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Bayesiläiset pelit

Luokka pelejä, joissa pelaajilla on epätäydellistä informaatiota

toistensa preferensseistä ja joissa valinnat tehdään

samanaikaisesti.

Tämä tarkoittaa, että pelaajat eivät tiedä toistensa hyötyjä.

Täydellistä tietämättömyyttä ei ole olemassakaan ja tapana

onkin olettaa, että pelaajilla on uskomukset toistensa

hyödyistä.

Uskomukset ovat tietenkin todennäköisyysjakaumia.

Keskeinen rajoittava oletus on, että nämä uskomukset ovat

yhteistä tietoa (common knowledge).

Esimerkiksi tarjoushuutokaupat ovat tällaisia tilanteita.
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Bayesiläiset pelit

Example

Markkinoille tulon estäminen. Markkinoilla on yksi yritys ja toinen

pohtii asettumista samoille markkinoille. Samanaikaisesti jo

markkinoilla oleva yritys pohtii laajentaako toimintaansa vai ei. Se

kannattaako tulla markkinoille riippuu siitä laajentaako siellä jo

oleva yritys toimintaansa vai ei. Laajentamisen kannattavuus taas

riippuu siitä ovatko kustannukset alhaiset vai korkeat. Tämä on

markkinoilla olijan henkilökohtaista informaatiota. Markkinoille

tulijalla on uskomukset kustannuksista. Todennäköisyydellä p
kustannukset ovat alhaiset cl ja todennäköisyydellä 1−p ne ovat

korkeat ch.
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Example

(Asiain)tila cl

Tila ch
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Bayesiläiset pelit

Yksi tapa mallittaa tällaiset pelit on ajatella, että ensin

LUONTO valitsee, mitä tyyppiä markkinoilla oleva yritys on.

Todennäköisyydellä p se on tyyppiä cl ja todennäköisyydellä

1−p tyyppiä ch.

Pelaajat tuntevat nämä todennäköisyydet; todennäköisyyttä

sanotaan monesti priori-todennäköisyydeksi.

Sen jälkeen pelaajat saavat signaalin todellisesta asiaintilasta.

Tyypillisesti yksi pelaaja saa täysin paljastavan signaalin;

esimerkissä markkinoilla olija.

Näin hän tietää tyyppinsä.

Toinen pelaaja saa signaalin joka on epätäydellinen;

esimerkissä markkinoille tulija.

Tätä signaaliteknologiaa ei esimerkissä malliteta eikä siihen

yksinkertaisissa tilanteissa ole tarvetta.
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Bayesiläiset pelit

Oletetaan, että tila on todennäköisyydellä 2

3
cl .

Pelimatriiseista nähdään, että markkinoille tulo kannattaa

ainoastaan, jos laajentumista ei tapahdu.

Kun kustannukset ovat alhaiset dominoiva strategia on

laajentua.

Kun kustannukset ovat korkeat dominoiva strategia on olla

laajentumatta.

Jos yritys päättää tulla markkinoille se saa voittoa
2

3
· (−1) + 1

3
·1 =−1

3
.

Pysymällä pois voittoa tulee nollan verran, joten pelin

Nash-tasapaino on (pysypois; laajenna, äl älaajenna).

P2:n eli markkinoilla olijan strategia on funktio tilajoukolta

tekojen joukolle s2 : {cl ,ch}→ {laajenna, äl älaajenna}.
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Bayesiläiset pelit

Bayesiläisissä peleissä perusoivallus on pitää kunkin pelaajan

kutakin tyyppiä omana pelaajanaan.

Tällöin tilanne on formaalisti samanlainen kuin

normaalimuodon peleissä: pelaajien tyypeistä vain on jotain

epävarmuutta.

Tämän seurauksena koko normaalimuodon pelien

analyysivälineistö on käytettävissä.

De�nition

Bayesiläinen peli Γ = (N,(Si )i∈N ,Ω,(pi )i∈N ,(τi )i∈N ,(ui )i∈N)
koostuu pelaajien joukosta N, strategioiden joukosta Si kullekin
pelaajalle i , tilojen joukosta Ω,signaalifunktioista τi : Ω→ Ti

kullekin pelaajalle i ja hyötyfunktioista ui :×i∈NSi ×Ω→ R.

Joukko Ti on pelaajan i mahdollisten signaalien joukko.

Jos pelaaja i saa signaalin ti ∈ Ti , sanotaan että hän on

tyyppiä ti .
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Bayesiläiset pelit

On selvää, miten esimerkin peli voidaan esittää bayesiläisenä

pelinä kunhan selvitetään signaalifunktiot ja

todennäköisyyksien määräytyminen.

Seuraavassa yksi lukuisista vaihtoehdoista.

Olkoon priori p = (2
3
, 1
3

) ja Ω = {cl ,ch}.
Markkinoille tulijalle eli P1:lle τ1(cl) = 79 = τ1(ch).

Markkinoilla olijalle eli P2:lle τ2(cl) = 21 ja τ2(ch) = 121.

Lisäksi on huomattava, että P2:n strategiajoukko koostuu

funktioista joukolta {21,121} joukolle {laajenna, äl älaajenna}.
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Bayesiläiset pelit

Yksinkertaisten bayesiläisten pelien ratkaisemiseksi ei yleensä

tarvita koko koneistoa.

Tärkeää on ymmärtää, että pelaajien strategiat ovat ehdollisia

heidän tyypeilleen; siis funktioita.

Bayesiläistä peliä vastaa normaalimuodon peli, jossa jokaisen

pelaajan jokainen tyyppi on pelaaja; pelaajalla (i , ti ) on

hyötyfunktio ui .

Bayesiläisen pelin Nash-tasapaino määritellään sitten

vastaavan normaalimuodon pelin tasapainona.

Bayesiläisissä peleissä voi tapahtua epäintuitiivisia asioita,

kuten seuraavassa esimerkissä.
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Bayesiläiset pelit

Example

On kaksi mahdollista tilaa ω1 ja ω2 joita pelaajat pitävät yhtä

todennäköisinä.
ω1 l m r
t 1,2ε 1,0 1,3ε

b 2,2 0,0 0,3

ω2 l m r
t 1,2ε 1,3ε 1,0
b 2,2 0,3 0,0

Olkoon ε < 1

2
. P2:lla on yksikäsitteinen optimivastaus l . P1:n

valintaa t vastaan se tuottaa 2ε , kun m tai r tuottaa 1

2
3ε . Valintaa

b vastaan se tuottaa 2, kun taas m tai r tuottaa 1

2
3. P1:n

yksikäsitteinen optimivastaus l vastaan on b kummassakin tilassa

(joita tiloja pelaajat eivät siis tiedä). Yksikäsitteinen

Nash-tasapaino on siis (b; l).
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Bayesiläiset pelit

Example

jatkuu Oletetaan sitten, että informaatio lisääntyy ja P2 saa tietää

todellisen tilan. Nyt hänellä on tilassa ω1 dominoiva strategia r ja

tilassa ω2 dominoiva strategia m. Koska kumpikin tila on yhtä

todennäköinen P1:n kannalta katsoen P2 pelaa r ja m
sekastrategialla

(
1

2
, 1
2

)
. P1:n optimivastaus on t. Kun kumpikaan

pelaaja ei tiennyt tilaa he saivat tasapainossa 2. Kun P2 saa tietää

tilan pelin yksikäsitteisessä tasapainossa (t; r ,m), missä toinen

koordinaatti on P2:n valinta kun tila on ω1 ja kolmas koordinaatti

on P2:n valinta kun tila on ω2, pelaajien hyödyt ovat 1 ja 3ε .
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Bayesiläiset pelit

Peli Osbornen kirjasta sivulta 284.

Kaksi pelaajaa ja kolme tilaa Ω = {α,β ,γ}.
Signaalifunktion sijasta pelaajien informaatiota kuvataan

tila-avaruuden osituksella.

P1: {{α} ,{β ,γ}}
P2: {{α,β} ,{γ}}
Kun P1 tietää, että tila on joukossa {β ,γ} hänen
uskomuksensa, että tila on β on 3

4
.

Kun P2 tietää, että tila on joukossa {α,β} hänen
uskomuksensa, että tila on β on 1

4
.
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α L R
L 2,2 0,0
R 3,0 1,1

β L R
L 2,2 0,0
R 0,0 1,1

γ L R
L 2,2 0,0
R 0,0 1,1
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Bayesiläiset pelit

Tämän pelin yksikäsitteinen tasapaino on (R,R).

Jos P1 tietää, että tila on α hänen dominoiva valintansa on R .

Jos P2 tietää, että tila on joukossa {α,β}L tuottaa hänelle

parhaimmillaan 3

4
·0+ 1

4
·2, kun taas R tuottaa hänelle

vähintään 3

4
·1+ 1

4
·0.

Tällöin P2 siis valitsee R .

Jos P1 tietää, että tila on joukossa {β ,γ}L tuottaa hänelle

parhaimmillaan 3

4
·0+ 1

4
·2, kun taas R tuottaa hänelle

vähintään 3

4
·1+ 1

4
·0.

Tällöin P1 valitsee siis R .

Jos P2 tietää, että tila on γ L tuottaa hänelle nollan, kun taas

R tuottaa hänelle 1.
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