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 מבוא
 שיתוף או עימות של מצבים המנתח והכלכלה המתמטיקה של תחום היא המשחקים תורת

  בעזרת זה ניתוח עושה המשחקים תורת .שונים רצונות בעלי החלטות מקבלי בין פעולה
 .אלו משחקים של וניתוח יותר פשוטים למשחקים מסובכות בעיות של פישוט

 

 פושעים שני - האסיר דילמת בשם ידוע המשחקים מתורת ביותר המוכרים המשחקים אחד
 כדי מספיק גבוהה אינה למשטרה שיש הראיות כמות אך ,המשטרה ידי על שנתפסו
 האסירים שני את מכניסים ,זאת שיודעים ,השוטרים .בכלא רבות שנים ירצו ששניהם
  האשמות להפחתת בתמורה האחר על להלשין מהם אחד לכל ומציעים נפרדים לחדרים

 בכך חברו עם פעולה לשתף לנסות או חברו על להלשין - בלבד אופציות שתי אסיר לכל .נגדו
  לעשות האחר של בכוונתו מה יודע אינו אסיר כל כי לציין חשוב .שתיקה על ישמרו ששניהם

 .עדותו את לשנות יכול ואינו
 

 שהמשחק במקום - חוזר משחק בשם וריאציה קיימת המשחקים בתורת רבים למשחקים
  את לשחקנים ניתן פעם ובכל ,פעם אחר פעם ,ושוב שוב לחזור יכול הוא אחת פעם יהיה

 .הזה בסיבוב לעשות רוצים הם מה שוב להחליט האופציה
 

  במשחק .שבו טובה הכי האסטרטגיה על משפיע חוזר למשחק פעמי חד משחק בין ההבדל
  יצאו שהפושעים שאחרי היא התאורטית הסיטואציה ,לדוגמה האסיר דילמת של חוזר

  משתף א אסיר אם ,הדילמה של זאת בהגדרה .שנית ויתפסו הפשע לעולם יחזרו הם מהכלא
  להלשין לא א לאסיר משתלם שזה להיות יכול ,לפעמים עליו מלשין ב ואסיר תמיד פעולה
 המקרים במרבית ,בכלא שנים עשר יושב א אסיר לפעמים אם שגם היא לכך הסיבה .חזרה

 ילשינו האסירים ששני מאשר יותר עבורו משתלם זה ומצב בכלא אחת שנה רק יושב הוא
 .המשחק של סיבוב בכל בכלא שנים חמש ישבו ושניהם השני על אחד תמיד

 בעיית המומחים ובעיית מזג האוויר
  צריכים אנו החורף בימי – האוויר למזג ביחס החלטות קבלת היא חוזר למשחק נוספת דוגמה

 הם השחקנים והפעם ,חוזר משחק של מצב זהו .לא או בבוקר מטריה לקחת האם  להחליט
  אינן האדם של והחלטותיו אדיש שחקן הוא האוויר מזג ,זה שבמצב לציין חשוב .והטבע האדם

  מזג על השפעה לזה תהיה לא מטריה ייקח האדם אם– יום באותו לא או גשם ירד האם משפיעות
 .בעתיד או יום באותו האוויר
 

 עבודה עושה אינו הוא שבו ריווחי מצב מקבל הוא האוויר מזג את חוזה האדם שאם ,כן אם ברור
  הוא ,האוויר מזג את לחזות מצליח איננו האדם אם ,זאת לעומת .נרטב לא זאת ובכל מיותרת

 .בגשם נרטב או מיותרת עבודה עושה
 

 שחלקם תחזיות אתרי בכמה האדם משתמש ,לא או מטריה לקחת האם להחליט שכדי נניח
  טוב חזאי כל כמה עד לגלות האדם על .לקחת ממליצים וחלקם מטריה לקחת לא ממליצים

  להישאר ברצונו אם להקשיב עליו מהם לאיזה להסיק אלו וממסקנות ,האוויר מזג את בחזותו
 מבין להשתמש אסטרטגיה באיזו להחליט שחקן על - המומחים בעיית נקראת זאת בעיה .יבש
 .מומחים קבוצת ידי על לו המוצעת אלו

 
  ,דעתו ערך מהו מומחה לכל לחשב ניתן .להקשיב מומחה לאיזה להחליט יש המומחים בבעיית

  אקספוננציאלי באופן אלו ערכים שינוי בעזרת .מומחה אותו של להצעותיו בהתאם המשתנה ערך
 - ולהפך ,מאוד נמוכים הם רבות פעמים שטעו המומחים ערכי שבו למצב מאוד מהר להגיע ניתן
  מומחה לאיזה מהר להחליט לאדם מאפשרת זאת שיטה .רבות פעמים שצדקו המומחים עבור
  מה נכון מנחש איננו הוא שבהם הפעמים מספר את למינימום להביא ובכך ,להקשיב לו כדאי
 .יום באותו האוויר מזג יהיה

 מחשבות לעתיד
  ,המתמטיקה של מרתק תחום היא המשחקים תורת

 ולנתח יותר קלות לבעיות מסובכות בעיות לפשט המאפשר
   .רבות ובעיות אסטרטגיות בעזרתן

 
  רבים לומדים אלגוריתמים לפתח ניתן זה תחום בעזרת

   .לסיטואציה בהתאם שלהם האסטרטגיה את שמשנים
 

 בעזרת שנפתרו מאוד קשות לבעיות רבות דוגמאות קיימות
   .ותמונות פרצופים לזיהוי תוכנות ,למשל ,לומדים מחשבים

 
 קשה שהייתה בעיה היא מחשב ידי על תמונות הבנת בעיית
 היה ניתן מחשב למידת בעזרת האחרונות בשנים ורק מאוד

 כמו רבים להישגים זה פתרון בעזרת ולהגיע אותה לפתור
 .לבד שנוסעות מכוניות


