίπαινπ έζλνπο σο θιάζκα ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηησηηθήο δχλακεο (0 ≤ Μ ≤ 1). ε απηφ ην κνληέιν, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε 

ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ αληηπάινπ έζλνπο επεξεάδεη θαη ηνπο δχν ππξήλεο, ιφγσ ηεο 

εγγχηεηαο ηνπο, ηνπ ελφο κε ην άιιν. Κάζε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε πξνθαιεί αχμεζε Μ, 

εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ ΓΜ. Όηαλ θαη νη δχν ππξήλεο δελ επηηίζεληαη ην Μ κεηψλεηαη, ην 

νπνίν αληηπξνζσπεχεηαη απφ -ΓΜ. Παξφκνηα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ρ. 9.10, ε βέιηηζηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηνπο δχν ππξήλεο ζην ρήκα 9.11, είλαη "κε επίζεζε". 

     

Οη αιιαγέο ζηε ζπλνιηθή ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζρήκα 9.11 είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ θπθιηθή θχζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο αληηηξνκνθξαηίαο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Joao Faria. Ο θπθιηθφο ραξαθηήξαο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ 

είλαη απνηέιεζκα δξάζεο θαη αληίδξαζεο. Όηαλ νη δπλάκεηο θαηαζηνιήο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

ην Μ είλαη κηθξφ, ζπλεπψο ην θφζηνο ησλ ηξνκνθξαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ρακειφηεξν, άξα νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζα απμεζνχλ. ε 

απάληεζε, νη θπβεξλήζεηο ζα απμήζνπλ ην επίπεδν ηεο θαηαζηνιήο θαη ην Μ απμάλεηαη, 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη απνηειεζκαηηθά κεηψλεη ην επίπεδν 

ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθνχ ε ζπρλφηεηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ 

κεηψλεηαη, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα λα επελδχζνπλ ζηελ θαηαζηνιή, έηζη 

ην Μ κεηψλεηαη θαη ν θχθινο επαλαιακβάλεηαη. Απηνί νη θχθινη ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη 

παξφκνηνη κε ηνπο θχθινπο ησλ κνληέισλ ζεξεπηψλ-ζεξακάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

νηθνινγία θαη ηε βηνινγία. 

 
 
ρήκα 9.12 Μαθξνπξφζεζκε ηξαηησηηθή Καηαλνκή αληίπαινπ έζλνπο ελαληίνλ δχν ηξνκνθξαηηθψλ 

ππξήλσλ 

  

πλδπάδνληαο ην καθξνπξφζεζκν κνληέιν γηα ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ θαη ηελ θαηαλνκή κε ην 

αξρηθφ κνληέιν, φπνπ νη επηζέζεηο έρνπλ πάληα επηηπρία, δεκηνπξγείηαη έλα κνληέιν πνπ 

εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα απνηπρεκέλσλ επηζέζεσλ. Χο ελδηάκεζν κνληέιν πνπ δελ ππνινγίδεη 

ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο αληίπαιεο ρψξαο, ην ρήκα 4 δείρλεη ηηο εμνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
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κε ηηο αλεπηηπρείο επηζέζεηο. Απηφ ην κνληέιν ζα γεληθεπζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηχπνο 

αλακελφκελεο αμίαο γηα ην ηειηθφ κνληέιν. 

 

 
 

ρήκα 9.13 Πιεξσκέο Με Γπλαηφηεηα Απνηπρεκέλεο Δπίζεζεο 

  

Οη επηηπρείο επηζέζεηο δηαηεξνχλ ηηο ίδηεο απνιαβέο κε ην ζρήκα 9.9. Οη αλεπηηπρείο επηζέζεηο 

δίλνπλ -6 γηα ηνλ επηηηζέκελν ππξήλα: -4 πφληνπο ληξνπήο, -1 πφλην πφξσλ, επεηδή ν ππξήλαο 

ράλεη αμία ζηα κάηηα ησλ ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηξνκνθξάηεο, θαη -1 πφλην γηα ηνπο 

πφξνπο πνπ δαπαλψληαη. Μηα απνηπρεκέλε επίζεζε δίλεη επίζεο ζηνλ άιιν ππξήλα -1 

ζεκείν: -2 πφληνη ληξνπήο θαη +1 πφληνο πφξσλ απφ ηηο ρψξεο πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ αθνχ 

βιέπνπλ πην επλντθά απηφλ ην ππξήλα απφ απηφλ πνπ απέηπρε. 

     

Ζ πηζαλφηεηα κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο λα είλαη επηηπρήο εμαξηάηαη απφ ηε ζηξαηησηηθή 

ηζρχ ηνπ αληίπαινπ έζλνπο. Σν ζρήκα 9.14 γεληθεχεη ην πξνεγνχκελν κνληέιν, κε ην Μ*m_Σ 

λα αληηπξνζσπεχεη ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ αληηπάινπ έζλνπο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο πνπ 

δαπαλάηαη ζηελ πξφιεςε ηξνκνθξαηηθνχ ππξήλα Σ (Α ή Β). Απηφο ν πνιιαπιαζηαζηήο 

θάλεη δχν πξάγκαηα. Πξψηνλ, εάλ m_Α> m_Β ηφηε γηα έλα ζηαζεξφ Μ ν πνιιαπιαζηαζηήο 

δείρλεη κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή πξνζνρή ζηνλ ππξήλα Α απ‟ φηη ζηνλ Β. Γεχηεξνλ, γηα 

ζηαζεξέο m_Α θαη m_Β, έλα κεγαιχηεξν Μ ππνδεηθλχεη κεγαιήηεξε ζηξαηησηηθή πξνζνρή 

θαη γηα ηνπο δπν ηξνκνθξαηηθνχο ππξήλεο. Ζ πηζαλφηεηα επηηπρίαο p, ηεο ηξνκνθξαηηθήο 

επίζεζεο ηζνχηαη κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο επίζεζεο ρσξίο θαηαζηνιή επί (1 - Μ*m_Σ). 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ πηζαλφηεηα, ε αλακελφκελε ηηκή κηαο επίζεζεο ησλ ππξήλσλ 

είλαη: V = p (ππεξεθάλεηα +πφξνη) + (1 - p) (ληξνπή - πφξνη). Ζ αλακελφκελε ηηκή γηα ηνλ 

άιιν ππξήλα είλαη: v = p (ππεξεθάλεηα - πφξνη) + (1 - p) (εμσηεξίθεπζε ληξνπήο + πφξνη). ε 

απηφ ην κνληέιν ην C αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ησλ πφξσλ γηα ηελ επίζεζε. 

 
 

ρήκα 9.14 Γεληθεπκέλν παίγλην κεηαμχ δχν ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ 

 

ε απηφ ην παίγλην ε ηζνξξνπία Nash εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ V θαη C. Δάλ V> C, ε 

θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα θάζε ππξήλα είλαη ε επίζεζε, κε απνηέιεζκα ηελ ηζνξξνπία Nash 

«επίζεζε, επίζεζε». Γηα λα ην δεη θαλείο, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζελαξίνπ «κε επίζεζε, κε επίζεζε». Δπεηδή V> C θαη V-C> 0, είλαη επνκέλσο πιενλεθηηθφ 

γηα έλαλ ππξήλα λα επηηεζεί. Δπηπιένλ, επεηδή V - C + λ> λ, είλαη πιενλεθηηθφ θαη γηα ηνλ 

άιιν ππξήλα λα επηηεζεί. Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ ην V> C, ακθφηεξνη νη ππξήλεο ελδέρεηαη λα 

επηηεζνχλ. Αληηζηξφθσο, φηαλ ην V < C ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα θάζε ππξήλα είλαη λα 

κελ επηηεζεί. Γηα λα ην δνχκε απηφ, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε ηελ εμέηαζε ηνπ ζελαξίνπ 

«επίζεζε, επίζεζε». Δπεηδή      V < C θαη V - C <0, είλαη επνκέλσο πιενλεθηηθφ γηα έλαλ 

ππξήλα λα κελ επηηεζεί επεηδή v > V - C + v. Γηα ην άιιν θχηηαξν, 0 > V - C, σο εθ ηνχηνπ 
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θαζηζηά ζπκθέξνπζα ηελ κε επίζεζε θαη εδψ. Έλα ελδηαθέξνλ ζελάξην ζπκβαίλεη φηαλ V = 

C γηαηί θαη νη ηέζζεξηο δπλαηφηεηεο είλαη ηζνξξνπίεο Nash επεηδή ε αληακνηβή θάζε ππξήλα 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δξάζε ηνπ άιινπ ππξήλα. 

 

 
 

ρήκα 9.15 Γεληθεπκέλν παίγλην κεηαμχ δχν ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ φηαλ ην V = C 

 

Με ηελ πξψηε καηηά, νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ κνληέισλ θαίλνληαη κε ην κάηη. Έλα αληίζεην 

έζλνο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο επηηπρνχο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο (p) κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δχλακεο. Δπηπιένλ, ε εμίζσζε V = p (ππεξεθάλεηα +πφξνη) + 

(1 - p) (ληξνπή - πφξνη) ζπλεπάγεηαη φηη ην αληίπαιν έζλνο κπνξεί λα κεηψζεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ππξήλσλ κε ηε κείσζε ησλ πφξσλ πνπ δίλνληαη απφ ηα ππνζηεξίδνληα έζλε 

γηα ηηο επηζέζεηο, κε ηε κείσζε ηεο  ππεξεθάλεηαο ησλ ηξνκνθξαηψλ γηα ηηο επηηπρείο 

επηζέζεηο, ή ηελ αχμεζε ηεο ληξνπήο ησλ ππξήλσλ γηα ηηο αλεπηηπρείο επηζέζεηο (βι. ρήκα 

5). Με ιίγα ιφγηα, γηα λα κεησζεί ε ζπρλφηεηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζε απηά ηα 

κνληέια ππνδεηθλχεηαη ε αχμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πφξσλ απφ ηα ππνζηεξίδνληα έζλε θαη κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ επηζέζεσλ 

ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ, θαζψο θαη  απμάλνληαο ηελ «ήπηαο δχλακε» ηαθηηθή γηα λα 

αιιάμεη ε ππεξεθάλεηα θαη ε ληξνπή πνπ αηζζάλνληαη νη ηξνκνθξαηηθνί ππξήλεο θαη λα 

απνηξέςεη ηα ππνζηεξίδνληα έζλε λα παξέρνπλ ζηνπο ππξήλεο πφξνπο. 

      

Σν εξψηεκα είλαη πνηα απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε 

αχμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ή ε αχμεζε ηεο ηαθηηθήο «ήπηαο δχλακεο», είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή. Ζ απάληεζε εμαξηάηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ p ,ηελ πεξεθάληα, ηε 

ληξνπή, θαη ηνπο πφξνη. Γηα έλα απιντθφ παξάδεηγκα, ζηελ εμίζσζε: V = p (ππεξεθάλεηα + 

πφξνη) + (1 - p) (ληξνπή - πφξνη), κηα επέλδπζε 1 ηξηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ ζα ήηαλ 

θαιχηεξν λα δαπαλεζεί γηα ηελ αχμεζε κφλν ηνπ p ή ζπιινγηθά κεηψλνληαο ηελ 

ππεξεθάλεηα θαη ηνπο πφξνπο, απμάλνληαο παξάιιεια ηε ληξνπή; Δάλ ε επέλδπζε απμήζεη 

ην p θαηά 20% ή κεηψζεη ηε  ππεξεθάλεηα  θαη ηνπο πφξνπο θαηά 25%, απμάλνληαο 

παξάιιεια θαη ηε ληξνπή θαηά 25%, ε επέλδπζε ζα ήηαλ θαιχηεξν λα δαπαλεζεί γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο «ήπηαο ηζρχνο» ηαθηηθήο, γηαηί κηα ηέηνηα επέλδπζε ζα κεηψζεη ην V θαηά 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην αλ θάλνπκε ηελ επέλδπζε κφλν ζε ζηξαηησηηθή δχλακε. Οκνίσο, 

αλ ε επέλδπζε απμήζεη ην p θαηά 30% κεηψλνληαο παξάιιεια ηελ πεξεθάληα  θαη ηνπο 

πφξνπο θαηά 25%, απμάλνληαο ηελ ληξνπή θαηά 25%, ε επέλδπζε ζα ήηαλ θαιχηεξν λα 

δαπαλεζεί ζε ζηξαηησηηθή ηζρχ. 

     

Ο θαζνξηζκφο ηεο ειαζηηθφηεηαο απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη πέξα απφ ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο. Ζ 

κειινληηθή έξεπλα κπνξεί επίζεο λα δηεξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο απμεκέλεο ζηξαηησηηθήο 

δχλακεο ζηηο επθαηξίεο επίζεζεο ησλ  ηξνκνθξαηψλ ,αλ ε πηζαλφηεηα κηαο επηηπρνχο 

ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο απμάλεηαη ή κεηψλεηαη φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζηφρνη, θαη 

θαηά πφζνλ ή φρη απηφ αιιάδεη ηζρχ απφ ην βξαρππξφζεζκν ζην καθξνπξφζεζκν. Ο ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη λα πξνζεγγίζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε κειέηε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο είλαη ζεκαληηθή, λα θάλεη κηα επηζθφπεζε ησλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, θαη λα 

αλαπηχμεη παηγλην-ζεσξεηηθά κνληέια απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξνκνθξαηψλ. Απηά ηα κνληέια 

είλαη καθξηά απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπο, αιιά παξέρνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ησλ εζλψλ-θξαηψλ. Ζ ζεκαζία ησλ κειεηψλ 

επί ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη εκθαλήο, θαη κε ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα, θαιχηεξεο πνιηηηθέο 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο. 
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