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 مقذمه

صًذگی هولَ اص تضبدّب ٍ هجبسصات است. ًوًَِ ّبی ثسیبسی سا هی تَاى ثیبى وشد وِ عشف ّابی دسگیاش   

خالف ّن داسًذ. خٌگ ّب، هجبسصات سیبسی، ثبصاسیبثی ٍ لوبسّب اصخولِ ایي هدبدلِ ّب ّستٌذ. هٌبفغ هتضبد ٍ 

( Strategyیه ٍیژگی اسبسی ایي هدبدلِ ّب ایي است وِ ًتیدِ ًْبیی ثستگی ثِ هدوَػِ سیبست ّابیی   

ست وِ ثاِ  ، ًظشیِ ای سیبضی اGame Theoryیب  وظریه بازیداسد وِ تَسظ عشفیي دسگیش اخز هی گشدد. 

گیاشی عاشفیي هخبغاوِ     ثشسسی هطخػِ ّبی ولی سلبثت ّب هی پشداصد ٍ دس ایي ًظشیِ ثش فشایٌاذ تػاوین  

 تبویذ هی وٌذ. 

 ثبصی ّبی سیبضی اًَاع هختلفی داسد وِ دس اداهِ ثِ اختػبس ثیبى هی ضَد.

 (Non-cooperative and Cooperation Games) بازی های غیرمشارکتی و بازی های مشارکتی

ىبسی، تَافك ٍ تؼْاذ هاب   دس ثبصی ّبی غیشهطبسوتی فشؼ ثش ایي است وِ ّیچ گًَِ تجبدل اعالػبت، ّو

ثاش عجاك لاَاًیي     خودد  ٌبى لجل یب حیي ثبصی ٍخَد ًذاسد ٍ ّش ثبصیىي خْت سسیذى ثِ ّذف ثیي ثبصیى

 ثبصی، ثبصی هی وٌذ ٍ سبیش ثبصیىٌبى سلجبی ٍی هحسَة هی ضًَذ.

ثبصی سا داسًذ وِ  حیهیب  قبلی ثبصیىٌبى اهىبى تجبدل اعالع یب ّوىبسی تؼْذ آٍس دس ثبصی ّبی هطبسوت

هَخت هی ضَد ثشخی یب توبم ثبصیىٌبى وِ دس تَافك هطبسوت داسًذ هلضم ثِ سػبیت آى ثبضٌذ ٍ دس ساُ سسیذى 

 اص خولِ ثبصی ّبی هطبسوتی هی تَاى ثِ اٍپه اضبسُ وشد. ثِ اّذاف تَافك تالش هی وٌٌذ.

 (Simltaneous and Sequential Gamesبازی های همسمان و بازی های دوباله ای )

دس ثبصی ّبی ّوضهبى ثبصیىٌبى ّوضهبى ثب ّن تػوین هی گیشًذ، اهب دس ثابصی ّابی دًجبلاِ ای ثابصیىي     

 است. هغلغآخشی اص ًحَُ تػوین ثبصیىي یب ثبصیىٌبى( لجلی 

لیچی ٍ اص خولِ ثابصی ّابی دًجبلاِ ای های     -وبغز-سٌگاص خولِ ثبصی ّبی ّوضهبى هی تَاى ثِ ثبصی 

 تَاى ثِ ثبصی ضغشًح اضبسُ وشد.
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 Games with Perfect/Imperfectبازی با اطالعات کامل/غیرکامل/یا بذون اطالعات )

information) 

اهاب   دس ثبصی ثب اعالع وبهل، ثبصیىي اضشاف وبهلی دس لحظِ اًدبم ثبصی اص تػویوبت ثبصیىٌبى دیگش داسد.

دس ثبصی ثب اعالػبت غیشوبهل ثبصیىي فمظ ثخطی اص اعالػبت هشثَط ثِ ول ثبصی سا تب لحظِ هاَسد ًظاش داسد.   

 اگش اعالػبت دس ثبصی وبهل ثبضذ فمظ هی تَاى ثبصی دًجبلِ ای سا اًدبم داد.

 بازی های دووفره 

ثِ عَس خبظ ثاِ یاه   دس اداهِ ص ًَع غیش هطبسوتی ّستٌذ. دس ایي ثبصی، دٍ ًفش دس ثبصی ًمص داسًذ ٍ ا

 ًَع خبظ اص ایي ًَع ثبصی ثب ػٌَاى ثبصی دٍ ًفشُ خوغ غفش هی پشداصین.

ثابصیگش حضاَس داسًاذ واِ     دٍ ،  Two Person-Zero Sum Gameیب  بازی های دووفری جمع صفردس 

تٌْب هدبص ثِ  1یب ثبصیگش ستًَی ّستٌذ. ثبصیگش  2یب ثبصیگش سغشی ٍ دیگشی ثبصیگش  1یىی اص ثبصیگشّب، ثبصیگش 

ثاِ   هدابص یب ثابصیگش ساتًَی    2سیبست خَد است. ثِ عَس هطبثِ ثبصیگش  mاًتخبة یىی اص سیبست ّب اص ثیي 

 سیبست است.  nاًتخبة یىی اص 

ت ثابصیگش دٍم هسابٍی   همذاس ثشد یىی دلیمب ثب هیضاى ثبخخَاًذى ایي ثبصی آى است وِ  ػلت خوغ غفش

 است ٍ خوغ خجشی ثشد خبلع ّش دٍ ثبصیگش ثشاثش غفش است.

اهیي سیبست خاَد  -jیب ثبصیگش ستًَی ًیض  2اهیي سیبست خَد ٍ ثبصیگش -iیب ثبصیگش سغشی  1اگش ثبصیگش 

سا پشداخات  ثبخات( های وٌاذ.      ijaًیاض هماذاس    2دسیبفت  ثشد( ٍ ثبصیگش  ijaهمذاس  1سا اًتخبة وٌذ، ثبصیگش 

 مجمود  صوفر  دسیبفتی یه ثبصیگش اص هحل پشداخت ثبصیگش دیگش اهىبى پزیش است ٍ ثْویي خابعش ثابصی سا   

(Zero-sum)     هی ًبهین صیش حبغل خوغ دسیبفت ّب ٍ پشداخت ّبی ثبصیگشاى غفش اسات ٍ هٌابفغ دٍ ثابصیگش

 وبهال دس تضبد ثب ّن ثبضٌذ.

یاب ثابصیگش    1ثابصیگش   دیذ( دس ایي ًَع ثبصی ّب هؼوَال اص Pay-off Matrix  بازدهیب  ماتریس پرداخت

سغشی ًَضتِ هی ضَد. اگاش   0ija   1 بصیگشیؼٌای ثا ija    دسیبفات های وٌاذ ٍ اگاش     2ٍاحاذ سا اص ثابصیگش   
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پشداخت هی وٌذ. هبتشیس پشداخت یب ثبصدُ ثِ غَست صیش های   2ٍاحذ ثِ ثبصیگش  ija 1یؼٌی ثبصیگش  0    

 ضَد.
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ثشای سٍضي ضذى هَضَع یه هثبل هی صًین. دٍ ثبصیگش دس یه ثابصی ّوضهابى ثاب یىاذیگش یاه یاب دٍ       

اًگطت خَد سا ًطبى هی دٌّذ. اگش تؼذاد اًگطتبى آى ّب هسبٍی ثبضذ، ثبصیگش اٍل همذاس یه دالس سا ثِ ثبصیگش 

ٍل ثپشداصد. ثاِ ایاي تشتیات، ّاش     دٍم هی پشداصد ٍ دس غیش ایي غَست، ثبصیگش دٍم ثبیذ یه دالس سا ثِ ثبصیگش ا

 ثبصیگش هی تَاًذ یىی اص دٍ سیبست صیش سا اتخبر ًوبیذ.

 .یه اًگطت خَد سا ًطبى دّذ 

 .دٍ اًگطت خَد سا ًطبى دّذ 

 خذٍل صیش ثبصدُ ثبصیگش اٍل ثش حست دالس سا دس غَست اًتخبة ّش یه اص سیبست ّب ًطبى هی دّذ.

 

دس ًظشیِ ثبصی ّب، سیبست لبػذُ ای اص پیص تؼییي ضذُ است وِ هطخع هی وٌذ ّش ثبصیگش دس وکته: 

تمبثل ّش پیطآهذ وِ دس ّش یه اص هشاحل هی تَاًذ سخ دّذ، چِ ٍاوٌطی ثبیذ داضتِ ثبضذ ٍ ّش ثبصیگش لجل اص 
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سا اص  ٍ خاذٍل ثابصدُ   سا تؼیایي واشدُ   ضشٍع ثبصی سیبست ّبیی وِ خَد ٍ عشف همبثل هی تَاًذ اتخبر ًوبیذ

 ثذست هی آٍسد. دیذگبُ خَد

 ًظشیِ ثبصی ثش هجٌبی دٍ فشؼ استَاس است.

 حشیف ثِ وبس  هػبفّش دٍ ثبصیگش ًْبیت تَاى خَد سا دس ٍ  ّش دٍ ثبصیگش ػبلل ٍ هٌغمی ّستٌذ

 هی ثٌذد تب ثْتشیي ًتیدِ دست یبثذ.

 ٍی ثب فْویذى ایي سیبسات   ّش ثبصیگش دس ٌّگبم اًتخبة سیبست خَد فشؼ هی وٌذ وِ سلیت

 چِ سیبستی سا اًتخبة هی وٌذ.

دٍ سیبست هذاس دس یه هجبسصُ اًتخبثبتی دس همبثل یىذیگش لشاس داسًذ. ثاشای دٍ سٍص آخاش لجال اص     مثال:

اًتخبثبت وِ اص اّویت ثسضایی ثشخَسداس است ثبیذ ثشًبهِ هجبسصاتی تْیِ ضَد. ّش دٍ سیبست هذاس هی خَاٌّذ 

هبًذُ سا دس دٍ ضْش  الف( ٍ  ة( ثگزساًٌذ. آى ّب هی تَاًٌذ دس ّش ضْش یه سٍص یب دس یه ضاْش   دٍ سٍص ثبلی

 دٍ سٍص ثِ سش ثشًذ. ّش سیبست هذاس اص ثشًبهِ حشیف تب ٍلتی وِ اػالم ًطَد ثی اعالع است.

سا دس هَسد  ایي دٍ سلیت اص هذیشاى ثشًبهِ خَد دس ایي دٍ ضْش خَاستِ اًذ تب  اثشات تػوین خَد ٍ سلیت

 گزساًذى یه یب دٍ سٍص دس ایي دٍ ضْش ثش حست پیص ثیٌی افضایص یب وبّص تؼذاد سای ثیبثٌذ.

خوغ غفش فشهَلِ ضَد. دس اثتذا ثبیذ دٍ عشف ثبصی  –ثشای ایٌىِ ایي هسئلِ دس غبلت یه ثبصی دٍ ًفشی 

   وِ دس ایي خب دٍ سیبست هذاس ّستٌذ( سیبست ّبی ّش وذام ٍ ّوچٌیي خذٍل ثبصدُ تؼییي ضَد.

 ّش یه اص سیبست هذاساى سِ سیبست پیص سٍ داسًذ.

 گزساًذى یه سٍص دس ّش ضْش1سیبست : 

  گزساًذى ّش دٍ سٍص دس ضْش  الف(2سیبست : 

  گزساًذى ّش دٍ سٍص دس ضْش  ة(3سیبست : 
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 سِ گًَِ خذٍل ثبصدُ ثشای ایي هسئلِ ثِ غَست صیش تؼشیف هی ضَد.

 گدوه اول:

 فشؼ وٌیذ خذٍل ثبصدُ دٍ سیبست هذاس ثِ غَست خذٍل صیش است.

 

ذ. دس ضىل صیش ایي ضسد وِ هطخػب ثذتش اص سیبست دیگش ثبادس خذٍل فَق، ثبصیگش دٍم ّیچ سیبستی ًذ

 تَضیح دادُ ضذُ است.ٍضؼیت 

 ، ّش چِ همذاس  ووتش ثبضذ، ثْتش است.2ثشای ثبصیگش  تدجه:
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ّوَاسُ سیبست  2غبلت است ٍ غشف ًظش اص تػوین ثبصیگش  3ثش سیبست  1اهب ثشای ثبصیگش اٍل، سیبست 

 است. دس ضىل صیش ایي هفَْم ًطبى دادُ ضذُ است. 3ثْتش اص سیبست  1

 ذاس ثیطتش ثبضذ، ثْتش است.دس ایي حبلت ّش چِ هم تدجه:

 

است ٍ دس ّش هشحلاِ سیبسات    Dominated Strategy، سیبست هغلَة یب 3دس ایي حبلت، سیبست 

هغلَة حزف هی ضَد. ثِ عَس هطخع دس ّش هشحلِ سیبستی وِ اص دیگش سیبست ثذتش ثبضذ هی تَاى آى سا 

 وٌبس گزاضت. دس ایي غَست خذٍل ثبصدُ ثِ غَست صیش هی ضَد.

 

ٍ  1فمظ دٍ سیبست  1هی داًذ وِ ثبصیگش  2ثب تَخِ ثِ ایي وِ ّش دٍ ثبصیگش هٌغمی ّستٌذ، لزا ثبصیگش 

سا دیگش اًتخبة ًوی وٌذ. دس ایي خذٍل ثبصیگش دٍم یه سیبسات هغلاَة    3سا اًتخبة هی وٌذ ٍ سیبست  2

 ست.ًطبى دادُ ضذُ ا 3است. دس ضىل صیش دلیل هغلَة ثَدى سیبست  3داسد وِ سیبست 
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 ّش چِ همذاس ثبصدُ ووتش ثبضذ، ثْتش است. 2ثشای ثبصیگش  تدجه:

 

 ، ثِ خذٍل صیش هی سسین.3ثب حزف سیبست هغلَة 

 

، سیبست هغلاَة ثاشای   2غبلت است ٍ سیبست  2ثش سیبست  1دس ایي خذٍل ثشای ثبصیگش اٍل، سیبست 

 است. وِ دس ایي غَست خذٍل ثبصدُ ثِ غَست صیش هی ضَد. 1ثبصیگش 

 

، سیبست هغلَة اسات ٍ ًابگضیش ّاش دٍ ثابصیگش     1ًسجت ثِ سیبست  2، سیبست 2ّوچٌیي ثشای ثبصیگش 

 سا اًتخبة هی وٌٌذ. 1سیبست 
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 Valueثذیي تشتیت، ثبصیگش اٍل ّوَاسُ  یه ٍاحذ اص ثبصیگش دٍم هی ثشد ٍ دس ایي حبلت اسصش ثبصی یب 

of the Game ثش ثب غفش ثبضذ، ثبصی ػبدالًِ یب هسبٍی یه است. دس غَستیىِ اسصش ثبصی ثشاFair Game 

 ًبهیذُ هی ضَد.

 گدوه دوم: 

 دس ایي حبلت فشؼ وٌیذ ثبصدُ خذٍل ثِ غَست صیش ثبضذ.

 

دس خذٍل فَق، سیبست هغلَثی ٍخَد ًذاسد ٍ دیگش اهىبى یبفتي سیبسات تَساظ حبلات لجلای ًیسات.      

هٌغمای   2ٍاحذ ثبخت داضتِ ثبضذ. چَى ثبصیگش  3ب ٍاحذ ثشد ت 6هی تَاًذ اص  1ثبصیگش اٍل ثب اًتخبة سیبست 

 5هی تاَاى   3ثب اًتخبة سیبست  1ثجبصد. ّوچٌیي ثبصیگش  1سا اًتخبة هی وٌذ تب ثبصیگش  1است لزا سیبست 

ٍاحذ ثبخت ثِ اٍ تحویل های وٌاذ.    4ًوی دّذ ٍ  1ایي هدبل سا ثبصیگش  2ٍاحذ ثشد داضتِ ثبضذ ٍلی ثبصیگش 

 ثبختی سا تدشثِ ًخَاّذ وشد ٍ ثِ ًظش سیبست خَثی ثبضذ. 1، ثبصیگش 2بست ّوچٌیي ثب اًتخبة سی

ثاِ   3، ٍ 1،2هی تَاى ثِ ایي ًتیدِ سسیذ وِ ثاب اًتخابة سیبسات ّابی      2ثب تحلیل هطبثِ ثشای ثبصیگش 

اًتخبة ػبلالًِ ای است صیاشا   2ثِ ثبس هی آیذ ٍ ثِ ًظش هی سسذ وِ سیبست  6ٍ  0،  5تشتیت ثبختی ثشاثش ثب 

 ثشای ّش دٍ ثبصیگش، سیبست هٌبست است. 2ثبخت ووتشی داسد. لزا سیبست 

ضابثغِ حاذالل   ثِ عَس هطخع ّش ثبصیگش ثبیذ عَسی ثبصی وٌذ وِ حذاوثش ثبخت خَد سا حذالل وٌاذ.  

بس اسبسی ًظشیِ ثبصی دس اًتخبة سیبست است. ایي ضبثغِ ثاِ  هؼی Minimax Criterionیب  وشدى حذاوثش
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ثابصیگش دٍم سیبساتی واِ     ٍهؼٌی آى است وِ ثبصیگش اٍل ثبیذ سیبستی وِ حذالل ثبصدُ آى اص ّواِ ثضسگتاش   

 حذاوثش ثبصدُ اى اص ّوِ وَچىتش ثبضذ سا اًتخبة وٌذ.

 ثبضین: ِاگش دس یه ثبصی دٍ ًفشُ هدوَع غفش داضت تعریف:

 max(min ) min(max )ij ij
j ji i

v a a   

( داسد. دس ایي غَست ثْتشیي سیبست ثابصیگش  Saddle Point  وقطه زیه اسبیایي ثبصی داسای آًگبُ 

max(minاًتخبة  1 )ij
ji

a  است وِ ثبصدُ ثشاثاش ثاب   اًتخبة سیبستی 2ٍ ثْتشیي سیبست ثبصیگش min(max )ij
j i

a 

های   ارز  بوازی سا  vگفتِ هی ضَد ٍ همذاس  Pure Strategyیب  سیاست خالصثبضذ. ثِ ایي سیبست، 

 هی گَیٌذ.  Fair Gameیب ثبصی ػبدالًِ دس غَستیىِ اسصش ثبصی ثشاثش غفش ثبضذ ثِ ایي ثبصی،  ًبهٌذ.

ثبصیگشی ًتَاًذ  دس ایي ثبصی، ٍخَد ًمغِ صیي اسجی ًمص تؼییي وٌٌذُ ای داسد ٍ ثبػث هی ضَد وِ ّیچ

اص سیبست حشیف ثِ ًفغ خَد استفبدُ وٌٌذ. یؼٌی ّش گبُ  ثبصیگش دٍم حذس ثضًذ یب هغلغ ضَد وِ لشاس است 

تٌْب ضشس خَد سا افضایص هی دّذ ٍ ثٌبثشایي  2سا اًتخبة وٌذ، اٍ ثب تغییش سیبستی غیش اص  2سیبست  1ثبصیگش 

ثِ ػجبست دیگش ًمغِ صیٌی دس ٍالغ ثشای ثبصی  اٌّذ داضت.ّیچ یه اًگیضُ ای ثشای ثشسسی تغییش سیبست ًخَ

است. ًمغِ تؼبدل ًمغِ ای است وِ ّیچ یه اص ثبصیىٌابى اص تغییاش    Equilibrium Pointیب  وقطه تعادل

 یه خبًجِ سیبست خَد سَدی ًخَاّذ ثشد.

 گدوه سدم:

 خذٍل ثبصدُ صیش سا دس ًظش ثگیشیذ. 
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 اگش ّش دٍ ثبصیگش هثل حبلت لجلی اص ضبثغِ حذالل حذاوثش پیشٍی وٌٌذ چِ هی ضَد. 

 

ثبصیگشاى اص ضبثغِ حذالل حذاوثش پیشٍی ًوبیاذ، ثابصیگش اٍل های داًاذ واِ       2دس غَستیىِ هطبثِ گًَِ 

، 1ثب اًتخابة سیبسات   1است. ثبصیگش  Minاست وِ حذاوثش ستَى حذالل یب  -2ووتشیي همذاس ثبصی هسبٍی 

هی تَاًذ  2است ٍ ثبصیگش  2ثشاثش  ثبصیٍاحذ ًخَاّذ ثبخت. ثِ ّویي تشتیت، چَى ثیطتشیي همذاس  2ثیص اص 

 ٍاحذ ًجبصد. 2، ثیطتش اص 3هغوئي ثبضذ وِ ثب اًتخبة سیبست 

چَى همذاس اسصش ثبصی ثضسگتش اص غفش است لزا ایي ثبصی ًمغِ صیاي اساجی ًاذاسد. حابل ثجیٌاین ٍلتای       

، 1ثب اًتخبة سیبست  1سا اًتخبة وٌذ چِ اتفبلی هی افتذ. ثبصیگش  3سیبست  2ٍ ثبصیگش  1بست ، سی1ثبصیگش 

اص ایي ثبخت خلَگیشی وٌذ،  2ٍاحذ هی ثبصد. ثشای ایي وِ ثبصیگش  2، 2ٍاحذ هی ثشد ٍ دس ایي حبلت ثبصیگش  2

ش اٍل ّان هٌغمای اسات ٍ    ٍاحذ خَاّذ ثشد. ثبصیگ 2ٍاحذ ثبخت،  2سا اًتخبة هی وٌذ ٍ ثِ خبی  2سیبست 
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های سسابًذ. ثاب دسن ایاي      4ثاِ   -2سا اًتخبة هی وٌذ ٍ ثبصدُ خَد سا اص  2ثشای افضایص ثبصدُ خَد، سیبست 

 3ٍاحذ ثشد ػَؼ های وٌاذ. ثبخات     3ٍاحذ ثبخت سا ثب  4وِ سا اًتخبة هی وٌذ 3سیبست  2هَضَع، ثبصیگش 

ٍاحذ ػضَ وٌذ ٍ لزا ایي حشوات اص   2حذ سا ثِ ثشد ٍا 3سجت هی ضَد وِ ایي ثبصیگش ثبخت  1ٍاحذی ثبصیگش 

اسات واِ    2ثاشای ثابصیگش    3ٍ سیبست  1ثشای ثبصیگش  1ًَ ایدبد هی ضَد. دس ٍالغ خَاة ثِ غَست سیبست 

 ( است.Unstable ًبپبیذاس خَاثی 

ًذاسد ثِ دلیل وبسثشدی ثَدى آى ضاشٍست داسد. دس   ییبفتي خَاة دس هَسد ثبصی ّبیی وِ ًمغِ صیي اسج

 اداهِ سٍش یبفتي خَاة ثْیٌِ ثبصی ّبیی اص ایي دست سا ثشسسی هی وٌین.

 Mixed strategyبازی های با سیاست مختلط یا 

اگش دس یه ثبصی ًمغِ صیي اسجی ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ، ًظشیِ ثبصی ثِ ّش ثابصیگش تَغایِ های ًوبیاذ واِ      

ثشاسبس یه تبثغ تَصیغ احتوبلی اًتخبة ًوبییذ. ثشای ثیابى ایاي هَضاَع فاشؼ وٌیاذ       اس سیبست ّبی خَد

 داضتِ ثبضین.

ix  سیبست  1: احتوبل آًىِ ثبصیگشi  سا ثشگضیٌذ1,...,i m ) 

jy  سیبست  2: احتوبل آًىِ ثبصیگشj  سا ثشگضیٌذ1,...,j n ) 

1است. ثشداس  2ٍ  1تؼذاد سیبست ّبی هشثَط ثِ ثبصیگشاى  m  ٍnوِ دس آى 2( , ,..., )mx x x    ثشًبهاِ ثابصی

هؼشف احتوبل است ثبیذ غیش هٌفی ٍ خوؼب هسبٍی یاه ضاَد   1xاست ٍ چَى  1ثبصیگش 



1

1
n

i
i

x  ّوایي . 

1هؼشف احتوابل اسات. دس ادثیابت ًظشیاِ ثابصی       jyًیض  2عَس ثشای ثبصیگش  2( , ,..., )mx x x  ٍ1 2( , ,..., )ny y y 

ٌاذ ٍ ایاي   ًبهیذُ هی ضًَذ. ّش ثبصیگش دس ثبصی یىی اص سیبست ّبی خبلع خَد سا اًتخابة های و   سیاست

 اًتخبة ثب استفبدُ اص تبثغ تَصیغ احتوبلی اص عشیك سیبست هختلظ ثذست هی آیذ.

دس ٍالغ ثب تؼشیف سیبست هختلظ، سیبست خبلع دس ثبصی ّبی داسای ًمغِ صیي اسجی، سیبست ّاب ثاِ   

 سیبست اًتخبثی ثبصیگش ثب تَخِ ثِ ًمغِ صیي اسجی است.  1است وِ دس هَلفِ   (0,...,1,0,...,0,0)غَست 
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ثشای هطخع ضذى هَضَع، فشؼ وٌیذ دس گًَِ سَم هسئلِ اًتخبثبت، ثبصیگشاى ثِ تشتیت سیبست ّبی 

1هختلظ  2 3

1 1
( , , ) ( , ,0)

2 2
x x x    ٍ1 2 3

1 1
( , , ) (0, , )

2 2
y y y  اسات واِ   سا اًتخبة وٌٌذ. ایي خَاة ثذیي هؼٌب

 سا اًتخبة وٌٌاذ.  3ٍ  2سیبست ّبی  0.5ثب احتوبل  2ٍ ثبصیگش  2ٍ  1سیبست ّبی  0.5ثب احتوبل  1ثبصیگش 

ثشای ایي هٌظَس ّش ثبصیگش یه سىِ ثِ َّا پشتبة هی وٌذ ٍ ثشاسبس آى، یىی اص دٍ سیبست لبثل لجَل خَد 

 سا اًتخبة هی ًوبیذ.

ِ سیبساتی  ِ غشف ًظش اص ایي وِ ثبصیگش دٍم چسیبستی و: حذ پاییه ارز  بازییا  maximinمقذار 

 تؼشیاف های ضاَد.    v وِ ثِ غَست وٌذ حذاوثشسا  ثبصیگش اٍلسا اًتخبة وٌذ همذاس اهیذ سیبضی ثبصدُ یب ثشد 

 ًوبیص سیبضی ایي تؼشیف ثِ غَست صیش هی ضَد:

max(min )ij
ji

v a  

چِ سیبساتی   اٍلسیبستی وِ غشف ًظش اص ایي وِ ثبصیگش  یا حذ باالی ارز  بازی: minimaxمقذار 

 تؼشیف هی ضاَد.  vوٌذ وِ ثِ غَست  حذاللسا  ثبصیگش دٍمسا اًتخبة وٌذ همذاس اهیذ سیبضی ثبصدُ یب ثبخت 

 ًوبیص سیبضی ایي تؼشیف ثِ غَست صیش هی ضَد.

min(max )ij
j i

v a  

vاگش ساثغِ  v استفبدُ وشد. حابل اگاش    ظیذاس ًذاسد ٍ ثبیذ اص سیبست هختلثشلشاس ثبضذ، ثبصی ًمغِ پب

 .ِ غَست صیش هی ضَدثاسصش ثبصی یب  vثبصیگشاى اص سیبست هختلظ استفبدُ هی وٌٌذ، 

1 1

n m

ij i j

i j

v a x y
 

 

 دس ایي هثبل:

 
1 1

2 2 4 3
4 4

v        
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 قضیه اساسی بازی های دو وفره مجمد  صفر

ّ چٌبًچِ دٍ ثبصیگش یه ثبصی دًٍفشُ هدوَع غفش اص سیبست ّبی هختلظ استفبدُ و واَاسُ هماذاس   ٌٌاذ، 

ثشاثش ثب اسصش ثبصی 
1 1

n m

ij i j

i j

v a x y
 

 ثٌبثشایي اگش ّش دٍ ثبصیگش اص سیبسات هخاتلظ اساتفبدُ وٌٌاذ     است .

خَاّذ ثَد ٍ ّیچىذام اص ثبصیگشاى ًوی تَاًٌذ ثاب تغییاش یاه خبًجاِ      vاهیذ سیبضی ثبصدُ آى ّب هسبٍی  آًگبُ

 سیبست خَد ثِ ٍضؼیت ثْتشی ثشسٌذ.

ْیٌِ ّش ثبصیگش سا هطخع وشد. ثشای ایي وبس چٌذ اوٌَى ایي سئَال هغشح هی ضَد وِ چگًَِ سیبست ث

 سٍش ٍخَد داسد. دس اداهِ دٍ سٍش سایح ثیبى هی ضَد.

 رو  حل ترسیمی

یه ثبصی ثب سیبست ّبی هختلظ سا دس ًظش ثگیشیذ وِ پس اص حزف سیبست هغلاَة تٌْاب دٍ سیبسات    

توبل سیبست ّبیی واِ تَساظ ٍی   سا دس ًظش ثگیشیذ وِ اح 1سبدُ ثبلی هبًذُ ثبضذ. ثِ عَس هطخع ثبصیگش 

1اًتخبة هی ضَد ثِ غَست  2( , )x x    ِاست ثاِ عَسیىا 1 21x x       1. دس ایاي حبلات وابفی اسات هماذاسx 

 هحبسجِ ضَد. خذٍل ثبصدُ صیش سا دس ًظش ثگیشیذ.

 

 ثِ غَست صیش هی ضَد. 2تَسظ ثبصیگش  سیبست ّبدس غَست اًتخبة  1بصیگش دسیبفتی ث
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ثِ دًجبل آى است وِ حذالل دسیبفتی هَسد اًتظبس خَد سا حذاوثش وٌذ وِ ًوبیص گشافیىای آى   1ثبصیگش 

 ثِ غَست صیش هی ضَد.

 

همذاس ثْیٌِ اهیذ سیبضی دس هحل تمابعغ دٍ خاظ     13 5x  ٍ 14 6x      لاشاس داسد واِ اص حال خجاشی

   1 14 6 3 5x x  ِثذست هی آیذ و1

7

11
x   ثاِ غاَست    1ثذست هی آیذ یؼٌی سیبست ثْیٌِ ثابصیگش

1 2

7 4
( , ) ( , )

11 11
x x  صیش ثذست هی آیذ.خَاّذ ثَد وِ اسصش ثبصی ثِ تشتیت 

   
7 2

3 5( )
11 11

v  
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ثذست هی آیذ ٍ لزا دس  2ثشای ثبصیگش  3ٍ  2سیبست ّبی اص ثشخَسد  1ثٌبثشایي ًمغِ ثْیٌِ ثشای ثبصیگش 

دس سیبسات   1ًماص داسًاذ ٍ احتوابل اًتخابة سیبسات       3ٍ  2، تٌْب سیبست ّابی  2سیبست ثْیٌِ ثبصیگش 

 تشویجی ثشاثش ثب غفش است.

 

 ثِ غَست صیش هی ضَد. 1صیگش دس غَست اًتخبة سیبست ّب تَسظ ثب 2دسیبفتی ثبصیگش 

 

ثِ دًجبل آى است وِ حذاوثش دسیبفتی هَسد اًتظبس خَد سا حذالل وٌذ وِ ًوبیص گشافیىای آى   2ثبصیگش 

 ثِ غَست صیش هی ضَد.
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همذاس ثْیٌِ اهیذ سیبضی دس هحل تمابعغ دٍ خاظ     23 7y  ٍ 22 4y      لاشاس داسد واِ اص حال خجاشی

   2 22 4 3 7y y  ِثذست هی آیذ و2

5

11
y    ثاِ غاَست    2ثذست هی آیذ یؼٌی سیبست ثْیٌاِ ثابصیگش

1 2 3

5 6
( , , ) (0, , )

11 11
y y y .خَاّذ ثَد وِ اسصش ثبصی ثِ تشتیت صیش ثذست هی آیذ 

   
5 2

3 7( )
11 11

v  

ثشاثاش ثاب    حذاوثشتضویي هی دّذ وِ اسصش هٌبفغ هَسد اًتظبس  1ت هختلظ ثشای ثبصیگش ّش سیبس وکته:

 ثضسگی اسصش ثبصی است.

حاذالل  تضویي هی دّذ وِ اسصش هَسد اًتظابس پشداختای ٍی    2ّش سیبست هختلظ ثشای ثبصیگش  وکته:

 ثضسگی اسصش ثبصی است. ثشاثش ثب
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 حل از طریق بروامه ریسی خطی

ّش ثبصی ثب سیبست ّبی هختلظ  ثاذٍى هحاذٍدیت ثاش سٍی تؼاذاد سیبسات ّابی سابدُ هبًٌاذ سٍش         

ثاشای اسایاِ ایاي سٍش اص    تشسیوی( هی تَاى ثِ ساحتی اص عشیك آى ثِ یه هذل ثشًبهِ سیضی خغی حل وشد. 

 یه هثبل ووه هی گیشین.

 ش ثگیشیذ.لیچی خذٍل ثبصدُ صیش سا دس ًظ –وبغز  –ثشای هسئلِ ثبصی سٌگ  مثال:

 

 ثِ غَست صیش است. 2ثشاسبس اًتخبة ثبصیگش  1همذاس ثبصدُ هَسد اًتظبس ثشای ثبصیگش 
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 سا حذالل وٌذ: 1ثِ دًجبل اًتخبة سیبستی است وِ ثبصدُ یب خبیضُ هَسد اًتظبس ثبصیگش  2ثبصیگش 

 2 3 1 3 1 2, ,Min x x x x x x      

ضُ خاَد سا حاذاوثش ًوبیاذ    یایي است وِ ثبصدُ یب خاب هی وَضذ وِ ثب تَخِ ثِ  1ٍ ثِ عَس هتمبثل ثبصیگش 

 پس داسین:

 2 3 1 3 1 2, ,

V

Max Min x x x x x x     

 ساثغِ ثبال سا هی تَاى ثِ غَست یه ثشًبهِ سیضی خغی ثِ غَست صیش ثبصًَیسی وشد:

2 3

1 3

1 2

1 2 3

1 2 3

. .

1

, , 0;

Max V

s t

V x x

V x x

V x x

x x x

x x x V unbounded

 

  

 

  



 

 خَاة ثْیٌِ هذل فَق ثِ غَست صیش هی ضَد.

* * *

1 2 3

1 1 1
, ,

3 3 3
x x x     

 ًطبى دادُ هی ضَد ٍ دس هذل فَق ثشاثش ثب غفش هی ضَد. v*ٍ اسصش ثبصی ثب 

 ثِ غَست صیش است. 1ثشاسبس اًتخبة ثبصیگش  2همذاس ثبصدُ هَسد اًتظبس ثشای ثبصیگش 
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 ذاوثش وٌذ.سا ح 2ًتظبس ثبصیگش ضوبسُ ثِ دًجبل اًتخبة سیبستی است وِ پشداخت هَسد ا 1ثبصیگش ضوبسُ 

  2 3 1 3 1 2, ,Max y y y y y y      

هی وَضذ وِ ثب تَخِ ثِ ایي اهش هیضاى ایي پشداختی هاَسد اًتظابس سا    2ثِ عَس هتمبثل ًیض ثبصیگش ضوبسُ 

 حذالل ًوبیذ.

 2 3 1 3 1 2, ,

W

Min Max y y y y y y      

 غَست یه هذل ثْیٌِ سبصی ثیبى وشد.ساثغِ ثبال سا هی تَاى ثب استفبدُ اص ثشًبهِ سیضی خغی ثِ 

2 3

1 3

1 2

1 2 3

1 2 3

. .

1

, , 0;

Min W

s t

W y y

W y y

W y y

y y y

y y y W unbounded

  

 

  

  



 

 دس غَست حل هذل فَق، خَاة ثْیٌِ هتغیشّب ثِ غَست صیش هی ضَد.

* * *

1 2 3

1 1 1
, ,

3 3 3
y y y    

*W .سا اسصش ثبصی فَق هی ًبهین وِ ثشاثش ثب غفش است 
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*است ٍ داسین  2، ّوضاد یب دٍگبى هذل خغی ثبصیگش ضوبسُ 1هذل خغی ثبصیگش ضوبسُ  وکته: *V W. 

سا ثِ ّش ػٌػش هبتشیس ثبصدُ اضبفِ وٌاین دس   Cدس یه ثبصی دًٍفشُ هدوَع غفش اگش همذاس ثبثت  وکته:

 ی ضَد.ه Cایي غَست استشاتژی ثْیٌِ تغییش ًوی وٌذ ٍ اسصش ثبصی ثشاثش ثب 

ثشًبهِ سیضی خغای اسصش ثابصی ٍ سیبسات ّابی     هبتشیس ثبصدُ صیش سا دس ًظش ثگیشیذ. ثب استفبدُ  مثال:

 ثْیٌِ سا ثذست آٍسیذ.

 

ثِ دلیل ایي وِ خذٍل ثبصدُ فَق داسای ًمغِ صیي اسجی ًیست، داسای سیبست ثْیٌِ هختلظ است. ثشای 

 وٌین. هحبسجِ ایي سیبست اص ثشًبهِ سیضی خغی استفبدُ هی

 ثِ غَست صیش هی ضَد. 1هذل ثشًبهِ سیضی خغی ثشای ثبصیگش 

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

. .

30 60

40 10

36 36

1

, 0;

Max V

s t

V x x

V x x

V x x

x x

x x V unbounded

 

 

 

 



 

 ثِ غَست صیش هی ضَد. 2هذل ثشًبهِ سیضی خغی ثشای ثبصیگش 
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1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

. .

30 40 36

60 10 36

1

, , 0;

Min W

s t

W y y y

W y y y

y y y

y y y W unbounded

  

  

  



 

 اص حل هذل ّبی ثشًبهِ سیضی خغی فَق، سیبست ثْیٌِ ٍ اسصش ثبصی ثِ غَست صیش هی ضَد.

* *

1 2 1 2 3

5 1 1 1
, , , , 0, 35

6 6 2 2
x x y y y V W         

  تمریه ها

سیبست ثْیٌِ ّش یه اص ثبصیگشاى خذٍل ثبصدُ صیش سا ثب استفبدُ اص حزف هتَالی سیبسات ّابی    تمریه:

 هغلَة تؼییي وٌیذ.

 

 حل: 

 حزف هی ضَد. 2تَسظ سیبست  1ثشای ثبصیگش  3سیبست 
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 حزف هی ضَد. 1تَسظ سیبست  2ثشای ثبصیگش  3سیبست 

 

 حزف هی ضَد. 2تَسظ سیبست  1ثبصیگش ثشای  1سیبست 
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 حزف هی ضَد. 1تَسظ سیبست  2ثشای ثبصیگش  2سیبست 

 

اسات واِ    2ثاشای ثابصیگش    1ٍ سیبست  1ثشای ثبصیگش  2ثٌبثشایي سیبست ثْیٌِ ثشاثش ثب اًتخبة سیبست 

 هی ضَد. 1ثشای ثبصیگش  1هٌدش ثِ ثبصدُ 

ثبصدُ صیش سا ثب استفبدُ اص حزف هتَالی سیبسات ّابی   سیبست ثْیٌِ ّش یه اص ثبصیگشاى خذٍل  تمریه:

 هغلَة تؼییي وٌیذ.

 

 حل: 

 حزف هی ضَد. 3تَسظ سیبست  2ثشای ثبصیگش  4ٍ  1سیبست ّبی 
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 حزف هی ضَد. 3تَسظ سیبست  1ثشای ثبصیگش  2ٍ  1سیبست ّبی 

 

 حزف هی ضَد. 3تَسظ سیبست  2ثشای ثبصیگش  2سیبست 

 

ٍ ثشای  2، ثشاثش ثب 2ی ّش دٍ ثبصیگش سیبست ثْیٌِ است ٍ ثبصدُ ًْبیی ثشای ثبصیگش ثشا 3ثٌبثشایي سیبست 

 است. -2ثشاثش  1ثبصیگش 
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ثب استفبدُ اص هؼیبس حذالل حذاوثش، ثْتشیي سیبست ثشای ّش ثبصیگش سا ثذسات آٍسیاذآ آیاب ایاي      :تمریه

 ثبصی ًمغِ صیش اسجی داسدآ آیب ایي ثبصی پبیذاس است.

 

 

 حل:

 

های   1ثشای ثبصیگش  3ٍ ثبصدُ ًْبیی  2ثشای ثبصیگش  2ٍ سیبست  1ثشای ثبصیگش  3سیبست ثْیٌِ، سیبست 

حاذاوثش  ثاب   حذالل حذاوثشضَد. ایي ثبصی پبیذاس است ٍ داسای ًمغِ صیي اسجی داسد وِ ایي ثِ دلیل ثشاثشی 

 است. حذالل
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ای ّش ثبصیگش سا ثذسات آٍسیاذآ آیاب ایاي     ثب استفبدُ اص هؼیبس حذالل حذاوثش، ثْتشیي سیبست ثش تمریه:

 ثبصی ًمغِ صیش اسجی داسدآ آیب ایي ثبصی پبیذاس است.

 

 حل:

 

ثاشای   1است وِ هٌدش ثاِ ثابصدُ    2ثشای ثبصیگش  2ٍ سیبست  1ثشای ثبصیگش  3ثْتشیي سیبست، سیبست 

 است. (3,2) یي اسجیصاست ٍ داسای ًمغِ  پبیذاسهی ضَد. ایي ثبصی  2ثبصیگش 

 تمریه:
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ثبصاس هحػَلی دس اختیبس دٍ ضشوت است. ایي دٍ ضشوت ثشًبهِ ثبصاسیبثی سابل آیٌاذُ خاَد سا دس دسات     

تْیٌِ داسًذ ٍ سؼی هی وٌٌذ تب سْوی اص ثبصاس عشف همبثل سا اص آى خَد وٌٌذ هدوَع فشٍش هحػَل تمشیجب 

تٌْب اص عشیك وبّص فشٍش ضشوت دیگاش اهىابى پازیش اسات(. ّاش      ثبثت است، لزا افضایص فشٍش ّش ضشوت 

 ضشوت ثشای ًیل ثِ ایي همػَد سِ ساُ پیص سٍ داسد.

 ثْجَد ثستِ ثٌذی هحػَل 

 افضایص تجلیغبت 

 وبّص لیوت هحػَل 

ّضیٌِ اخشای ّش سِ ساُ حل تمشیجب ثب یىذیگش ثشاثش ٍ ثِ اًذاصُ وبفی صیبد اسات، ثاِ عاَسی واِ ثَدخاِ      

ش ضشوت تٌْب وفبف پیبدُ وشدى یىی اص سِ ساُ حل سا هی دّذ. اثشات اًتخبة ّش یاه اص ساُ حال   ثبصاسیبثی ّ

 ( دس خذٍل صیش ًطبى دادُ ضذُ است.1 ثبصیگش 1ّب تَسظ ّش ضشوت ثش حست دسغذ افضایص فشٍش ضشوت 

 

 ّش ضشوت سیبست خَد سا لجل اص اعالع اص سیبست ضشوت همبثل اتخبر هی ًوبیذ.

حزف سیبست ّبی هغلَة ٍ ثب استفبدُ اص ضبثغِ حذالل حذاوثش سیبست ثْیٌِ ّش ضشوت سا الف( ثذٍى 

 هطخع وٌیذ.
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ة( حبل سیبست ّبی هغلَة سا تب آًدب وِ هوىي است هطخع ٍ حزف وٌیذ. فْشست سیبسات ّابی   

ًذاسد  هغلَة سا ثِ تشتیت حزف آى ّب ثٌَیسیذ. سشاًدبم، خذٍل ثبصدُ وِ دیگش دس آى سیبست هغلَثی ٍخَد

 سا ًطبى دّیذ.

 حل:

 سیبست ّبی ثْیٌِ ثشای ثبصیگشاى ایي ثبصی ثِ غَست صیش هحبسجِ هی ضَد.الف( 

 

ثشاثش ثاب   1ٍ ثبصدُ ًْبیی ثشای ثبصیگش  2ثِ ثبصیگش  3ٍ سیبست  1ثشای ثبصیگش  1ثْتشیي سیبست، سیبست 

 است. 1

 ة( 

 حزف هی ضَد. 3تَسظ سیبست  2ثشای ثبصیگش 1سیبست 

 حزف هی ضَد. 2ٍ  1تَسظ سیبست ّبی  1ثشای ثبصیگش  3سیبست 

 حزف هی ضَد. 3تَسظ سیبست  2ثشای ثبصیگش  2سیبست 

 حزف هی ضَد. 1تَسظ سیبست  1ثشای ثبصیگش  2سیبست 
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ثشاثش  1است ٍ ثبصدُ ًْبیی ثشای ثبصیگش  2ثشای ثبصیگش  3ٍ سیبست  1ثشای ثبصیگش  1خَاة ثْیٌِ، سیبست 

 است. 1

 تمریه:

تَلیذ وٌٌذُ وِ سلیت یىذیگش ّستٌذ ّش وذام دٍ هحػَل تَلیذ هی وٌٌاذ. ساَد ّاش دٍ هحػاَل     دٍ 

ثشاثش است. هیضاى فشٍش تَلیذ وٌٌذُ دٍم دس هَسد ّش دٍ هحػَل، سِ ثشاثش تَلیذ وٌٌذُ اٍلی است. دس حابل  

ػاَالت خاَد   حبضش، ّش دٍ تَلیذ وٌٌذُ هی خَاٌّذ ّوگبم ثب پیطشفت ّبی فٌی، اغاالحبت اسبسای دس هح  

 اًدبم دٌّذ. لیىي ثشای آى ّب سٍضي ًیست وِ دس هَسد اغالح ٍ ثبصاسیبثی چِ سیبستی سا ثبیذ اًتخبة وٌٌذ.

هبُ ٍلت ًیبص داسد. ساُ دیگاش ایاي    12اغالح ّوضهبى ّش دٍ هحػَل ثشای ّش وذام اص تَلیذ وٌٌذگبى ثِ 

ب ثِ ایي تشتیت سؼی ضَد وِ لجال اص سلیات،   است وِ ثب یه ثشًبهِ ضشثتی اثتذا یه هحػَل سا اغالح وشد ت

هابُ ٍ   9هحػَل اغالح ضذُ سا ثِ ثبصاس فشستبد. دس ایي غَست، اغالح یه هحػَل ثشای تَلیاذ وٌٌاذُ دٍم   

هبُ عَل هی وطذ صیشتَلیذ وٌٌذُ اٍل دس حبل حبضش تؼْذات دیگاشی ًیاض داسد(.    10ثشای تَلیذ وٌٌذُ اٍل 

 هبُ عَل هی وطذ. 9َلیذ وٌٌذُ اغالح دٍهیي هحػَل ثشای ّش دٍ ت

چٌبًچِ ّش دٍ تَلیذ وٌٌذُ هحػَالت اغالح ضذُ خَد سا ّوضهبى ثِ ثبصاس ػشضِ وٌٌذ، پیص ثیٌی های  

دسغذ هی سسذ(.  33دسغذ فؼلی ثِ  25دسغذ افضایص یبثذ یؼٌی اص  8ضَد وِ سْن تَلیذ وٌٌذُ اٍل دس ثبصاس 

هبُ صٍدتش اص سلیت ثِ ثبصاس  8یب  6، 2هحػَل اغالح ضذُ خَد سا ثِ ّویي تشتیت، اگش تَلیذ وٌٌذُ اٍل ثتَاًذ 

دسغذ افضایص هی یبثذ. اص عشف دیگش اگش ایي تَلیاذ   40، ٍ 20،30ػشضِ وٌذ سْن اٍ دس ول ثبصاس ثِ تشتیت 

 12، 10، 4هبُ دیشتش اص سلیت هحػَلی سا ٍاسد ثبصاس وٌٌذ سْن اٍ دس ول ثبصاس ثِ تشتیت  10یب  7، 3، 1وٌٌذُ 

 دسغذ وبّص هی یبثذ. 14ٍ 

. دس چبسچَة ضبثغِ حذالل حذاوثش، ذیثبصی دًٍفشی خوغ غفش فَسهَلِ وٌ ایي هسئلِ سا ثِ غَست یه

 ّش تَلیذ وٌٌذُ ثبیذ چِ سیبستی سا اًتخبة وٌذآ

 حل:
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هؼشفی هی ضًَذ. سیبست ّبی هَسد استفبدُ تَسظ ایي تَلیاذ وٌٌاذُ ثاِ     A  ٍBهحػَالت ثب ثشچست 

 یش است.غَست ص

 اغالح ّوضهبى ّش دٍ هحػَل – 1سیبست 

 Aاغالح ضشثتی هحػَل  – 2سیبست 

 Bاغالح ضشثتی هحػَل  - 3سیبست 

ijp  سا ثشاثش ثب
1

2
اص  1(+ دسغاذ افاضایص فاشٍش وبسخبًاِ     Aدس هحػَل  1} دسغذ افضایص فشٍش وبسخبًِ 

سا اخز ًوبیذ. دس ایي غاَست هابتشیس ثابصدُ     jسیبست  2ٍ وبسخبًِ  iسیبست  1({ ٍلتی وبسخبًِ Bهحػَل 

 ثشاثش هی ضَد ثب:

 

 سیبست ثْیٌِ ثِ غَست صیش هحبسجِ هی ضَد.
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 اغالح ّوضهبى ثشای ّش دٍ هحػَل( ثشای ّش دٍ  1دس خذٍل فَق، سیبست ثْیٌِ ثشاثش ثب اتخبر سیبست 

 دسغذ افضایص دّذ. 8هی تَاًذ سْن خَد سا  1غَست وبسخبًِ وبسخبًِ است. دس ایي 

 تمریه:

ثبصی دًٍفشی صیش سا دس ًظش ثگیشیذ. دس آغبص داٍس یه سىِ سا پشتبة ٍ ًتیداِ آى سا یبدداضات های وٌاذ     

 ضوٌب ثِ ثبصیگش اٍل ًیض ًطبى هی دّذ. ثبصیگش اٍل دٍ ساُ دس پیص داسد:

 ٍ ثبصی توبم هی ضَد. دالس ثِ دٍهی ثپشداصد 5غشف ًظش وٌذ ٍ  -1

 ضشط ثجٌذد ٍ ثبصی اداهِ پیذا وٌذ. -2

 ثبصیگش دٍم ًیض دٍ ساُ دس پیص خَاّذ داضت. 

 دالس ثِ اٍلی ثپشداصد. 5غشفٌظش وٌذ ٍ  -1

دسخَاست اػالم ًتیدِ وٌذ وِ دس ایي غَست داٍس ًتیدِ پشتبة سا اػالم هی وٌذ. چٌبًچاِ   -2

ٍ اگش خظ ثبضذ ثبصیگش اٍل ّوایي هماذاس ثاِ    دالس ثِ ثبصیگش اٍل  10ضیش ثبضذ ثبصیگش دٍهی 

 ثبصیگش دٍم هی پشداصد.

 الف( سیبست ّبی سبدُ ّش ثبصیگش سا هطخع وٌیذ.

 ة( خذٍل ثبصدُ ایي ثبصی سا تْیِ وٌیذ. ثب استفبدُ اص سیبست هغلَة خذٍل سا خالغِ وٌیذ.
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 اسجی داسدآج( ثب استفبدُ اص ضبثغِ حذالل حذاوثش، آیب ایي خذٍل ثبصدُ ًمغِ صیي 

 حل:

 1ثبصیگش  الف( سیبست ّبی سبدُ

 غشفٌظش وشدى اص ضیش یب خظ -1

 ضشط ثٌذی سٍی ضیش یب خظ -2

 غشفِ ًظش وشدى اص ضیش ٍ ضشط ثٌذی سٍی خظ -3

 غشف ًظش وشدى سٍی خظ ٍ ضشط ثٌذی سٍی ضیش -4

 :2سیبست سبدُ ثبصیگش 

 خَاست اػالم ًتیدِ.دس آًگبُضشط ثٌذی وشد،  1اگش ثبصیگش  -1

 غشف ًظش وشدى اص ضشط ثٌذی. آًگبُضشط ثٌذی وشد،  1اگش ثبصیگش  -2

 ة(

 

حزف هی ضَد. لزا هبتشیس ثبصدُ سبدُ ضذُ ثاِ غاَست    2تَسظ سیبست  1ثشای ثبصیگش  2ٍ  1سیبست 

 صیش هی ضَد.
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( ثشاثش ًیست لزا ایاي ثابصی ًمغاِ صیاي     2.5ج( ثِ دلیل ایٌىِ حذاوثش حذالل  غفش( ثب حذالل حذاوثش  

 اسجی ًذاسد.

 

 هسئلِ ثبصی ثِ غَست صیش سا دس ًظش ثگیشیذ. خذٍل ثبصدُ ثشای یه تمریه:
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ش سا ثِ هسئلِ هؼابدل ثشًبهاِ سیاضی خغای     حذاوث-وشدى سیبست ّبی هختلظ حذاللالف( هسئلِ پیذا 

 تجذیل وٌیذ.

 ة( خَاة ثْیٌِ هذل خغی ثذست آهذُ سا ثب استفبدُ اص سٍش سیوپلىس ثذست آٍسیذ.

 حل:

 الف(

   

  

  

   

  



4

1 2 3 4

2 3 4

1 2 4

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3

5 2 3 0

4 2 0

3 3 0

2 4 0

1

, , 0

Max x

x x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x

x x x

 

 ة( خَاة ثْیٌِ هذل لسوت  الف( ثِ غَست صیش هی ضَد.

 

 هی ضَد. 2.368دس ایي حبلت اسصش ثبصی ثشاثش ثب 

 خذٍل ثبصدُ ثبصی سیبضی صیش سا دس ًظش ثگیشیذ. تمریه:
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الف( اسصش ثبصی ٍ سیبست هختلظ ّش ثبصیگش سا دس لبلت ضبثغِ حاذالل حاذاوثش ٍ ثاب اساتفبدُ اص سٍش     

 تشسیوی تؼییي ًوبییذ. 

هسائلِ ثابصی فاَق    سا ثِ ػٌَاى پبیِ دس ًظش ثگیشین، خَاة ثْیٌِ  2ة( دس غَستیىِ خذٍل ثبصدُ ثبصیگش 

 الزوش سا ثب استفبدُ اص سٍش تشسیوی ثیبثیذ.

 حل:

 الف(

 

 لزا داسین.
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 ٍ ًوبیص تشسیوی هسئلِ سیبضی فَق ثِ غَست صیش هی ضَد.

 

         * *
1 1 1 2

5 9 5
7 2 7 3 ( , ) ( , ) 7( ) 2 0.5

14 14 14
x x x x v  

1اهیذ سیبضی ثبصدُ ثشای سیبست هختلظ  2( , )y y .ثِ غَست صیش است 

  
 

   

1 2

1 2

1 2

5 4 0.5
( , ) (0.5,0.5)

2 3 0.5

y y
y y

y y
 

 یس ثبصدُ ثِ غَست صیش هی ضَد.، هبتش2ة( اص هٌظش ثبصیگش 
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 لزا داسین:

 

 ٍ ًوبیص تشسیوی هسئلِ ثبصی فَق ثِ غَست صیش هی ضَد.

 

          * *
1 1 1 2

1 1 1
9 4 5 3 ( , ) ( , ) 5( ) 3 0.5

2 2 2
y y y y v  
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 تمریه:

حاذاوثش ٍ ثاب   -ثشای خذٍل ثبصدُ صیش، اسصش ثبصی ٍ سیبست هختلظ ثبصیگش سا ثِ ٍسایلِ ضابثغِ حاذالل   

 استفبدُ اص سٍش تشسیوی ثیبثیذ.

 

 حل:

 

 لزا داسین:
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 هسئلِ ثبصی فَق ثِ غَست صیش هی ضَد.ٍ ًوبیص تشسیوی 

 

      1 1 1 2

2 3 8
4 2 ( , ) ( , )

5 5 5
x x x x v  

 ثِ غَست صیش ػول هی وٌین. 2ثشای هحبسجِ سیبست هختلظ ثبصیگش 


   




    


   



1 2 3

* * *
2 3 1 2 3

1 2 3

8
4 3

5

8 1 4
2 ( , , ) ( ,0, )

5 5 5

1

y y y

y y y y y

y y y
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بررآ  س یررتفت وررت بررآ   ررت       یهه   بهینهه  برری د یافت ررت بهرر آ وررتد روه  رر   رری      

www.behinehyab.com .وی جعآ کنید 

  فرت   behinehyab@gmail.comیا صهات وی  ه آ یره      ریفرا  فلیره برآ   رت        

 بت وت یا تلتس بت ید. ی   بهین  بخش تلتس بت وت  س یتفت  ی  

 بت ت کی    تهجآ  لت

 ی   بهین   ی   روه   

 

http://www.behinehyab.com/
http://www.behinehyab.com/

