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و بازی  های اجتماعی: معمای مسافراربرد نظریه بازی تکاملی در معمایک ک

 هماهنگی با کمترین تالش

چکیده

بازی کالسیک در مورد نتیجه د که به دلیل اینکه پیش بینی نظریه نباشمعمای اجتماعی می دو و بازی هماهنگی با کمترین تالش معمای مسافر

. همچنین اعمال مستقیم نظریه بازی تکاملی روی مسئله آن نددهد، در تناقض است، بسیار مورد توجه قرار گرفته ابازی با آنچه که در واقیت رخ می

از بازی ارائه شده است که بصورت  ایکند. در این مقاله نسخه، رفتار مشاهده شده را توجیه نمیطوری که توسط دینامیک تکراری بیان شده است

رفتار بازیکنان شود که د شد و نشان داده میبررسی خواههای با استراتژی پیوسته باشد. دینامیک تکاملی بازیده میبازی با استراتژی پیوسته هموار ش

نتیجه، این نسخه ی تغییر یافته از معمای مسافر و بازی در افتد همخوانی دارد. د با آن چه که در واقیت اتفاق میشوبینی می که بصورت تئوری پیش

 هماهنگی با کمترین تالش، یک تحلیل ساده از رفتار متناقض نسخه اصلی این بازی ها فراهم می کند.

مقدمه -1

که در  د انفرادی افراد و سود همگانیهای اجتماعی تنش بین سومعما

د. در یک معمای اجتماعی، نکنبسیاری از شرایط وجود دارد را مجسم می

شود تی میمنجر به موقعی ،باشدکه برای تک تک افراد عاقالنه می رفتاری

. [1]ی زیادی دارندسود خود فاصلهی افراد از بهترین که در آن تمام

مسائل بنیادی در حوزه زیست های اجتماعی زیربنای بسیاری از معما

و استفاده بهینه از منابع  1شناسی و علوم اجتماعی، مانند تکامل همکاری

تماعی تر، یک معمای اجد. از یک دید رسمینباش، می2اشتراکی محدود

مدل شود که در آن حداقل یک نقطه  ایتواند به عنوان یک بازیمی

آنجایی که  باشد، و ازجود دارد که به نفع کل جامعه نمیتعادل نش و

ای برای تغییر ، هیچکدام از افراد انگیزهباشداین یک نقطه تعادل می

های اجتماعی شامل: معمای زندانی، هایی از معمامثال رفتار خود ندارند.

ها . در حالی که نظریه بازی این مدلنبازی توده برف، بازی شکار گوز

های استراتژی ، نسخهکندتژی گسسته مدل سازی میارا بصورت استر

 ها مدل سازی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.ی این بازیپیوسته

 در آنها آنهایی هستند که اجتماعیهای یک دسته خیلی مهم از معما    

آن چیزی است پیش بینی نظریه بازی در مورد نتیجه بازی متفاوت از 

 گیرد. بازی معمایافتد و مورد مشاهده قرار میکه در واقع اتفاق می

از این نوع معماها  و بازی هماهنگی با کمترین تالش دو مثال مسافر

 د.نباشمی

قطه یک بازی، همانطور که بصورت ن 3این تصور که راه حل عقالیی    

، ها را توصیف کندتواند رفتار انسانیتعادل نش می باشد، بطور دقیق م

. در معمای مسافر یک شودها به چالش کشیده میتوسط این گونه بازی

در  باشد.د که برای تمام افراد نامطلوب مینقطه تعادل خالص وجود دار

مقایسه با معمای مسافر، در بازی هماهنگی با کمترین تالش، هر 

ستراتژی خالص یک نقطه تعادل می باشد و در نتیجه مفهوم راه حل ا

عقالیی فاقد قدرت پیش بینی می باشد.

کیف خود را که دو مسافر باشد که معمای مسافر به این صورت می    

ارزش دارند را در هواپیما گم  د و به یک مقدارنباشدقیقا مشابه هم می

دهد را در اتاقی جداگانه قرار میشخص کنند. مسئول هواپیما این دو می

باشد را می Mو  Rکه باید عددی بین گوید که ارزش کیف خودو می

گوید که اگر هر آنها می(. همچنین به M>Rروی برگه کاغذ بنویسند )

دو مقدار یکسانی پیشنهاد دهند، به هر دو آن مبلغ را پرداخت خواهد 

و به میزان مبلغ حداقل ه هر دکرد و اگر مقادیر متفاوتی پیشنهاد دهند، ب

کثر را پیشنهاد داده بود به کند اما به فردی که مبلغ حداپرداخت می

کند و به فردی که میزان حداقل را پیشنهاد کمتر پرداخت می  Rنمیزا

بنابراین معمای مسافر  بیشتر پرداخت خواهد کرد. Rداده بود به میزان 
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باشد که در آن مجموعه یک بازی دو نفره با استراتژی گسسته می

𝑆استراتژی برابر است با  = {𝑅, 𝑅 + 1, 𝑅 + 2, … , 𝑀}  و اگر یک

انتخاب کند، سود برابر  jو بازیکن دیگر استراتژی  iبازیکن استراتژی 

 است با 

𝑃(𝑖, 𝑗) = {

𝑖 + 𝑅                      𝑖𝑓 𝑥 <  𝑦
   𝑖                           𝑖𝑓 𝑥 =  𝑦
𝑗 − 𝑅                     𝑖𝑓 𝑥 >  𝑦

  (1)

در این حالت نقطه تعادل بازی یک زوج درخواست می باشد بطوری     

که اگر درخواست هر مسافری برای مسافر دیگر آشکار باشد، آنگاه 

هیچکدام انگیزه ای برای تجدید نظر کردن در مورد درخواست خود 

ر دو بازیکن این انگیزه وجود دارد آنگاه برای ه R>1نخواهند داشت. اگر 

که درخواست خود را کاهش دهند. با استفاده ار استنتاج عقبگرد مشاهده 

استراتژی در خواست دهند.  Rمی شود که هر دو بازیکن باید به مقدار 

(R,Rنقطه تعادل نش این بازی می )که این همان خروجی دارای  باشد

توجه داشته باشید که نقطه تعادل مستقل از میزان  تناقض می باشد.

دهد، همانطور که مشاهدات نشان می در نتیجه پاداش/مجازات می باشد.

ج زیر را که نتای [22]کنند. برای مثال فراد این استراتژی را انتخاب نمیا

توانستند شد را مشاهده کرده است. افراد میبانفر می 50حاصل بازی 

و بار  R = 180پیشنهاد دهند که یک بار آن  300و  180عددی بین 

 Rنشان داده شده است. زمانی که  1بود. نتایج در شکل  R = 5دیگر 

درصد بازیکنان نقطه تعادل نش را  80مقدار زیادی داشت، نزدیک به 

مقدار کمی داشت،  Rبعنوان استراتژی خود انتخاب کردند. اما زمانی که 

ازیکنان حداکثر مبلغ ممکن را پیشنهاد درصد ب 80نزدیک به همان 

می  Rدادند. از آنجایی که پیش بینی نقطه تعادل نش مستقل از میزان 

تواند مهمترین ویژگی این مشاهدات را باشد، نظریه بازی کالسیک نمی

بر روی پیشنهادات بازیکنان  R، که آن ویژگی تاثیر مقدار توضیح دهد

 باشد.می

 بازی هماهنگی با کمترین تالش شبیه به معمای مسافر می باشد    

بطوری که در آن سودها توسط حداقل استراتژها تعیین می شود. در این 

را انتخاب میکنند بطوریکه  Mتا  1بازی، بازیکنان عدد صحیحی بین 

M>1  و سود هر بازیکن به این صورت تعیین می شود که از حداقل

ده با میزان تالش خود بازیکن کم می شود و مقدار مقادیر انتخاب ش

حاصل سود یک بازیکن را تعیین می کند. در نتیجه بازی هماهنگی با 

کمترین تالش یک بازی دو نفره می باشد که دارای مجموعه استراتژی 

ام در مقابل سود iمی باشد و سود بازیکن  S={1,2,…,M}گسسته 

ودام بصورت زیر محاسبه می شjبازیکن 

P(i, j) = min (i, j) − c ∗ i

پارامتر هزینه می باشد. این بازی از عکس مشکل بازی  c<1که در آن 

معمای مسافر رنج می برد. بجای آن که یک نقطه تعادل ناکارامد داشته 

باشد، این بازی دارای چندین نقطه تعادل می باشد. به سادگی مشاهده 

می شود که هر سطح تالش مشترکی یک نقطه تعادل می باشد. 

تعادل نش زیر مجموعه ای از حالت همچنین بهبودهای مفهوم نقطه 

تعادل را انتخاب نمی کنند. بعنوان مثال، نقاط تعادل اکید می باشند و 

در نتیجه نظریه بازی کالسیک هیچ مالکی برای انتخاب از بین آن ها 

 فراهم نمی کند.

دقیقا مانند معمای مسافر، این بازی هم زمانی که توسط افراد بازی     

متفاوت است با آنچه که توسط نظریه بازی پیش  می شود، نتیجه آن

نتایج زیر را در مطالعات خود مشاهده  [17]بعنوان مثال،  بینی می شود.

 110کردند. افراد می توانستند سطوح تالش خود را عدد صحیحی بین 

انتخاب کنند در دو حالتی که یک بار هزینه تالش مقدار کم  170تا 

c=0.1 ی که هزینه تالش مقدار زیاد داشت و دیگری در حالتc=0.9 

در حالتی که هزینه نمایش داده شده است.  1داشت. نتایج در شکل 

تالش پایین بود، رفتار بازیکنان متمایل است به بیشترین سطح تالش یا 

و در حالتی که هزینه تالش زیاد بود، رفتار بازیکنان متمایل  170همان 

نتایج بوضوح نشان می دهند، با است به حداقل میزان سطح تالش. این 

وجود این که هر سطح تالش مشترکی یک نقطه تعادل نش می باشد، 

اما رفتار بازیکنان برای انتخاب سطح تالش بصورت معکوس با میزان 

 هزینه تالش رابطه دارد.

 4دارای تناقض با استفاده از نظریه بازی تکاملی استاندارد یاین نتیجه    

( یک نقطه تعادل نش R,Rباشد. چون استراتژی )نمینیز قابل توجیه 

شود که باز شناخته می 5ه عنوان استراتژی پایدار تکاملیباشد، باکید می

ین دینامیک تکراری این امشاهدات واقعی در تناقض است. بنابر هم با

، همگرا خواهد  Rبازی همواره به سمت حداقل پیشنهاد ممکن یا همان 

بطور مشابه در بازی هماهنگی با کمترین تالش، هر سطح تالش  شد.

مشترکی یک نقطه تعادل نش اکید می باشد و در نتیجه بعنوان یک 

نقطه تعادل پایدار برای معادالت تکراری می باشد. درنتیجه رفتار 

دینامیک تکراری، هیچ زیر مجموعه ای از نقاط تعادل را انتخاب نمی 

ر دوی این بازی ها چه با نظریه بازی کالسیک کند. رفتار متناقض ه

بررسی شود و چه با نظریه بازی تکاملی قطعی بررسی شود، بصورت 

کامال مساوی مشهود می باشد.
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و  بازی معمای مسافراهمیت اهمیت است که  این نکته حائز    

در طبیعت نیز وجود دارد. معمای مسافر به  هماهنگی با کمترین تالش

تناقض در نظریه بازی را نمایش اهمیت زیادی دارد که یک این دلیل 

ار واقعی دهد: ناتوانی مفهوم نقطه تعادل نش برای پیش بینی رفتمی

یک مدل مشابه بازی  [3]ها. عالوه بر آن، در افراد در این گونه بازی

پرندگان که در  ای ازدر طبیعت وجود دارد که بین گونه معمای مسافر

. در این [4,5]کنند مورد بررسی قرار گرفته استیک النه زندگی می

ها، اگر دو ماده بصورت اشتراکی در یک النه باشند، هر کدام از آن گونه

بجای خارج کردن  باید زمانی را انتخاب کنند که از آن لحظه به بعد، دو

این ازند. اگر هر دو از النه، به تخم گذاری بپرد ی دیگری پرندههاتخم

کنند )که مشابه پیشنهاد مبلغ زیاد در بازی معمای  کار را سریع شروع

که زمان  آورند چرا، آنگاه هر دو سود زیادی بدست میمسافر است(

اگر یکی از آنها این کار را  اما زیادی برای تخم گذاری در اختیار دارند.

نده دیگر داخل النه هایی که پرتواند تخمدیر شروع کند، آنگاه می

اگرچه که سود نهایی ، را خارج کند و سود او را کاهش دهدگذاشته است 

این این شرایط همانند ساختار معمای خود را نیز کاهش داده است. بنابر

مسافر می باشد.

بازی هماهنگی با کمترین تالش هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی     

آن به این دلیل است که فقدان قدرت  دارای اهمیت است. اهمیت تئوری

پیش گویی را در ذات نقطه تعادل نش نشان می دهد. از نظر عملی به 

این دلیل اهمیت دارد که بسیاری از مسائل واقعی را می توان با آن مدل 

سازی کرد.

بعنوان یک مثال برای اینکه ببینیم بازی های هماهنگی با کمترین    

را در نظر بگیرید  bو  aد می آیند، دو شرکت تالش چه زمان هایی بوجو

که هر کدام یک قسمت ضروری از یک محصول را تولید می کنند. فرض 

ضامن تولید می کند.  bویدجت تولید می کند و شرکت  aکنید شرکت 

محصول نهایی که شامل ویدجت و ضامن می باشد، با هم فروخته می 

شود و سود آن بصورت مساوی بین دو شرکت تقسیم می شود. هر 

شرکت می تواند انتخاب کند برای تولید محصول چقدر تالش خواهد 

کرد که اگر تالش زیادی انجام دهد محصول با کیفیت بیشتری تولید 

و در نتیجه سود  کرد. فرض می کنیم که کیفیت نهایی محصولخواهد 

وابسته است به شرکتی که  نهایی که از فروش آن بدست خواهد آمد،

در نتیجه سودی  .کمترین تالش را برای تولید محصول انجام می دهد

که از فروش محصول عاید هر شرکت می شود برابر است با کمترین 

ول منهای هزینه ای که هر شرکت تالش دو شرکت برای تولید محص

برای تولید قسمت خودش پرداخت کرده است. درنتیجه چنین شرایطی 

 را می توان با بازی هماهنگی با کمترین تالش مدل سازی کرد.

چه از نظر تئوری  اهمیت معمای مسافر و هماهنگی با کمترین تالش    

و چه از نظر عملی، از توضیحات باال قابل استنباط است. درنتیجه بدست 

آوردن فهم قابل مالحظه از دینامیک این بازی ها اهمیت بسیاری دارد 

و هدف اصلی این مقاله کمک برای بدست آوردن این فهم می باشد.

ه در تعدادی روش نظری متفاوت برای توجیه رفتار مشاهده شد

 6مدل یادگیری تصادفی ،هامعمای مسافر وجود دارد. یکی از این روش

 7استفاده از دینامیک تکاملی تصادفی ،. روش دیگر]8,7,6[باشدمی

پدیده نیز وجود دارد که در های دیگری برای توجیه این . روش[3]است

اند.ها بررسی شدهآن [9,10]

توضیح دینامیک تکاملی معمای تر برای دهدر این مقاله روشی سا    

باشد که هایی میمسافر ارائه شده است. این روش قابل اعمال روی بازی

در ابتدا به بازی معمای مسافر  مدل سازی مشابه معمای مسافر هستند.

ها مقادیری گسسته داشتند، اما در اینجا این صورت بود که استراتژی

 در مقادیری پیوسته دارند. هاای از آن بررسی شده که استراتژینسخه

باشند، دیگر ها بصورت پیوسته میای از بازی که در آن استراتژینسخه

آن رفتار تناقضی که در نسخه اصلی بازی وجود داشت، مشاهده نخواهد 

ها اساس روش ارائه شده در این مقاله پیوسته بودن استراتژیشد. 

باشد.ای مسافر میدف آن مطالعه دینامیک تکاملی معمهباشد که می

هایی با معمای مسافر با استراتژی پیوسته مثالی از دسته بازی    

هستند. در این استراتژی پیوسته است که آنها دارای تابع سود گسسته 

باشد. بازی دارند بصورت بالقوه مهم می ها نقشی که خطاها درگونه بازی

بگیرید که تابع سود آنها هایی با استراتژی پیوسته را در نظر حال بازی

بصورت زیر می باشد:

𝑃(𝑥, 𝑦) = {

𝜑(𝑥, 𝑦)  𝑖𝑓 𝑥 <  𝑦
1

2
[ 𝜑(𝑥, 𝑦) +  𝜓(𝑥, 𝑦)]  𝑖𝑓 𝑥 =  𝑦

𝜓(𝑥, 𝑦)  𝑖𝑓 𝑥 >  𝑦

 (3)

,𝜑(𝑥که در آن توابع  𝑦)  و𝜓(𝑥, 𝑦) خطی مرتبه اول هستند و  توابع

,𝑥ها بصورت استراتژی 𝑦 ∈ ℝ+ ها شامل باشند. این دسته از بازیمی

ی که در باشد. خطاهایراتژی پیوسته معمای مسافر نیز مینسخه است
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شود سود مورد انتظار هر باعث می شوداستراتژی حریف مشاهده می

 بازیکن از رابطه زیر محاسبه شود:

𝑃(𝑥, 𝑦) =  𝜑(𝑥, 𝑦)𝜃(𝑦 − 𝑥)

+  𝜓(𝑥, 𝑦)𝜃(𝑥 − 𝑦)                       (4) 

𝜃(𝑦که در آن  − 𝑥)   احتمال اینکه در تعامل بینx,y  وجود خطا

,𝜑(𝑥سود  xباعث شود بازیکن  𝑦)  را بدست آورد و𝜃(𝑥 − 𝑦) 

سود  xوجود خطا باعث شود بازیکن  x,yاحتمال اینکه در تعامل بین 

𝜓(𝑥, 𝑦)  را کسب کند. توابع احتمال𝜃(𝑦 − 𝑥)  و𝜃(𝑥 − 𝑦) 

 ی زیر را با یکدیگر دارندرابطه

𝜃(𝑦 − 𝑥) +  𝜃(𝑥 − 𝑦)  =  1 

𝜃(0)که از آن نتیجه می شود  =  
1

2
𝜃(𝑦. توابع احتمال  − 𝑥)  و

𝜃(𝑥 − 𝑦) شوند. در اینجا توسط توزیع آماری خطا در بازی تعیین می

تابع سود  باشد. بنابراینهموار می θشود تابع برای سادگی فرض می

باشد. می (3) تابع سود گسستههموار شده  یک نسخه (4) مورد انتظار

 شود.تابع هموار کننده گفته می θبه تابع 

چون هدف این مقاله مطالعه رفتار تکاملی بازی معمای مسافر     

باشد، الزم است که یک دینامیک تکاملی برای این بازی ارائه شود. می

از تابع سود هموار  8امیک تطابقی قطعی استانداردترین انتخاب، دینساده

 θباشد. در این روش تاثیر خطا در بازی، در تابع هموار کننده شده می

شود. در اینجا دینامیک تکاملی نسخه هموار شده در نظر گرفته می

شود نتایج بدست آمده با شود و نشان داده میمعمای مسافر بررسی می

 افتد، همخوانی دارد.ق میآن چیزی که در عمل اتفا

روشی که برای مطالعه دینامیک تکاملی معمای مسافر در این مقاله     

هایی نسبت به مدل یادگیری تصادفی و دینامیک ارائه شده است، مزیت

تکاملی تصادفی دارد. در مورد مدل یادگیری تصادفی، دینامیک تکاملی 

معادله با مشتقات ، که یک Focker-Plankوابسته است به معادله 

باشد. نقاط باشد که بصورت تجربی قابل حل نمیجزئی غیرخطی می

تعادل دینامیک تکاملی توسط پاسخ دادن به معادله دیفرانسیلی بدست 

با این حال اثبات اینکه نقاط تعادل بدست آمده پایدار هستند  آیند.می

ای مدل باشد. در واقع نقاط تعادلی که برکار دشواری می ،یا خیر

اند، اثبات نشده است که پایدار هستند و یادگیری تصادفی بدست آمده

 د.نبنابرین جذابیتی برای دینامیک تکاملی ندار

دینامیک تکاملی تصادفی روش جالبی برای فهمیدن دینامیک     

در این مدل، دینامیک  دهد.بسیاری از فرایندهای تکاملی ارائه می

د تصادفی است، و نظریه آن از نظر ریاضیات تکاملی وابسته به یک فراین

ها وجود دارد که یتخوب طراحی شده است. با این حال برخی محدود

شود. مهمترین آنها این است که نتایج تجربی با این می لابه نظریه اعم

د. این تواند بدست آید که قدرت انتخاب به صفر میل کنمحدودیت می

سهم هر بازیکن از سود نهایی باشد که محدودیت مشابه این فرض می

بازی بسیار کم باشد. مشخص نیست که این فرض در مورد رفتار معمای 

باشد یا خیر. اگر فرض قدرت انتخاب ضعیف را در مسافر واقع گرایانه می

توان نتیجه تجربی بدست مورد معمای مسافر قبول نکنیم، آنگاه نمی

 آورد.

ده در این مقاله آن است که، مطالعه برتری کلیدی روش ارائه ش    

های تر از آن چیزی است که در روشدینامیک تکاملی بسیار ساده

است.  شده یادگیری تصادفی و دینامیک تکاملی تصادفی به آن پرداخته

 هایبرتری دوم این روش آن است که قابل اعمال روی بسیاری از بازی

 .باشداستراتژی پیوسته با تابع سود گسسته می با

 مدل سازی -3

هایی هستند که هر بازیکن پیشنهاد ها در معمای مسافر، مبلغاستراتژی

شود که در آن دهد. معموال این بازی به این صورت تصور میمی

با این حال اگر در این بازی  ها مجموعه مقادیری گسسته دارند.استراتژی

مسئله کمک ها را بصورت پیوسته در نظر بگیریم، در حل استراتژی

کنیم خواهد کرد. بنابراین نسخه استراتژی پیوسته بازی را بررسی می

 باشد:که تابع سود آن بصورت زیر می

𝑃(𝑥, 𝑦) = {

𝜑(𝑥, 𝑦)                              𝑖𝑓 𝑥 <  𝑦
1

2
[ 𝜑(𝑥, 𝑦) +  𝜓(𝑥, 𝑦)]  𝑖𝑓 𝑥 =  𝑦

𝜓(𝑥, 𝑦)                             𝑖𝑓 𝑥 >  𝑦

    (5) 

,𝜓(𝑥 در آن توابعکه  𝑦)  و𝜑(𝑥, 𝑦)  مرتبه اول بصورت خطی

,𝑥باشند و می 𝑦 ∈ ℝ+ .  می توان تابعp  را به کمک تابع پله بصورت

 زیر نوشت:

𝛩(𝑢) = {

0                          𝑖𝑓 𝑢 <  0
1

2
                         𝑖𝑓 𝑢 =  0

1                          𝑖𝑓 𝑢 >  0

                       (6) 

 

𝑃(𝑥, 𝑦) =  𝜑(𝑥 + 𝑅)𝛩(𝑦 − 𝑥)

+  𝜓(𝑦 − 𝑅)𝛩(𝑥 − 𝑦)                  (7) 

های به این شکل، توابع سود گسسته دارند. یک چنین تابع بازی

، وجود آل که عاری از هرگونه خطا باشدای فقط در دنیای ایدهگسسته

تابع سود را با تخمین شود که مجبور باشیم ها باعث میدارد. وجود خطا

آن تابع سود مورد انتظار گفته هموار شده آن تعویض کنیم که به 

کنیم که در آن ناپیوستگی ای از بازی را ارائه میشود. حال نسخهمی
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تابع سود توسط یک تابع هموارکننده از بین خواهد رفت. برای این کار 

یک تابع هموار و   𝜃𝑘(𝑢)تابع کنیم. استفاده می  𝜃𝑘(𝑢)از تابع 

limباشد که در آن غیرنزولی می
𝑢→+∞

𝜃𝑘(𝑢) =  و 1 

lim
𝑢→−∞

𝜃𝑘(𝑢) = 𝜃𝑘(0)و  0  = 𝑘. همچنین اگر ½  → ∞ 

𝜃𝑘(u)آنگاه → 𝛩(𝑢)  . پارامترk به عنوان پارامتر هموارکننده  را

 شناسیم.می

، بین شد (7)که توسط  برای بدست آوردن نسخه هموار شده بازی    

عوض کنیم. بنابراین تابع   𝜃𝑘(𝑢) را در تابع سود با   𝛩(𝑢)کافیست

 باشد:سود نسخه هموار شده بازی بصورت زیر می

𝑃𝑘(𝑥, 𝑦) =  𝜑(𝑥 + 𝑅)𝜃𝑘(𝑦 − 𝑥)

+  𝜓(𝑦 − 𝑅)𝜃𝑘(𝑥 − 𝑦)                 (8) 

نسخه هموار شده بازی تخمین  ،kقابل ذکر است که برای مقادیر بزرگ 

 زی خواهد بود.بسیار خوبی از نسخه اصلی با

 باشد:یک مثال از تابع هموارکننده بصورت زیر می

θ𝑘(x) =
1

1 +  𝑒−𝑘𝑥
                                                     (9) 

 تحلیل -4

دینامیک نسخه هموارشده معمای مسافر که در بخش قبل معرفی شد، 

تواند توسط دینامیک تطابقی تحلیل شود. یک جمعیت یک شکل را می

را  xدر نظر بگیرید که در آن تمامی افراد یک استراتژی مشابه مانند 

توان نتیجه گرفت که نرخ رشد کنند. از دینامیک تکراری میاتخاذ می

در شرایطی که بیشتر افراد استراتژی  ،yیک استراتژی جهش یافته مانند 

x اند برابر است با: را اتخاذ کرده𝑓𝑥(𝑦)  =  𝑃𝑘(𝑦, 𝑥) – 𝑃𝑘(𝑥, 𝑥) 

,𝑃𝑘(𝑥 که در آن  𝑦) سود بازیکنx  است در مقابل بازیکنy . به مقدار

 𝑓𝑥(𝑥, 𝑦)تکامل استراتژی شود. ، تناسب تهاجمی گفته میx  وابسته

𝐷(𝑥)به گرادیان انتخابی  =  
𝜕𝑓𝑥

𝜕𝑦
|𝑦=𝑥 تطابقی و دینامیک  استx 

𝑥 توسط معادله دیفرانسیلی  = 𝐷(𝑥) شود.تعیین می 

جواب  کههای تکین گویند نقاط تعادل دینامیک تعادلی را استراتژی    

𝐷(𝑥∗) معادله = باشند. اگر چنین جوابی وجود نداشته باشد، می 0

تحت تکامل  𝐷(𝑥)بطور یکنواخت با توجه به عالمت  xآنگاه استراتژی 

وجود داشته باشد، آنگاه این  ∗𝑥 نقطهیابد. اگر افزایش یا کاهش می

اگر  باشد وجواب پایدار و همگرا می
𝑑𝐷

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥∗ < ی برا آنگاه 0

. اگر این نامساوی برعکس شود، آنگاه این دینامیک تطابقی جذابیت دارد

 نقطه جذابیتی ندارد.

نقطه تکین پایدار همگرا خواهد شد. در ابتدا، جمعیت به سمت یک     

یک ماکسیمم  ∗𝑥لی آن بستگی به این دارد که نقطه اما سرنوشت تکام

مثال داشته  یک ماکسیمم باشد ∗𝑥 یا مینیمم تناسب تهاجمی باشد. اگر

𝐷(𝑥)باشیم  =  
𝜕2𝑓𝑥

𝜕𝑦2 |𝑦=𝑥∗ < یک استراتژی پایدار  ∗𝑥 ، آنگاه0

دهد که در آن در نهایت تمامی می باشد، که تکاملی را نشانتکاملی می

𝐷(𝑥)را انتخاب خواهند کرد. اگر  xافراد استراتژی  =

 
𝜕2𝑓𝑥

𝜕𝑦2 |𝑦=𝑥∗ > اند ا اتخاذ کرده xآنگاه جمعیتی که استراتژی  0

گیرند. آنگاه در این های متهاجم، مورد حمله قرار میتوسط استراتژی

شوند که هر حالت، جمعیت در طول تکامل به چند دسته تقسیم می

 کدام استراتژی خود را دارند.

بصورت زیر  (8)دینامیک تطابقی بازی های هموار شده با تابع سود 

 می شوند:تحلیل 

𝑓𝑥(y) =  𝑃𝑘(y, x)– 𝑃𝑘(x, x)

=  φ(y, x)θ𝑘(x − y)

+  ψ(y, x)θ𝑘(y − x)

− [φ(x, x) +  ψ(𝑥, x)]θ𝑘(0)     (10) 

 آید:در نتیجه گرادیان انتخابی بصورت زیر بدست می

𝐷(𝑥) =  
𝜕𝑓𝑥(𝑦)

𝜕𝑦
|𝑦=𝑥 

=  
𝜕

𝜕𝑦
[φ(y, x)θ𝑘(x − y) +  ψ(y, x)θ𝑘(y − x)

− [φ(x, x) +  ψ(𝑥, x)]θ𝑘(0)]|𝑦=𝑥 

= [ψ(𝑥, x) − φ(x, x)]θ𝑘(0)

+  
1

2

𝜕

𝜕𝑦
[φ(y, x)

+  ψ(y, x)]|𝑦=𝑥                            (11) 

در نتیجه دینامیک تکاملی این بازی توسط معادله دیفرانسیل زیر بدست 

 آید:می

𝑥 = [ψ(𝑥, x) − φ(x, x)]θ𝑘(0)

+  
1

2

𝜕

𝜕𝑦
[φ(y, x)

+  ψ(y, x)]|𝑦=𝑥                            (12) 

هایی به این شکل، و در بازی ∗𝑥های تکین وجود استراتژی    

، و در نهایت به 𝑓𝑥(𝑦)و  𝐷(𝑥)های بخصوص این نقاط به توابع ویژگی

,φ(xتوابع  y)  وψ(x, y)  بستگی دارد. حال اعمال این نتایج روی

یک جمعیت یک شکل را در نظر بگیرید  معمای مسافر را بررسی میکنیم.

 (8)و  (2) از روابطکنند. را اتخاذ می xکه در آن تمامی افراد استراتژی 
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,φ(xنتیجه می شود که :  y) = 𝑥 +  𝑅  وψ(x, y) = 𝑦 −  𝑅 .

 باشد:بصورت زیر می 𝐷(𝑥)در نتیجه 

𝐷(𝑥) =  
1

2
− 2𝑅𝜃(0)                                                (13) 

 باشد:بصورت زیر می xو دینامیک تطابقی نقطه 

𝑥 =  
1

2
− 2𝑅𝜃(0)                                                       (14) 

وابسته نیست، هیچ استراتژی تکینی وجود ندارد و در  xبه  𝐷(𝑥)چون 

نتیجه احتمال هیچگونه چند شاخگی در تکامل وجود ندارد. دینامیک 

شود. تعیین می 𝐷(𝑥)توسط عالمت  xاولیه مانند  تکاملی یک استراتژی

𝐷(𝑥)اگر  < کند. اما اگر به سمت صفر تمایل پیدا می xباشد،  0

𝐷(𝑥) > ن تحلیل بنابراین ایشود. به سمت یک متمایل می xباشد،  0

دهد که بازیکنان معمای مسافر هموار شده دینامیک تطابقی نتیجه می

𝑅کنند اگر پیدا میلغ پایین تکامل به سمت پیشنهاد مب >  
1

4𝜃𝑘(0)
 ،

𝑅و اگر  <  
1

4𝜃𝑘(0)
آنگاه آنها به سمت پیشنهاد مبلغ زیاد تکامل پیدا  

( معرفی شد، نتیجه 9بع هموار کننده که در )ابا استفاده از تکنند. می

𝑅باشد که اگر به این صورت می >  
1

𝑘
آنگاه بازیکنان به سمت پیشنهاد  

𝑅مبلغ کم، و اگر  <  
1

𝑘
ازیکنان به سمت پیشنهاد مبلغ زیاد آنگاه ب 

 متمایل خواهند شد.

 گیری نتیجه -5

در این مقاله، نسخه استراتژی پیوسته بازی معمای مسافر ارائه شد. این 

سود آن بصورت هموار شده  ای مدل سازی شد، که تابعبازی به گونه

که این هموار بودن، برای در نظر گرفتن خطاهای ممکن در رفتار  باشد

توان با استفاده از می سپس مشاهده شد که، بازیکنان، اعمال شده است.

بازیکنان را پیش بینی کرد به طوری که این پیش دینامیک تطابقی رفتار 

 افتد، همخوانی دارد.بینی با آنچه که در واقیت اتفاق می
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