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Tavoitteet
Valmius muotoilla strategisesti ja yhteiskunnallisesti
kiinnostavia tilanteita peleinä.
Kyky ratkaista yksinkertaisia pelejä.
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Luentojen rakenne
1 Joitain pelejä ajanvietematematiikasta.
2 Peruskäsitteitä, esimerkkejä strategisista tilanteista ja

tavanomaiset normaalimuodon pelit.
3 Dominanssi ja tasapaino normaalimuodon peleissä.
4 Tasapainon määrääminen
5 Tehtävien ratkaisua I .
6 Ekstensiivien muodon pelejä I .
7 Ekstensiivisen muodon pelejä II .
8 Bayesiläiset pelit.
9 Sovellutuksia taloustieteeseen.
10 Tehtävien ratkaisua II .
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Kirjallisuutta
1 Luentojen kalvot löytyvät kotisivultani.
2 Luentojen ohella vastaavia aiheita on syytä opiskella teoksesta

Osborne Martin: “An introduction to game theory”. Se on
monin paikoin aavistuksen liian edistynyt tätä kurssia ajatellen.

3 Seuraavalla verkkosivustolla on harjoituksia ja kaikenlaista
muuta hyödyllistä ja kiinnostavaa:
http://www.gametheory.net/

4 Alan asiantuntijoiden mielipiteet peliteorian tärkeistä
saavutuksista voi katsastaa seuraavalta verkkosivustolta:
http://www.econ.canterbury.ac.nz/personal_pages/paul_walker/gt/hist.htm
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Ajanvietepelejä

Seuraavat ongelmat voidaan muotoilla peleinä, mutta se on
monesti turhanpäiväistä, koska tulemia on yleensä vain kaksi.
Joko pelaaja voittaa tai häviää.
Edelliseen tulemaan voidaan liittää hyötynumero 1 ja
jälkimmäiseen hyötynumero 0.
Näitä hyötynumeroita kutsumme jatkossa maksuiksi tai
voitoiksi tai hyödyiksi; hyvää suomenkielistä vastinetta ei ole
englannin käsitteelle pay-off.
Ajanvietepeleissä strategiat voivat olla hyvinkin monimutkaisia
ja yllättäviä.
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Ajanvietepelejä

Example
Tarkastellaan riviä ynnämerkkejä. Olkoon niitä yleisesti n > 0
kappaletta. Esimerkiksi rivi, jossa on yhdeksän ynnä-merkkiä
näyttää tältä

+++++++++

Kaksi pelaajaa poistaa niitä vuorotellen siten, että pelaaja-1 (P1)
aloittaa. Pelaaja voi poistaa joko yhden merkin tai kaksi
vierekkäistä merkkiä. Pelaaja, joka poistaa viimeisen merkin on
voittaja. Onko jommalla kummalla pelaajalla voittostrategia?
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Ajanvietepelejä

Example
Kolme pelaajaa on huoneessa ja pelin ohjaaja laittaa kunkin päähän
joko punaisen tai sinisen hatun. Väri määräytyy satunnaisesti.
Yksikään pelaaja ei havaitse oman hattunsa väriä. Mutta kukin
havaitsee kanssapelaajien hattujen värit. Pelaajien kommunikaatio
on estetty, mutta kaikki tietävät, että tietyllä samalla ajanhetkellä
kukin heistä voi yrittää arvata oman hattunsa värin. Pelaajat voivat
myös pidättäytyä arvaamisesta. Mahdollisten tekojen/valintojen
joukko on A = {punainen,sininen,eiarvausta}. Pelaajat joko
voittavat joukkueena tai häviävät joukkueena. He voittavat, jos
vähintään yksi arvaa hattunsa värin eikä kukaan arvaa väärin.
Muissa tapauksissa he häviävät. Ennen huoneeseen menoa pelaajat
voivat sopia strategiasta. Mikä strategia maksimoi
voittotodennäköisyyden?
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Ajanvietepelejä

Example
2n+1 korttia, jotka on numeroitu −n:stä n:ään laitetaan kuvapuoli
ylöspäin riviin. Kaksi pelaajaa valitsee vuoronperään kortin.
Pelaaja, joka ensiksi saa kokoon kolme korttia joiden summa on
nolla voittaa. Jos kortit loppuvat ilman, että kumpikaan voittaa,
peli päättyy tasan. Onko olemassa voittostrategiaa? Oletetaan,
että n ≥ 5 ja jätetään tapaukset n < 5 oman pohdinnan varaan.
Oletetaan, että P1 valitsee nollan ja että P2 valitsee negatiivisen
luvun −a. Nyt joudutaan tarkastelemaan erilaisia tapauksia.
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Example

(jatkuu) i) a /∈ {1,n−1,n}. P1 valitsee 1, joten P2:n on valittava
−1. P1:n on valittava a+1, mutta samalla hän voittaa, koska P2
ei voi puolustautua sekä −(a+1) että −(a+2) vastaan.
ii) a = 1. P1 valitsee 2. P2:n on valittava −2. P1:n on valittava 3,
mutta samalla hän voittaa, koska P2 ei voi puolustautua sekä −3
että −5 vastaan.
iii) a = n−1 . P1 valitsee 1. P2:n on valittava −1. P1:n on
valittava n ja sitten P2:n on valittava −n. Tämä ei tuota P2:lle
voittotilannetta ja P1 voi valita 2, mikä johtaa voittoon.
iv) a = n. P1 valitsee 1. P2:n on valittava −1.Tämä ei tuota P2:lle
voittotilannetta ja P1 voi valita 2, mikä johtaa voittoon.
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Ajanvietepelejä

Example
Tässä pelissä pelaajat voittavat tai häviävät joukkueena. Jälleen
pelaajat voivat sopia etukäteen strategiasta, mutta kun peli alkaa
kommunikaatio on estetty. Pelaajia on sata nimiltään 1,2,3, ...,100.
Yksi kerrallaan he menevät huoneeseen, jossa on 100 suljettua ovea
numeroituna ykkösestä sataan. Kunkin oven takana on paperilappu,
jossa on jokin numeroista 1,2,3, ...,100. Kunkin oven takana on eri
numero ja pelaajat eivät tiedä, mikä numero on minkäkin oven
takana. Kukin pelaaja saa avata 50 ovea, minkä jälkeen hän sulkee
ovet ja jättää huoneen samanlaiseksi kuin tullessaan sinne. Jos
kaikki pelaajat löytävät nimensä, he saavat elää. Muutoin heidät
tapetaan. Mikä strategia maksimoi heidän
eloonjäämistodennäköisyytensä?
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Ajanvietepelejä

Example

(jatkuu) Aloitetaan yksinkertaisemmalla tilanteella, jossa on 10
pelaajaa. Kukin saa avata 5 ovea. Jos he avaavat ovet
satunnaisesti niin todennäköisyydellä 1

2 kukin pelaaja löytää
nimensä. Todennäköisyydellä

(1
2

)10
= 1

1024 kaikki löytävät nimensä.
Tarkastellaan strategiaa, jossa pelaaja i ∈ {1,2, ...,10} avaa oven
numero i . Jos hän löytää sieltä oman nimensä, hän poistuu
huoneesta. Jos hän löytää sieltä numeron j 6= i , hän avaa oven
numero j , ja joko löytää nimensä tai jatkaa samalla strategialla
kunnes on avannut 5 ovea.
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Ajanvietepelejä

Example

(jatkuu) Hän ei löydä nimeään, jos se on syklissä, joka on pidempi
kuin 5. Lasketaan siis niiden permutaatioiden lukumäärä, joissa on
viitosta pidempiä syklejä. Mitkä tahansa 6 lukua voidaan valita

(10
6

)
tavalla. Nämä voidaan järjestää sykliin 5! = 5 ·4 ·3 ·2 ·1 eri tavalla.
Loput 4 lukua voidaan valita missä järjestykssä tahansa ja näitä
järjestyksiä on 4!. Näin kuutosen pituisen syklin todennäköisyys on
(10

6 )5!4!
10! = 1

6 . Pidempien syklien todennäköisyydet saadaan
analogisesti. Todennäköisyys, että viitosta pidempää sykliä ei
esiinny on siten

1− 1
6
− 1

7
− 1

8
− 1

9
− 1

10
≈ 0,354

Vastaava laskelma 100 pelaajan tapaukselle antaa
voittotodennäköisyydeksi 0,312.
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