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1.Pelaajat asettavat pyöreälle alustalle kuulia vuoron perään.
Kuulat eivät saa koskettaa toisiaan. Pelaaja, joka ei voi enää
asettaa kuulaa alustalle häviää. Onko jommalla kummalla pelaajalla
voittostrategia?

2.Huoneessa on 20 pelaajaa, joilla on joko punainen tai sininen
hattu. Pelaajat näkevät muiden pelaajien hatut, mutta eivät
omaansa. Lisäksi huoneessa on kello, jonka kaikki näkevät. Viiden
minuutin välein huoneeseen tulee ohjaaja, joka kysyy mahtaako
joku tietää hattunsa värin. Ensimmäisestä oikeasta vastauksesta
saa palkinnon ja väärästä vastauksesta niin ison rangaistuksen, että
kukaan ei halua vain arvata. Pelaajat eivät saa kommunikoida
millään tavalla. Oletetaan, että 11 pelaajalla on punainen hattu.
Miten peli etenee?

3.Kuten edellä, mutta pelin alussa ohjaaja kertoo, että vähintään
yhdellä pelaajalla on punainen hattu. Miten peli etenee?
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4.Määrää Nash-tasapainot puhtaissa strategioissa seuraavassa
pelissä

A B C D E F G
a 1,1 2,3 3,5 5,7 7,9 9,11 8,8
b 4,0 3,9 6,5 1,1 4,3 4,7 6,6
c 2,0 4,9 7,0 1,3 3,6 3,3 5,1
d 2,10 2,10 2,10 4,11 6,1 3,3 0,6

5.Toisen hinnan huutokaupassa huutajat tekevät tarjouksensa
kirjallisesti. Sen jälkeen huutokaupanpitäjä kerää tarjoukset ja
julistaa korkeimman tarjouksen tehneen voittajaksi. Voittaja
maksaa toiseksi korkeimman tarjouksen verran. Oletetaan, että
huutajia on kolme ja heidän arvostuksensa (maksimimäärä, jonka
kukin on valmis maksamaan kaupattavasta hyödykkeestä) ovat 5, 7
ja 10. Perustele, että Nash-tasapaino dominoivissa strategioissa on
tarjota juuri oman arvostuksensa verran.
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6.Tilanne kuten edellä, mutta tehtävä on löytää Nash-tasapaino,
jossa kaupattava objekti päätyy ostajalle, jonka arvostus on toiseksi
korkein.

7.Määrää sekastrategiatasapaino pelissä

A B
a 2,4 3,20
b 3,2 2,3
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8.Määrää sekastrategiatasapaino pelissä

A B C
a 5,1 3,4 1,3
b 3,0 4,2 2,5
c 3,3 2,4 3,3

9.Vaaleissa on kaksi ehdokasta A ja B . Edellisellä on kaksi
kannattajaa a1 ja a2 ja jälkimmäisellä yksi kannattaja b. Eniten
ääniä saanut ehdokas voittaa ja tasapelin sattuessa kolikonheitto
ratkaisee voittajan. Jos oma ehdokas voittaa kannattaja saa hyötyä
5:n verran. Äänestämisestä koituu kaikenlaista vaivaa, jonka
kustannus on 1. Määrää äänestyspelin tasapaino (tämä on
standarditapa ilmaista se, että on määrättävä kaikki tasapainot).
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