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1. Miiiirittele seuraavat kiisitteet ffillUtamalla lauseella: a) strategia b) rationaalisuus 
c) osapeli d) pelaajan tyyppi e) informaatiojoukko f) takaperininduktio 

2. Tutkitaan kiekkoilijan dilemmaa (K D). Kaksi krapulaista jiiiikiekkoilijaa otetaan 
toisistaan tietamiittii valmt>ntajan puhutteluun. Valmentaja kyselt>e kiekkoilijoilta 
edellisen illan tapahturnista. Kiekkoilija voi joko tunnustaa juoueensa (T) tai olla 
tunnustamatta ( 0). Kiekkoilijoiden saamat hyi::idyt on esitetty all a. 

Ratkaise pelin )Jashin tasapaino. 

T 0 
T 2,2 4,0 
0 0,4 3,3 

3. Tutkitaan kaksoiskauppaa (double auction). Tavaran arvo on myyjiille V 8 ja ostajalle 
vb. Awot ovat tasajakautuneita vi:ilille [0, 1] ja riippumattomia. Kauppa syntyy jos 
ostajan tarjoushinta P& on viihintiiiin yhtii suuri lmin myyjiin pyyntihinta Ps· Tiil
li::iin hyi::it.v ostajalle on vb - p ja hyoty myyjiille p - Vs, missii p = (Pb + Ps) /2 on 
kauppahinta. Analysoi pelin ota-tai-jiitii tasapainoa (one-price-equilibrium), miss a 
annetulla x E [0, 1] kauppa joko syntyy hinnalla x tai ei synny lainkaan. Piirra ku
va, maar it tele tehokas kauppa, ja kaupat "most valuable trade" ja "worth next to 
nothing trade 11

• 



4. Esitii kuvan mukaincn laajcnnctun muodon pdi normaalissa muodossa (matriisi
muodossa) ja mi:ii:iriii:i sen Nashin tasapainot. 

l"e!aaJtefl 
hyodyt 

l 3 
1 1 

l 
2 

2 0 
0 

Kuva 1: Tchtiiviinannon pdi laajcnnctussa muodossa 

5. Formuloi iiiirettomiisti toistettu vangin ongelma -peli. Esitii pelin jokin osapelitiiy
dellinen Nashin tasapaino ja selita miksi ko. strategia on osapelitaydellinen. 

Olkoon vangin ongclma -pcli (pa',kkiota maksimoidaan) 

L 1 1,1 5,0 
R1 0,5 4,4 

Osoita, etta ns. lit-for-tat -strategia (eli silma silmasta, hammas hampaasta) ei 
ole osapclitiiydcllincn: vaihc 1, valitsc Ri ; tiistii ctccnpiiin toimi kutcn vastustaja 
edellisellii kierroksella. 


