
 גרבר ערן.מוקלד ע"י סיכום קורס 

 סיכומים אלו הן של ההרצאות של מיכל פלדמן.

 .כל אשר בוחר להשתמש בהרצאות אלו עושה זאת על דעת עצמו

 לכל טעות בסיכום )או כל נושא אחר( ניתן לפנות למייל:

garber.eran@gmail.com 

 

 1שיעור  –נושאים חישוביים בתורת המשחקים 
 

 שקורס זה חוקר היא הסתכלות על האינטרנט מנקודת המבט של כלכלה ומדעי המחשב.נקודת המבט 

 אף אחד לא שולט באינטרנט.-חברות שולטות בפרוטוקולים

 

 אדם אחד שמבצע החלטות. תורת ההחלטות:

 

 תורת המשחקים:

 האחרים.שחקנים רבים מקבלים החלטות, וההחלטות של השחקנים משפיעות על התועלת של השחקנים 

 

 במשחקים יכולים להיות קיימים שיווי משקל ואופטימום לתועלות של השחקנים, אך אלו אינם זהים.

 אינם זהים: אופטימוםו שיווי משקלשדוגמא לכך, 

 

 Brassהפרדוקס של 

 האופטימום הוא למזער את זמן הנסיעה הממוצע.-

 
 

 לכל מספר מכוניות. 0שלוקח לעבור אותה הוא הצלע האמצעית, הזמן 

 לכל מכונית. 1לצלעות השמאלית עליונה וימנית תחתונה הזמן הוא 

 בשתי הצלעות האחרות הזמן הוא אחוז הנוסעים מהכלל.

כעת, אם נחלק את התעבורה 
 

 
-לכבישים העליונים בלבד, ו 

 

 
 לכבישים התחתונים בלבד, 

 נקבל כי זמן הנסיעה הממוצע הוא  
 

 
 שעות. 

     נטען )ללא הוכחה( כי 
 

 
 

 מנגד, נטען כי שיווי המשקל הינו שעתיים.

מדוע? נניח ואני במצב האופטימלי. אז כל שחקן בודד יעבור למסלול המהיר יותר )קודם כביש תחתון, אז הכביש 

 .האמצעי, המיוחד, ואז הכביש העלין(

 אט את מהירות הכלל, ושיווי המשקל, ממנו אף שחקן לא ישטה, הוא כאשר כולם במסלול ה'מהיר'.כך כל שחקן מ
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 קיבלנו כי האופטימום מהשיווי משקל שונים.

 

 , האופטימום והמינימום יהיו שווים.0נציין כי אם נוריד את הכביש בעל זמן מעבר 

 

 

 :(Mechanism Designתכנון מנגנונים )

 :Vickeryמכרז 

 רוצים לבנות מכרז.אני 

 רוצים לקבוע מי המנצח, וכמה הוא צריך לשלם.

   : iערך ההצעה המקסימלי לשחקן 

   : iההצעה של שחקן 

 מקסימלי.   שעבורו  iהמנצח הוא השחקן 

 כמה ששחקן צריך לשלם.   נסמן 

          התועלת לשחקן היא : 

 וכל שחקן ירצה למקסם את התועלת.

 המקסימלי יזכה, במחיר של ההצעה השנייה בגודלה.   הוא מכרז שבו השחקן בעל ה Vickeryמרכז 

 

, בהנחה וכל שחקן משחק לבדו )ללא שיתוף פעולה(, האסטרטגיה הכי משתלמת היא לתת Vickeryטענה: במכרז 

 בהצעה את הערך המקסימלי ששחקן מוכן לשלם )לא לשקר(.

Insert time line. 

 

 הוכחה:

 כאשר שחקן זוכה, וכאשר הוא אינו זוכה. –נתבונן בשני מקרים 

 (1)שחקן מספר  השחקן זוכה: -מקרה א'

 כה מעלה את הערך, הוא עדיין זוכה, ובאותו המחיר.אם הזו

 הוא זוכה, ובאותו המחיר.   אם הוא מוריד, אך מעל 

 הוא מפסיד במכרז.   -אם הוא מוריד, ומתחת ל

 

 (2זוכה: )נניח שחקן מספר השחקן לא  -מקרה ב'

 אם יציע פחות, עדיין לא יזכה.

 הוא עדיין לא זוכה.   אם יציע עד 

 .  ואז התועלת     -אז השחקן זוכה במכרז, אבל משלם יותר מ   -אם יציע יותר מ

 

 , לא משתלם לאף שחקן לשקר ולהגיד סכום שהוא יותר  מאחר ומטרת היא לנצח במשחק, ולשמור על תועלת 

גבוה, או נמוך, מהערך המקסימלי שהוא מוכן לשלם במכרז )כל מצב אחר לא ישפר את התועלת, ויכול לגרום 

 להפסד(.


