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Περίληψη 

Η Θεωρία Παιγνίων αποτελεί µεθοδολογία ανάλυσης και επίλυσης προβληµάτων, η 

οποία προέρχεται από τον κλάδο των εφαρµοσµένων µαθηµατικών και εφαρµόζεται σε 

ολοένα και περισσότερους τοµείς της επιστήµης και της ζωής µε κυρίαρχο τον τοµέα 

της οικονοµίας. Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η περιγραφή 

περιπτώσεων εφαρµογής της Θεωρίας Παιγνίων στις τηλεπικοινωνίες, στις οποίες 

βασίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος η καθηµερινότητά των ανθρώπων ανά τον κόσµο. 

Αρχικά γίνεται αναφορά σε βασικά χαρακτηριστικά της Θεωρίας Παιγνίων, όπως οι 

συνθήκες εφαρµογής, οι  τύποι παιγνίων και οι στρατηγικές επίλυσης, µε πιο σηµαντική 

την Nash ισορροπία. Έπειτα, περιγράφονται γενικά οι ασύρµατες τηλεπικοινωνίες και o 

τρόπος µε τον οποίο ενδέχεται να προσεγγίσει η Θεωρία Παιγνίων τα προβλήµατα των 

τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια περιγράφονται παίγνια και λύσεις αυτών όπου είναι 

δυνατό, τόσο στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, όσο και στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

Στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τα παίγνια σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των χρηστών 

και των κόµβων του δικτύου µεταξύ τους και την επίδραση αυτής στο συνολικό δίκτυο, 

ενώ στην αγορά σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των τηλεπικοινωνιακών εταιριών στον 

ανταγωνισµό. Τέλος, αναφέρονται συµπεράσµατα από την προσέγγιση και την 

αποτελεσµατικότητα της Θεωρίας Παιγνίων στα προβλήµατα των τηλεπικοινωνιών. 
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Abstract 

Game theory is a methodology for analyzing and solving problems. It emanates from 

the branch of applied mathematics and is applied increasingly in many areas of science 

and life, mostly in the economics. The subject of this thesis is to describe cases of game 

theory application in telecommunications, on which a large part of people around the 

world is based, every day. At first, this thesis refers to key features of Game Theory, 

such as application conditions, types of games, solution strategies including Nash 

equilibrium, which is the most important. Then, a general description of wireless 

telecommunications is presented and the way  game theory may approach the problems 

of telecommunications as well. Moreover, the thesis describes games and their 

respective solutions wherever possible both in telecommunications networks and 

telecommunications’ market. Games in telecommunication networks relate to behavior 

among users and network nodes and their effect to the overall network, while market 

games relate to behavior among telecommunications’ companies in the market 

competition. Finally, conclusions are made on the effectiveness of the game theory 

approach to problems of telecommunications. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγικά στη Θεωρία Παιγνίων 

1.1 Εισαγωγή 

Η Θεωρία Παιγνίων αποτελεί µια µέθοδο ανάλυσης προβληµάτων και υφίσταται ως 

κλάδος των εφαρµοσµένων µαθηµατικών µε εφαρµογή σε πληθώρα επιστηµών, όπως 

κυρίως τα οικονοµικά, οι διεθνείς σχέσεις, η πολιτική, η εξελικτική βιολογία αλλά και η 

επιστήµη των υπολογιστών. Το κύριο αντικείµενό της είναι η µαθηµατική περιγραφή 

και επίλυση καταστάσεων (παιγνίων) στρατηγικής αλληλεπίδρασης µεταξύ οντοτήτων 

(παικτών), υπό την έννοια της εύρεσης σηµείου ισορροπίας. Ο σκοπός είναι να 

αποδοθεί η καλύτερη δυνατή ανάλυση και ερµηνεία σε καταστάσεις στις οποίες οι 

παίκτες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών τους. 

Κάθε παίκτης λαµβάνει τις αποφάσεις του µε βάση τις προσδοκίες του για το µέλλον 

αλλά και µε βάση την αντίληψή του για τις επερχόµενες κινήσεις των άλλων παικτών, 

χρησιµοποιώντας τα µέσα που διαθέτει. «Παίκτης» δεν είναι απαραίτητα κάποιος 

άνθρωπος, αλλά ενδέχεται να είναι ένας κόµβος ενός δικτύου µέχρι ένα κράτος ή µια 

οµάδα κρατών. Ουσιαστικά,  η Θεωρία Παιγνίων είναι η µελέτη της ορθολογικής 

συµπεριφοράς υπό συνθήκες αλληλεπίδρασης (σύγκρουσης ή συνεργασίας). 

 
1.2 Ιστορικό 
 

Παρακάτω επιχειρείται σύνοψη των σηµαντικότερων σηµείων στην ιστορία της 

Θεωρίας Παιγνίων. Η πρώτη ιστορικά καταγεγραµµένη αναφορά προσπάθειας 

επίλυσης παιγνίου, εντοπίζεται στους πρώτους αιώνες µ.Χ. και προέρχεται από το 

Βαβυλωνιακό Talmud, ένα µνηµειώδες συλλογικό έργο της θρησκείας του Ιουδαϊσµού. 

Στο Talmud διασώζεται χαρακτηριστικά το πρόβληµα του «συµβολαίου του γάµου», 

που σχετιζόταν µε το ποσό που οφείλει να αφήσει ένας άντρας σε κάθε µία από τις τρείς 

γυναίκες του µετά το θάνατό του. Πολλούς αιώνες αργότερα, το Νοέµβριο του 1713, ο 

James Waldegrave απέδειξε την πρώτη (γνωστή) minimax µεικτή στρατηγική λύση µε 

αφορµή µια εκδοχή παρτίδας δύο ατόµων σε ένα παιχνίδι µε χαρτιά,  όπως αυτή 

αναφέρεται σε επιστολή που έστειλε στον Pierre-Remond de Montmort. Ωστόσο, ο 

Waldegrave δεν επέκτεινε το αποτέλεσµά του σε άλλα παίγνια και εξέφρασε την 

ανησυχία οτι µία µεικτή στρατηγική «δεν φαινόταν να αποτελεί συνηθισµένο τµήµα 

των κανόνων» παιχνιδιών τύχης. Το 1838 δηµοσιεύεται το βιβλίο του Augustin Cournot  
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«Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth». Σε ένα από τα 

κεφάλαιά του χρησιµοποιεί ένα είδος λύσης που αποτελεί µία πρώτη, περιορισµένη 

εκδοχή της Nash ισορροπίας. Μερικά χρόνια αργότερα, ο ∆αρβίνος δίνει την πρώτη 

διατύπωση θεωρίας παιγνίων στην εξελικτική βιολογία, στην πρώτη έκδοση του 

βιβλίου του «The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex», το 1871.  

 

Ακολούθησαν σχετικές δηµοσιεύσεις τις επόµενες δεκαετίες µέχρι και το 1944, όταν 

αναπτύχθηκε ουσιαστικά ο κλάδος της Θεωρίας Παιγνίων, ως κλάδος των οικονοµικών, 

µε το σπουδαίο βιβλίο «Theory of Games and Economic Behaviour» των John von 

Neumann και Oskar Mongenstern . Το βιβλίο αφορούσε  παίγνια µηδενικού 

αθροίσµατος, εισάγοντας και την έννοια του συνεργατικού παιγνίου µε µεταφερόµενη 

χρησιµότητα. Με την εισαγωγή του στρατηγικού κανονικού παιγνίου (strategic normal 

game) των Von Neumann και Morgenstern, του στρατηγικού εκτεταµένου παιγνίου 

(strategic extensive game), της έννοιας των αµιγών και µικτών στρατηγικών (puremixed 

strategies), των παιγνίων συνασπισµού ή συνεργασίας (coalitional games), των 

θεωριών αναµενόµενης ωφέλειας (expected utility theory) και µέγιστης-ελάχιστης 

λύσης (maximin solution) για την επίλυση των παιγνίων, η θεωρία παιγνίων αναλύθηκε 

και επεκτάθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό. Αυτή η άνθιση της Θεωρίας Παιγνίων  στη 

βιβλιογραφία φανέρωσε τη χρησιµότητά της στις επιστήµες, αλλά έδωσε και το 

έναυσµα για σηµαντική και διαρκώς εξελισσόµενη επιστηµονική έρευνα. Περαιτέρω 

θεµελιωτής  ήταν ο John Nash, ο οποίος µε τέσσερις συνεχόµενες δηµοσιεύσεις, στα 

έτη 1950-1953, («Equilibrium Points in N- Person Games», «Non-cooperative 

Games»,«The Bargaining Problem», «Two-Person Cooperative Games»),  γενίκευσε το 

πρόβληµα του βιβλίου των Neumann- Mongenstern σε παίγνια µη µηδενικού 

αθροίσµατος και πρόσφερε σαν λύση την ισορροπία κατά Nash (Nash Equilibrium), 

σε συνεργατικά και µη συνεργατικά παίγνια.  Η ισορροπία Nash αποτέλεσε σταθµό για 

την εξέλιξη της Θεωρίας Παιγνίων. Το 1953 επίσης, ο Kuhn  εισήγαγε τα παίγνια µε 

ατελή πληροφόρηση, που ένας παίκτης δεν γνωρίζει τις κινήσεις που έχουν ήδη γίνει 

από άλλους παίκτες. Στα µη συνεργατικά παίγνια οι Luce και Raiffa εξέδωσαν το 1957 

το σύγγραµµα µε  τίτλο «Iterated elimination of dominated strategies» (µέθοδος της 

επαναλαµβανόµενης εξάλειψης των κυριαρχούµενων στρατηγικών) και εισήγαγαν την 

έννοια του επαναλαµβανόµενου παιγνίου (repeated game). 

 

Σηµαντική προσφορά είχαν και άλλοι επιστήµονες, όπως ο Reinhard Selten το 1965, 

που άνοιξε το δρόµο για την εύρεση ικανοποιητικής λύσης του προβλήµατος σε 
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δυναµικά παίγνια, µε την έννοια της ισορροπίας στα υποπαίγνια (Subgame Perfect Nash 

Equilibrium) και της ισορροπίας τρεµάµενου χεριού (trembling hand perfect 

equilibrium) το 1975 . Οµοίως και ο John Harsanyi το 1968, που ασχολήθηκε µε 

παιχνίδια υπό µερική πληροφόρηση (Incomplete Information) και την Bayesian 

ισορροπία του Nash (Bayesian Nash equilibrium). Ο ίδιος επιστήµονας έδωσε και την 

ιδέα της µικτής στρατηγικής στο 1973. Για τις πρωτοπόρες εργασίες τους στην 

ανάλυση των ισορροπιών στη θεωρία παιγνίων, οι  Nash, Selten και Harsanyi 

τιµήθηκαν το 1994 µε το Βραβείο Νοµπέλ για τις Οικονοµικές Επιστήµες και 2 χρόνια 

αργότερα το ίδιο βραβείο απονεµήθηκε σε δύο ακόµα σηµαντικούς επιστήµονες της 

Θεωρίας Παιγνίων, τους William Vickrey και James Mirrlees. Επίσης, το 2005, 

τιµήθηκαν µε βραβείο Νόµπελ Οικονοµικών και οι θεωρητικοί παιγνίων Thomas 

Schelling και Robert Aumann για τις εργασίες τους σε θέµατα σύγκρουσης και 

συνεργασίας κατά την ανάλυση της θεωρίας παιγνίων. Πιο συγκεκριµένα, Ο Thomas 

Schelling στο βιβλίο του «Strategy of Conflict»  εισήγαγε την έννοια του «σηµείου 

εστίασης»  (focal point)  ως τρόπο µε τον οποίο συντονίζονται οι παίκτες, ώστε να 

πετύχουν κάποια από τις ισορροπίες, όταν σε ένα παίγνιο υπάρχουν πολλές και οι 

παίκτες δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. Τέλος, ο Robert Aumann διατύπωσε τον 

προβληµατισµό περί διαφορετικού τρόπου περιγραφής και αντιµετώπισης των 

επαναλαµβανόµενων παιγνίων στη δηµοσίευσή του «Survey of Repeated Games». [48] 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Θεωρία Παιγνίων έχει ευρύτατη εφαρµογή σε όλες σχεδόν 

τις επιστήµες µε κυρίαρχη στα οικονοµικά, που ολόκληροι κλάδοι στηρίζονται στις 

µεθόδους της. Επίσης, η θεωρία παιγνίων χρησιµοποιείται και στην πολιτική οικονοµία 

και ειδικά στη θεωρία της συλλογικής δράσης (Collective action), που εξηγεί 

ενδεχόµενα συνεργασίας µεταξύ των παικτών. Οποιαδήποτε κοινωνική κατάσταση 

ενδέχεται να απαιτεί ανάλυση µε τη Θεωρία Παιγνίων για την κατανόηση της. Έτσι 

επεκτάθηκε και στις τηλεπικοινωνίες που θα µελετηθούν στην παρούσα εργασία. 

 

1.3 Βασικές υποθέσεις - χαρακτηριστικά ενός παιγνίου 
 
Οι βασικές υποθέσεις που χαρακτηρίζουν ένα παίγνιο είναι οι εξής: 

 

Ø Κάθε παίκτης είναι ορθολογικός. Προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την ωφέλειά 

του, εντός συγκεκριµένων χρονικών ορίων και σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις και 

την αντίληψή του ενώ το ίδιο πιστεύει και για τον αντίπαλό του. Θεωρείται 
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επίσης ότι ο παίκτης δεν επηρεάζεται ποτέ από την ψυχολογία που µπορεί να 

έχει από πριν ή που αποκτά κατά τη διάρκεια ενός παιγνίου. Το ίδιο πιστεύει και 

για κάθε αντίπαλό του. 

 

Ø Κάθε παίκτης ακολουθεί κάποια στρατηγική. Οι γνώσεις του και η προσδοκία 

για την αντίδραση του αντιπάλου καθορίζουν τις κινήσεις που επιλέγει µέσα 

από ένα σύνολο επιλογών. Η στρατηγική που ακολουθεί καθορίζει σε 

σηµαντικό βαθµό την επιτυχία ή την αποτυχία του. 

 

Ø Οι δυο παραπάνω υποθέσεις αποτελούν «κοινή γνώση» για όλους τους 

εµπλεκόµενους παίκτες.  

 

Επιπλέον, κάθε  παίγνιο αποτελείται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 

 

α. Τον αριθµό των παικτών που συµµετέχουν και λαµβάνουν αποφάσεις.. Ελάχιστη 

προϋπόθεση είναι να συµµετέχουν δύο παίκτες. 

 

β. Το σύνολο των πιθανών κινήσεων (στρατηγικών) που διαθέτει κάθε παίκτης κάθε 

φορά που καλείται να αποφασίσει και τις ωφέλειες (payoffs) για κάθε πιθανή κίνηση. 

 

γ. Την πληροφορία που έχει ο κάθε παίκτης την στιγµή που οφείλει να λάβει την 

απόφασή του, είτε για τον αντίπαλο ή για το ίδιο το παίγνιο.  

 

δ. Τη χρονική στιγµή κατά την οποία λαµβάνει τις αποφάσεις του. 

 

Στην περίπτωση που υπάρχει αβεβαιότητα, εισέρχεται στο παίγνιο και ο γνωστός 

παθητικός παράγοντας της τύχης, που εντοπίζεται σε σηµεία του παιχνιδιού και 

αποφασίζει µε βάση κάποιες πιθανότητες την επόµενη κίνηση. 

 

1.4 Τρόποι αναπαράστασης ενός παιγνίου 

 

1.4.1 Κανονική µορφή ή στρατηγική ή µήτρας 

 

Η πιο συνηθισµένη µορφή αναπαράστασης παιγνίου είναι η κανονική µορφή, δηλαδή 
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ένας πίνακας στον οποίον απεικονίζονται οι παίκτες, οι στρατηγικές τους καθώς και τα 

αποτελέσµατα σε µονάδες ωφέλειας που προκύπτουν από κάθε συνδυασµό 

στρατηγικών. Παράδειγµα κανονικής µορφής παιγνίου είναι ο παρακάτω πίνακας 1.1 

 

Α                       Β β1 β2 

α1 (5,5 ) (-10, 4) 

α2 (0, 1) (0,0 ) 

 

Π1.1: Κανονική ή στρατηγική µορφή παιγνίου. 
 

Οι παίκτες είναι οι Α και Β και οι στρατηγικές τους είναι α1 ή α2 και β1 ή β2 αντίστοιχα. 

Κάθε γραµµή του πίνακα παρουσιάζει µία στρατηγική του ενός παίκτη, ενώ κάθε στήλη 

µία στρατηγική του άλλου παίκτη. Σε κάθε κελί του πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα 

για καθέναν από τους δύο παίκτες, ανάλογα µε τη στρατηγική που αντιστοιχεί στη 

γραµµή και τη στήλη του κελιού. Ο αριθµός των διαστάσεων του πίνακα ισούται µε τον 

αριθµό των παικτών. [21] 

 

Στην αναπαράσταση κανονικής µορφής θεωρείται ότι οι παίκτες αποφασίζουν 

ταυτόχρονα ή χωρίς γνώση της κίνησης του αντιπάλου τους. Επίσης, δεν υπάρχει 

πληροφορία για τη γνώση των παικτών και δεν είναι γνωστή η χρονική στιγµή που 

λαµβάνονται οι αποφάσεις. Είναι, λοιπόν, µια στατική µορφή αναπαράστασης παιγνίου. 

 
 
1.4.2. Αναλυτική µορφή ή µορφή δέντρου 
 
Στην αναλυτική µορφή εµφανίζονται όλα τα στοιχεία του παιγνίου, η αλληλεπίδραση 

των παικτών καθώς και η σειρά µε την οποία οφείλουν να αποφασίσουν.  

 
Εικόνα 1.1: Μορφή δέντρου ή αναλυτική µορφή παιγνίου µε το εργαλείο gambit. 
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Τα παίγνια αναπαρίστανται ως δέντρα που ξεκινούν από έναν κοινό κόµβο, τον κόµβο 

αφετηρίας. Οι κλάδοι που ξεκινούν από τους κόµβους συµβολίζουν τις πιθανές 

ενέργειες του παίκτη. Οι ενδιάµεσοι κόµβοι αντιπροσωπεύουν τα σηµεία που 

λαµβάνουν αποφάσεις οι παίκτες και ονοµάζονται κόµβοι απόφασης. Σε κάθε κόµβο 

καταλήγει µόνο ένας κλάδος, αλλά ενδέχεται να ξεκινούν από αυτόν περισσότεροι του 

ενός. Στους τελικούς κόµβους παρουσιάζονται οι ωφέλειες (payoffs) κάθε στρατηγικής. 

Στην εικόνα 1.1 παρουσιάζεται ένα δέντρο παιγνίου µε δύο παίκτες, τις κινήσεις 

Α,Β,Α’,Β’ και τα τελικά αποτελέσµατα. 

 

Η αναλυτική µορφή είναι πιο χρήσιµη για την αναπαράσταση του παιγνίου σε 

περίπτωση που οι παίκτες έχουν πληροφόρηση σχετικά µε τις αποφάσεις των 

αντιπάλων τους. Στην κανονική µορφή οι επιλογές είναι και οι στρατηγικές ενώ στην 

εκτεταµένη µορφή οι στρατηγικές είναι περισσότερο πολύπλοκες. 

 
1.5 Τύποι  παιγνίων 
 
Τα βασικότερα είδη παιγνίων είναι τα ακόλουθα: 
 
1.5.1 Συνεργατικά ή µη συνεργατικά παίγνια 

 

Συνεργατικά καλούνται τα παίγνια στα οποία οι παίκτες είναι ικανοί να κάνουν 

συµφωνία µεταξύ τους, την οποία ακολουθούν πιστά. Τα συνεργατικά παίγνια 

επικεντρώνονται στο παίγνιο ως σύνολο. Απεναντίας, στα µη συνεργατικά παίγνια κάθε 

παίκτης αποφασίζει και ενεργεί «εγωιστικά» προκειµένου να µεγιστοποιήσει το 

προσωπικό του όφελος. Υπάρχουν και τα παίγνια που αποτελούνται από στοιχεία και 

των δύο προηγούµενων τύπων και ονοµάζονται υβριδικά. Συχνά θεωρείται ότι στα 

συνεργατικά παίγνια επιτρέπεται η επικοινωνία µεταξύ των παικτών, ενώ στα µη 

συνεργατικά, όχι.  

 
1.5.2 Παίγνια µηδενικού ή µη µηδενικού αθροίσµατος  

 

Παίγνια µηδενικού αθροίσµατος ονοµάζονται εκείνα στα οποία το συνολικό κέρδος 

όλων των παικτών για οποιοδήποτε συνδυασµό στρατηγικών είναι µηδέν. Το κέρδος 

του ενός παίκτη ισούται µε τη ζηµία του άλλου, συνεπώς το άθροισµα των 

αποτελεσµάτων είναι µηδενικό. Στα παίγνια µη µηδενικού αθροίσµατος υπάρχουν 

συνδυασµοί στρατηγικών που δίνουν αποτελέσµατα µεγαλύτερα ή µικρότερα του 

µηδενός και το κέρδος ενός παίκτη δεν ισούται απαραίτητα µε τη ζηµία του άλλου. 
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1.5.3 ∆ιαδοχικά ή ταυτόχρονα παίγνια  

 
Στην περίπτωση παιγνίων που οι παίκτες επιλέγουν τις στρατηγικές τους διαδοχικά, 

έχουµε τα δυναµικά παίγνια. Οι παίκτες στα δυναµικά παίγνια γνωρίζουν τις κινήσεις 

που έχουν προηγηθεί από τους αντιπάλους τους. Αντιθέτως, όταν οι παίκτες επιλέγουν 

τις στρατηγικές τους ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζουν ποιά στρατηγική επιλέγουν οι  

άλλοι παίκτες την ίδια στιγµή, έχουµε ταυτόχρονα παίγνια.  

 
 
1.5.4 Επαναλαµβανόµενα παίγνια  
 
Επαναλαµβανόµενα είναι τα παίγνια στα οποία οι ενέργειες των παικτών 

επαναλαµβάνονται σε διαδοχικές χρονικές περιόδους-στάδια. Τα επαναλαµβανόµενα 

παίγνια είναι δυναµικά παίγνια και ο αριθµός των επαναλήψεων µπορεί να είναι 

πεπερασµένος ή άπειρος. Κάθε παίκτης λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι µπορεί µε τη 

συµπεριφορά του να επηρεάσει τη µελλοντική συµπεριφορά των άλλων παικτών, 

γνωρίζοντας ότι το παίγνιο θα επαναληφθεί στο µέλλον µε τον ίδιο τρόπο αρκετές 

φορές.  

 
1.5.5 Παίγνια µε τέλεια ή ατελή πληροφόρηση  

 

Στα παίγνια τέλειας πληροφόρησης, κάθε παίκτης γνωρίζει τις προηγούµενες κινήσεις 

όλων των υπολοίπων παικτών µέχρι το χρονικό σηµείο στο οποίο βρίσκεται.. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου παιγνίου είναι το σκάκι. 

 

Συνήθως, όµως, τα παίγνια που µελετούνται είναι ατελούς πληροφόρησης, που 

σηµαίνει ότι κάθε παίκτης, που πρέπει να λάβει µια απόφαση, δε γνωρίζει τι έχει συµβεί 

προηγουµένως στο παιχνίδι κι έτσι η απόφαση του είναι ανεξάρτητη από το παρελθόν 

των κινήσεων των υπολοίπων παικτών. 

 

1.5.6 Πεπερασµένα ή µη πεπερασµένα παίγνια  

 
Τα πεπερασµένα παίγνια είναι εκείνα στα οποία υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός 

παικτών, στρατηγικών και αποτελεσµάτων. Απεναντίας, στα µη πεπερασµένα παίγνια 

οι παίκτες επιλέγουν τις στρατηγικές τους από ένα συνεχές σύνολο στρατηγικών.  
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1.5.7 Συµµετρικά ή µη συµµετρικά παίγνια  
 

Αν σε ένα παίγνιο είναι εφικτή η εναλλαγή των παικτών χωρίς να αλλάξουν τα 

αποτελέσµατα, τότε το παίγνιο είναι συµµετρικό. ∆ηλαδή είναι το παίγνιο στο οποίο τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης στρατηγικής 

εξαρτώνται µόνο από τις στρατηγικές που εφαρµόζονται και όχι από το ποιος παίκτης 

τις ακολουθεί. 

 

1.5.8 Παίγνια συντονισµού ή ανταγωνισµού  
 
Στα παίγνια συντονισµού  υπάρχουν περισσότερα του ενός σηµεία ισορροπίας, τα οποία 

προκύπτουν όταν οι παίκτες επιλέγουν να ακολουθήσουν ίδιες ή ανάλογες στρατηγικές. 

Από την άλλη πλευρά, στα παίγνια ανταγωνισµού οι παίκτες αποκτούν βέλτιστη 

ωφέλεια στην περίπτωση που επιλέγουν αντίθετες στρατηγικές µεταξύ τους.  

 
1.5.9  Παίγνια στρατηγικής ή εκτεταµένης µορφής  
 

Τα παίγνια αυτά διαχωρίζονται από τον τρόπο αναπαράστασής τους. Ένα παίγνιο 

εκτεταµένης µορφής διέπεται από κανόνες που µπορούν να περιγραφούν από ένα 

δέντρο (game tree). Όπως έχουµε αναφέρει, σε αυτή την αναπαράσταση απεικονίζονται 

οι κινήσεις των παικτών και οι αµοιβές ή απώλειές τους στο τέλος του παιγνίου. Το 

παίγνιο στρατηγικής ή κανονικής µορφής θεωρεί δεδοµένη την κατανόηση όλων των 

δυνατών στρατηγικών του κάθε παίκτη, γι’ αυτό και αναπαρίστανται µε τη βοήθεια 

πινάκων. 

 
1.5.10 Παίγνια αµιγών ή µικτών στρατηγικών 

 

Σε ένα παίγνιο αµιγών στρατηγικών, κάθε στρατηγική υπαγορεύει µία συγκεκριµένη 

κίνηση που πρόκειται να κάνει ο παίκτης, ανεξάρτητα από άλλες παραµέτρους του 

παιγνίου. Ένας παίκτης θα επέλεγε να χρησιµοποιήσει µία µικτή στρατηγική µόνο αν 

είχε να επιλέξει µεταξύ διαφορετικών αµιγών στρατηγικών ή στη περίπτωση που δεν θα 

ήθελε να φανερώσει την ακριβή του κίνηση στον αντίπαλο παίκτη. 

 

Στα παίγνια µικτών στρατηγικών, κάθε στρατηγική αποτελείται από πιθανές κινήσεις. 

Στα συγκεκριµένα παίγνια υπάρχει µία κατανοµή πιθανότητας που αντιστοιχεί στο 

πόσο συχνά πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µία κίνηση.  
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1.5.11 Παίγνια διαπραγµάτευσης  

 

Παίγνια διαπραγµάτευσης ονοµάζονται τα παίγνια που διαµορφώνονται µεταξύ 

παικτών, οι οποίοι επιδιώκουν να έρθουν σε συµφωνία µεταξύ τους. Σε αυτά τα παίγνια 

κυριαρχούν οι διαπραγµατεύσεις για τη καλύτερη δυνατή λύση προς το συµφέρον όλων 

των παικτών. Τα παίγνια διαπραγµάτευσης έχουν πολλές εφαρµογές στην 

καθηµερινότητα (π.χ. σε αγοραπωλησίες).  

 

Τα περισσότερο πολύπλοκα παίγνια που αντιµετωπίζονται στην πράξη είναι συνθέσεις 

των παραπάνω βασικών τύπων. Επίσης  είναι σηµαντικό να γίνει αναφορά και στον όρο 

του υποπαιγνίου. Το υποπαίγνιο είναι µέρος κάποιου παιγνίου από κάποια χρονική 

στιγµή και έπειτα, που είναι δυνατό να αποµονωθεί και να µελετηθεί και µόνο του. 

 
1.6 Είδη στρατηγικών 

 

Σε κάθε παίγνιο οι παίκτες επιλεγούν την κίνησή τους µέσα από ένα σύνολο διαθέσιµων 

στρατηγικών. Στην κανονική µορφή του παιγνίου η στρατηγικές και τα αποτελέσµατα 

για τους παίκτες ορίζονται από τις γραµµές και τις στήλες του πίνακα. Στην εκτεταµένη 

µορφή η στρατηγική προσδιορίζει πλήρως τη συµπεριφορά των παικτών σε κάθε 

σηµείο που καλούνται να λάβουν αποφάσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές 

κατηγοριοποιήσεις των πιθανών στρατηγικών ενός παιγνίου. 

 

1.6.1 Αµιγείς και µεικτές στρατηγικές 

 

Η αµιγής στρατηγική καθορίζει πλήρως τον τρόπο µε τον οποίο ένας παίκτης 

συµπεριφέρεται σε ένα παίγνιο. Ορίζει τις επιλογές του παίκτη για όλα τα πιθανά 

ενδεχόµενα σε όλη τη διάρκεια του παιγνίου. 

 

Κάθε παίκτης επιλέγει τις στρατηγικές του µε βάση κάποια κατανοµή πιθανοτήτων 

ανεξάρτητα από τις επιλογές του αντιπάλου του. Μια µεικτή στρατηγική είναι η 

ανάθεση κάποιας πιθανότητας σε καθεµία από τις αµιγείς στρατηγικές. Η πιθανότητα 

µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή στο συνεχές διάστηµα [0,1], συνεπώς ο παίκτης έχει 

άπειρες στρατηγικές.  
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1.6.2 Κυρίαρχες και κυριαρχούµενες στρατηγικές  
 
Κυρίαρχη είναι µία στρατηγική που αποφέρει στον παίκτη καλύτερα αποτελέσµατα από 

οποιαδήποτε άλλη, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των αντιπάλων του. Μπορεί να είναι 

αυστηρά κυρίαρχη ή ασθενώς κυρίαρχη. 

 
1.6.2.1 Αυστηρά κυρίαρχες και ασθενώς κυρίαρχες στρατηγικές 
 

Αυστηρά κυρίαρχη είναι η στρατηγική που εξασφαλίζει υψηλότερες αποδόσεις σε έναν 

παίκτη σε σχέση µε τις υπόλοιπες του συνόλου στρατηγικών του, ανεξάρτητα από τις 

πιθανές στρατηγικές τού αντιπάλου του.  

 

Ασθενώς κυρίαρχη είναι η στρατηγική που εξασφαλίζει σε έναν παίκτη, για κάθε 

επιλογή του αντιπάλου του, καλύτερο αποτέλεσµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες του 

συνόλου στρατηγικών του. Εξασφαλίζει, επίσης, για τις υπόλοιπες επιλογές 

τουλάχιστον εξίσου καλό αποτέλεσµα µε αυτό όλων των υπολοίπων στρατηγικών του 

συνόλου. 

 
1.6.2.2 Αυστηρά κυριαρχούµενες και ασθενώς κυριαρχούµενες στρατηγικές 

 

Κυριαρχούµενη στρατηγική, αυστηρά ή ασθενώς, είναι µία στρατηγική όταν υπάρχει 

κάποια άλλη η οποία είναι αυστηρά ή ασθενώς αντίστοιχα, κυρίαρχη αυτής. Μία 

αυστηρά κυριαρχούµενη στρατηγική εντοπίζεται, όταν υπάρχει µία άλλη στρατηγική 

που δίνει καλύτερα αποτελέσµατα για κάθε κίνηση του παίκτη που εξετάζεται, 

ανεξάρτητα από τις επιλογές των άλλων παικτών, δηλαδή να είναι αυστηρά κυρίαρχη 

αυτής. [41] 

 

1.7 Τεχνικές επίλυσης 

 

Η Θεωρία Παιγνίων προβλέπει διαφορετικές τεχνικές επίλυσης που προσαρµόζονται 

ανα κατηγορία παιγνίου. Λύση σε ένα παίγνιο είναι κάποιος κανόνας που προβλέπει 

τον τρόπο της διεξαγωγής του, αφού προσδιοριστούν οι διαθέσιµες στρατηγικές των 

παικτών και κατά συνέπεια περιγράφει τα αποτελέσµατά του. Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες τεχνικές επίλυσης παιγνίων είναι οι ισορροπίες, µε ποιο γνωστή την 

ισορροπία κατά Nash.  
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1.7.1 Ισορροπία σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές 

 

Ήδη αναφέρθηκε ότι βασικό χαρακτηριστικό των παικτών  αποτελεί το γεγονός ότι 

είναι ορθολογικοί και ενεργούν προσδοκώντας  το µέγιστο δυνατό όφελος. Εποµένως, ο 

κάθε παίκτης δε θα ακολουθήσει µια αυστηρά κυριαρχούµενη στρατηγική, αλλά την 

αυστηρά κυρίαρχη αυτής, εφόσον τη διαθέτει. Με το δεδοµένο ότι οι αυστηρά 

κυριαρχούµενες στρατηγικές δε θα χρησιµοποιηθούν, µπορούν να απαλειφθούν  και το 

παίγνιο να απλουστευθεί σε πιο απλό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όσο υφίστανται 

αυστηρά κυριαρχούµενες στρατηγικές και µέχρι να φτάσει το παίγνιο σε σηµείο που 

δεν επιδέχεται άλλη απαλοιφή. Προφανώς για να υπάρξει µια τέτοια περίπτωση και για 

να φτάσει το παίγνιο σε ισορροπία, πρέπει όλοι οι παίκτες να έχουν στη διάθεσή τους 

αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική. 

 

1.7.2 Nash Ισορροπία 

 

Η Nash ισορροπία (εκ του οµώνυµου επιστήµονα John Forbes Nash) είναι µια γενική 

τεχνική επίλυσης παιγνίων µε δύο ή περισσότερους παίκτες. Σε αυτήν κάθε παίκτης 

γνωρίζει τις στρατηγικές ισορροπίας των άλλων παικτών και κανείς από αυτούς δε θα 

κερδίσει τίποτα περισσότερο, αν αλλάξει µονοµερώς την στρατηγική του. ∆ηλαδή, αν 

κάθε παίκτης έχει επιλέξει µια στρατηγική και κανείς άλλος δεν µπορεί να ωφεληθεί 

αλλάζοντας την στρατηγική του µε δεδοµένο ότι οι υπόλοιποι διατηρούν τις ίδιες 

στρατηγικές, τότε αυτή η οµάδα στρατηγικών επιλογών και τα αντίστοιχα οφέλη τους 

συνιστούν µια ισορροπία Νash. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες την ίδια στιγµή. 

[50] 

 

Αν ο ορισµός της Nash ισορροπίας δοθεί παρατηρώντας από την σκοπιά του συνόλου 

των αποφάσεων, τότε έχουµε δύο πιθανές ερµηνείες ,την καλύτερη απόκριση (best 

response) και το κίνητρο απόκλισης (incentive to deviate). Στην πρώτη περίπτωση ο 

κάθε παίκτης, γνωρίζοντας τις στρατηγικές των άλλων παικτών στο σηµείο ισορροπίας, 

πραγµατοποιεί την καλύτερη δυνατή επιλογή και άρα έχει την καλύτερη απόκριση(best 

response) µε το να παραµείνει στο κοινό «διάνυσµα» στρατηγικών που εξασφαλίζει την 

ισορροπία. Στη δεύτερη περίπτωση ο κάθε παίκτης, γνωρίζοντας τις στρατηγικές των 

άλλων παικτών στο σηµείο ισορροπίας έχει µηδενικό κίνητρο απόκλισης (incentive to 

deviate) από αυτό το διάνυσµα στρατηγικών. 
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Η ισορροπία Nash δεν εξασφαλίζει πάντα τη µέγιστη ωφέλεια στους παίκτες, όπως 

επίσης µπορεί να περιέχει στρατηγικές ως επιλογές παικτών οι οποίες να µη φαντάζουν 

ορθολογικές. Βασίστηκε στην ιδέα του Nash να προβλεφθεί τι θα συµβεί στην 

περίπτωση που λαµβάνονται αποφάσεις την ίδια χρονική στιγµή από διαφορετικούς 

ανθρώπους µε διαφορετικές επιδιώξεις και οι αποφάσεις του ενός επηρεάζουν τις 

αποφάσεις του άλλου. Επίσης, είναι εφαρµόσιµη σε πλήθος παιγνίων και λιγότερο 

περιορισµένη από την ισορροπία σε κυρίαρχες στρατηγικές.  

 

1.7.3 Οπισθογενής επαγωγή 

 

Μία άλλη µέθοδος επίλυσης παιγνίων είναι η οπισθογενής επαγωγή. Η επίλυση αρχίζει 

από τον παίκτη που αποφασίζει τελευταίος στο τελευταίο στάδιο του παιγνίου και 

µελετά ποια είναι η καλύτερη κίνηση για τον ίδιο, θεωρώντας δεδοµένο ότι είναι 

ορθολογικός και εκτιµώντας τη καλύτερη δυνατή ωφέλεια που θα του αποφέρει. 

Έπειτα, µε αυτό το δεδοµένο, εξετάζει µε τον ίδιο τρόπο και µε τον ίδιο στόχο την 

επιλογή του προηγούµενου παίκτη (του προτελευταίου). ∆ιαδοχικά , λοιπόν, 

πηγαίνοντας προς τα πίσω, προσδιορίζονται οι αποφάσεις όλων των παικτών. Είναι 

σαφές ότι αν ο παίκτης δε γνωρίζει σε κάποιο σηµείο τι έχει συµβεί προηγουµένως στο 

παίγνιο, δεν µπορεί να αξιοποιηθεί η συγκεκριµένη τεχνική επίλυσης. 

 

1.7.4 Βέλτιστο κατά Pareto σηµείο 

 

Ένα σηµείο είναι κατά Pareto βέλτιστο, αν κανείς παίκτης δεν µπορεί να αυξήσει τη 

χρησιµότητά του χωρίς να ελαττώσει το κέρδος κάποιου άλλου παίκτη. Το κατά Pareto 

κριτήριο δηλώνει µια µεταβολή στην κίνηση ενός παίκτη, που βελτιώνει τη θέση του 

χωρίς να ζηµιώσει κάποιον άλλον παίκτη. 

 

1.7.5 Τέλεια ισορροπία κατά Bayes 

 

Παίγνιο Bayes είναι εκείνο στο οποίο οι παίκτες δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση για 

τους αντιπάλους και τα χαρακτηριστικά τους. Συνεπώς, εισάγεται η τύχη ως 

παράγοντας του παιγνίου µε µορφή πιθανότητας ή συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας και αποδίδεται ως µια µεταβλητή σε κάθε παίκτη. 
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Τέλεια ισορροπία κατά Bayes σε έναν κόµβο απόφασης είναι ο προσδιορισµός  της 

πιθανότητας  µε την οποία ένας παίκτης εκτιµά ότι ο συγκεκριµένος κόµβος είναι η θα 

είναι στο µέλλον στο µονοπάτι της ισορροπίας του σε συνδυασµό µε τις στρατηγικές 

που έχει στη διάθεσή του. Άρα, πολύ σηµαντικό ρόλο έχουν οι πεποιθήσεις των 

παικτών βάσει πιθανοτήτων και η τέλεια ισορροπία κατά Bayes είναι µια συνθήκη 

συνέπειας των παικτών σε αυτές.[41] 

 
1.8. Κριτήρια λήψης αποφάσεων 

 

1.8.1 Minimax - maximin 

 

Στη Θεωρία Παιγνίων, ο όρος  minimax  εισήχθη από τον John von Neumann και 

αποτελεί κανόνα λήψης αποφάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανή ζηµία κάθε παίκτη ή, 

εναλλακτικά, µεγιστοποιεί το ελάχιστο κέρδος, µε τον όρο maximin. Αρχικά 

µορφοποιήθηκε για παίγνια µη µηδενικού αθροίσµατος δύο παικτών είτε αυτοί παίζουν 

ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε πολυπλοκότερα παιγνια και 

πλέον υφίσταται και σαν γενικός κανόνας λήψης απόφασης όταν υπάρχει αβεβαιότητα.  

 

Το minimax χρησιµοποιείται στα παίγνια µηδενικού αθροίσµατος για να υποδηλώσει 

την ελαχιστοποίηση του µεγίστου κέρδους του αντιπάλου που στα συγκεκριµένα 

παίγνια είναι ταυτόσηµη µε τη µεγιστοποίηση του ελάχιστου κέρδους. Στα παίγνια 

µηδενικού αθροίσµατος η λύση minimax είναι η ίδια µε τη Nash ισορροπία. 

 

Συχνά βεβαία, το maximin  χρησιµοποιείται διαφορετικά στην Θεωρία Παιγνίων από το 

minimax . Το maximin αναφέρεται συχνά σε παίγνια µη µηδενικού αθροίσµατος για να 

περιγράψει τη στρατηγική που µεγιστοποιεί την ελάχιστη ωφέλεια κάθε παίκτη. Στα 

παίγνια µη µηδενικού αθροίσµατος, αυτό γενικά δεν είναι το ίδιο µε την 

ελαχιστοποίηση του µεγίστου κέρδους του αντιπάλου, ούτε το ίδιο µε την Nash 

ισορροπία. [49] 

 

1.9 Παραδείγµατα παραδοσιακών παιγνίων 

 

Σε επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν παίγνια που συναντώνται στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών και τα οποία έχουν αρκετές οµοιότητες µε κλασικά παίγνια της 

θεωρίας παιγνίων. Κάποια από αυτά τα βασικά παίγνια δύο παικτών  
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παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

1.9.1 «Το δίληµµα του φυλακισµένου» 

 

Το σενάριο του παιγνίου αναφέρει ότι δύο ύποπτοι για κάποιο έγκληµα έχουν 

συλληφθεί από την αστυνοµία και τοποθετούνται για ανάκριση σε διαφορετικούς 

χώρους ώστε να µην έχουν καµία επικοινωνία µεταξύ τους. Στους δύο κρατούµενους 

υποβάλλεται από την αστυνοµία η ίδια ερώτηση, µε στόχο ο ένας από τους δύο 

τουλάχιστον να καταθέσει εναντίον του άλλου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Εδώ οι 

διαθέσιµες κινήσεις των παικτών είναι οι εξής:  

 

v Αν κανένας από τους δύο δεν καταθέσει, τότε και οι δύο τιµωρούνται µε 

φυλάκιση ενός έτους λόγω ελλιπών στοιχείων. 

 

v Στην περίπτωση που ο ένας καταθέσει και οµολογήσει την πράξη και ο άλλος 

όχι, τότε ο πρώτος δε φυλακίζεται ενώ ο δεύτερος καταδικάζεται σε ποινή 

φυλάκισης δέκα ετών.  

 

v Στην περίπτωση που καταθέσουν και οµολογήσουν και οι δύο, τότε και οι δύο 

καταδικάζονται µε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.  

 

Ο πίνακας ωφελειών του παιγνίου µε έτη κάθειρξης είναι: 

 

 Ο κρατούµενος 2 

δεν καταθέτει 

Ο κρατούµενος 2 

καταθέτει 

Ο κρατούµενος 1 

δεν καταθέτει 

(-1, -1) (-10, 0) 

Ο κρατούµενος 1 

καταθέτει 

(0, -10) (-5, -5) 

 

Π1.2: Πίνακας ωφελειών για το «δίληµµα του φυλακισµένου».  
 

Από την παρατήρηση του πίνακα προκύπτει ότι και οι δύο κρατούµενοι έχουν 

συµφέρον να παραµείνουν σιωπηλοί, αφού αµφότεροι θα τιµωρηθούν µε µόλις ένα έτος 

φυλάκισης. Επίσης, αν ο ένας δεν καταθέσει, δίνεται κίνητρο στον άλλον να καταθέσει 
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για να απαλλαχθεί. Ωστόσο, κάθε παίκτης έχει καλύτερο αποτέλεσµα αν αποφασίσει να 

καταθέσει αντί να σιωπήσει, ανεξάρτητα από την επιλογή του άλλου παίκτη 

κρατουµένου. Άρα η στρατηγική της κατάθεσης - οµολογίας είναι η κυρίαρχη για κάθε 

παίκτη. [50] 

 

Εφόσον έχει αποκοπεί η επικοινωνία µεταξύ των κρατουµένων και µε δεδοµένο ότι 

θεωρούνται ορθολογικοί, αναµένεται να ακολουθήσουν αυτές τις κυρίαρχες 

στρατηγικές. Αν όµως αυτό το πράξουν ταυτόχρονα, θα έχουν χειρότερο αποτέλεσµα, 

τη φυλάκιση 5 ετών, που είναι χειρότερο ακόµα και αν παρέµεναν και οι δύο σιωπηλοί 

(φυλάκιση ενός έτους). Αυτή είναι και η µοναδική ισορροπία Nash του παιγνίου, 

δηλαδή το ζεύγος (-5,-5) αποτελεί το ζεύγος ισορροπίας Nash. Αυτό δείχνει ότι µια 

ισορροπία Nash δεν είναι και απαραίτητα η βέλτιστη, αφού το κριτήριο της µικρότερης 

δυνατής καταδίκης για τον κάθε κρατούµενο οδηγεί σε χειρότερο αποτέλεσµα σε 

σύγκριση µε την περίπτωση που θα αποφάσιζε µε  κριτήριο να ελαττώσει την καταδίκη 

του συγκρατούµενου µε ένα  µικρό αντίτιµο (φυλάκιση ενός έτους).  

 

Η µόνη ισορροπία Nash, λοιπόν,  προκύπτει από τη µη συνεργασία των δύο πλευρών. Η 

κατάσταση διαφοροποιείται ωστόσο, όταν το παίγνιο επαναλαµβάνεται πολλές φορές 

και υπάρχει γνώση των προηγούµενων αποφάσεων των παικτών. Τότε, πέρα από την 

καθαρή ανταµοιβή που επιδιώκει κάθε παίκτης υπεισέρχεται και το αίσθηµα της 

εκδίκησης για πιθανή προηγούµενη µη συνεργασία. Η οικονοµική θεωρία αποδεικνύει, 

ότι αν ο αριθµός των επαναλήψεων είναι εκ των προτέρων γνωστός, οι δύο παίκτες θα 

επιλέγουν και πάλι την τακτική της µη συνεργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 

επαναλήψεων. Το προκείµενο παίγνιο αναδεικνύει µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη 

σύγκρουση µεταξύ του ατοµικού και του οµαδικού ορθολογισµού.  

 

1.9.2 «Chicken game» 

 

Ένα ακόµη σηµαντικό παίγνιο είναι το «chicken game» . Στο συγκεκριµένο παίγνιο η 

ουσία είναι ότι κάθε παίκτης προσπαθεί να αποφύγει την υποταγή στον άλλον. Ωστόσο, 

αν κανείς δεν υποχωρήσει, το αποτέλεσµα είναι το χειρότερο και για τους δύο. Η 

ονοµασία του συναντάται στην κινηµατογραφική ταινία «Επαναστάτης χωρίς αιτία», σε 

σκηνή της οποίας δύο νεαροί, ένας εκ των οποίων ο James Dean, οδηγούν δύο 

αυτοκίνητα παράλληλα προς ένα γκρεµό. Όποιος από τους δύο εγκαταλείψει πρώτος το 

αυτοκίνητό του θεωρείται δειλός («chicken» στην αµερικάνικη αργκό) ενώ ο αντίπαλός 
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του είναι ο νικητής και κερδίζει το θαυµασµό της κοπέλας για χάρη της οποίας γίνεται 

η µονοµαχία. Αν όµως κανένας από τους δύο δεν υποχωρήσει, τότε το τέλος είναι 

θανατηφόρο, αφού οδηγεί στον γκρεµό και τους δυο. Το παίγνιο είναι όµοιο και µε το 

«∆ίληµµα του φυλακισµένου» διότι υπάρχει αµοιβαία αποδεκτή λύση και οι παίκτες 

έχουν κίνητρο να αποκλίνουν από αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, βέβαια, υπάρχει η 

σηµαντική διαφορά ότι το κόστος σε περίπτωση απόκλισης από τη στρατηγική αυτή 

φαντάζει απαγορευτικό. Ο πίνακας αποτελεσµάτων σε µονάδες ικανοποίησης είναι ο 

παρακάτω: [46] 

 

 Ο οδηγός Β στρίβει Ο οδηγός Β συνεχίζει 

Ο οδηγός Α στρίβει (0, 0) (-10,+10) 

Ο οδηγός Α συνεχίζει (+10,-10 ) (-100,-100) 

 
Π1.3: Πίνακας ωφελειών για το «chicken game».  

 

Συνάγεται το συµπέρασµα ότι ισορροπίες  Nash είναι τα ζευγάρια (-10,+10) και (+10,-

10).  

 

1.9.3 «Κορώνα - Γράµµατα» 

 

Το παίγνιο «κορώνα-γράµµατα» είναι ένα κλασικό παράδειγµα της παραδοσιακής 

θεωρίας παιγνίων που αναδεικνύει το σενάριο των µεικτών στρατηγικών και της 

ισορροπίας Nash σε µεικτές στρατηγικές. ∆ύο παίκτες, ο Α και ο Β έχουν ένα νόµισµα 

και πρέπει µυστικά να το στρίψουν σε κορώνα ή γράµµατα. Οι παίκτες αποκαλύπτουν 

το νόµισµά τούς ταυτόχρονα και αν τα αποτελέσµατα είναι ίδια τότε το παίκτης Α 

κερδίζει και κρατάει και τα δυο νοµίσµατα. Αν είναι διαφορετικά κερδίζει ο παίκτης Β 

και κρατάει εκείνος τα νοµίσµατα [53]. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση παιγνίου 

µηδενικού αθροίσµατος, διότι το κέρδος του ενός παίκτη είναι ακριβώς ίσο µε την 

απώλεια του άλλου. Ο πίνακας αποτελεσµάτων µε νοµίσµατα είναι: 

 

 Ο παίκτης Β τυχαίνει 

κορώνα 

Ο παίκτης Β τυχαίνει 

γράµµατα 

Ο παίκτης Α τυχαίνει κορώνα (+1, -1) (-1,+1) 

Ο παίκτης Α τυχαίνει γράµµατα (-1, +1) (+1,-1) 

Π1.4: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο «κορώνα-γράµµατα». 
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Η ισορροπία Nash εντοπίζεται σε µεικτή στρατηγική και είναι το ζεύγος ενεργειών (0.5, 

0.5) 

 
1.9.4 «Η µάχη των φύλων» 

 

Ένα ακόµα παίγνιο που βρίσκει συχνά εφαρµογή  µε τη Θεωρία Παιγνίων είναι «η 

µάχη των φύλων» Ένα ζευγάρι επιθυµεί να περάσει ένα Σάββατο απόγευµα µαζί. 

Ωστόσο, υπάρχει σοβαρή διαφωνία για το πού θα βγουν µαζί, καθώς ο ένας αντιπαθεί 

την προτίµηση του άλλου. Ο άντρας θέλει να πάει σε αγώνα ποδοσφαίρου, ενώ η 

γυναίκα θέλει να πάει σε παράσταση στην όπερα. Το παίγνιο αναπαρίσταται στον 

παρακάτω πίνακα σε µονάδες ικανοποίησης για κάθε παίκτη.[46] 

 

                Γυναίκα 

Άντρας 

Ποδοσφαιρικός 

αγώνας 

Όπερα 

Ποδοσφαιρικός αγώνας (4, 1) (0, 0) 

Όπερα (0, 0) (1, 4) 

 

Π1.5: Πίνακας ωφελειών για την «µάχη των φύλων»  
 

Είναι σαφές ότι αν υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και οι παίκτες συνεργαστούν, τότε θα 

αποκοµίσουν και περισσότερα οφέλη, αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν κερδίζουν 

τίποτα. Το παίγνιο έχει δύο σηµεία ισορροπίας Nash αµιγών στρατηγικών, τις 

περιπτώσεις που είτε πηγαίνουν στην όπερα ή στον αγώνα ποδοσφαίρου. Επίσης 

υπάρχει και µια ισορροπία Nash µεικτών στρατηγικών στην οποία οι παίκτες πηγαίνουν 

στην προτιµώµενη επιλογή τους πιο συχνά από ότι στην άλλη. Για τις ωφέλειες που 

δίνονται κάθε παίκτης πηγαίνει στην επιθυµητή του επιλογή µε πιθανότητα 4/5. 

Είναι γεγονός ότι κάθε µία από τις ισορροπίες Nash είναι ελλιπής κατά κάποιον τρόπο, 

διότι ο ένα παίκτης συστηµατικά έχει µεγαλύτερο κέρδος από τον άλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Γενικά για τις Τηλεπικοινωνίες 

2.1 Εισαγωγή 

Η Θεωρία Παιγνίων στις µέρες µας βρίσκει ευρύτατη εφαρµογή στις επιστήµες και 

βέβαια στις τηλεπικοινωνίες, που έχει ως αντικείµενο της η παρούσα διπλωµατική 

εργασία. Η βασική αρχή των τηλεπικοινωνιών σχετίζεται µε κωδικοποιηµένα σήµατα 

που µεταδίδονται κατά µήκος φυσικών διόδων (καναλιών) από κόµβο σε κόµβο και από 

σταθµό σε σταθµό που υπάρχουν στα άκρα των καναλιών αυτών. Οι σταθµοί είναι οι 

γνωστές µας τηλεπικοινωνιακές συσκευές (συνήθως ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και οι 

φυσικές δίοδοι είναι τα τηλεπικοινωνιακά κανάλια. Τα τηλεπικοινωνιακά κανάλια 

συνθέτουν τα αντίστοιχα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, όπως τα δίκτυα κινητής και 

σταθερής τηλεφωνίας, τα δίκτυα υπολογιστών και τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.  

Στα αρχικά στάδια οι τηλεπικοινωνίες ταυτίζονταν µε τη µετάδοση φωνής µέσω 

τηλεφωνικών γραµµών και τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών ήταν αναλογικά. Προς το 

τέλος του εικοστού αιώνα τα συστήµατα αυτά άρχισαν να αντικαθίστανται από 

ψηφιακά. Έκτοτε, ένα µεγάλο µέρος των τηλεπικοινωνιών περιλαµβάνει την ασύρµατη 

µετάδοση εικόνας και ήχου και τη ψηφιακή µετάδοση δεδοµένων µε  χρήση 

υπολογιστών ή άλλων συσκευών από ένα σηµείο σε ένα άλλο. Επιπλέον, η τεχνολογία 

των οπτικών ινών βοήθησε στην βελτίωση του διαθέσιµου εύρους ζώνης για 

διηπειρωτική επικοινωνία άρα και στην αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη µετάδοση 

πληροφορίας.  

Οι τηλεπικοινωνίες έχουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της κοινωνίας καθώς 

εφαρµόζονται σε πολλούς τοµείς, από τις επιστήµες, την τέχνη, την εργασία ως την 

καθηµερινότητα και τη διασκέδαση των ανθρώπων σε όλη την υφήλιο.  Οι 

τηλεπικοινωνιακές υποδοµές επιτρέπουν µέσω των δικτύων τους την ευρεία και ταχεία 

διοχέτευση και αντίστοιχα ανάκτηση της ροής πληροφοριών. Η εξάπλωση αυτών των 

υποδοµών οδήγησε περισσότερους ανθρώπους γεωγραφικά να αποκτήσουν πρόσβαση 

στην κοινωνία της πληροφορίας. Παράλληλα, απαλλαγή της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

από το κρατικό µονοπώλιο και το άνοιγµα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον 

ανταγωνισµό είχε ως αποτέλεσµα την ραγδαία ανάπτυξη εταιριών µε ποικίλες 

προσφερόµενες υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπικοινωνιών. ∆ραστηριοποιήθηκε πλήθος 
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επιχειρήσεων µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, οι οποίες απασχολούν εκατοµµύρια 

εργαζόµενων σε όλο τον κόσµο.  Οι τηλεπικοινωνιακές υποδοµές αποτελούν πλέον 

βάση στήριξης της παγκόσµιας οικονοµίας και δεν είναι τυχαίο ότι 3% του 

Ακαθάριστου Παγκόσµιου Προϊόντος προέρχεται από το εισόδηµα της βιοµηχανίας 

τηλεπικοινωνιών. Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών είναι σταθερή και κινητή τηλεφωνία, 

ασύρµατες επικοινωνίες, δίκτυα δεδοµένων, καλωδιακή τηλεόραση, τηλεπικοινωνιακοί 

δορυφόροι και υπηρεσίες διαδικτύου. 

Η Θεωρία Παιγνίων βρίσκει ενδιαφέρον και πρόσφορο έδαφος µελέτης κυρίως στις 

ασύρµατες τηλεπικοινωνίες και αυτές θα κυριαρχήσουν στη µελέτη που ακολουθεί. 

2.2 Ασύρµατα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

Ασύρµατο ονοµάζεται το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, του οποίου εσωτερικά οι κόµβοι 

επικοινωνούν µεταξύ τους χωρίς τη χρήση καλωδίων. Στόχος των δικτύων αυτών είναι 

να εξασφαλίζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά οι επικοινωνίες µεταξύ 

χρηστών ή τερµατικών όπου κι αν τοποθετούνται αυτοί. Στα ασύρµατα δίκτυα το 

σηµείο πρόσβασης (access point) στην υπηρεσία δεν είναι σταθερό, σε αντίθεση µε τις 

σταθερές επικοινωνίες µου υπάρχει µονοσήµαντη σχέση µεταξύ χρήστη και 

τερµατικού. Η ασύρµατη µετάδοση βασίζεται σε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και 

χρησιµοποιεί κεραίες για την εκποµπή και λήψη τους. Η επικοινωνία πραγµατοποιείται 

µεταξύ των κινητών τερµατικών των χρηστών και των σταθερών σταθµών βάσης µέσω 

των διαθέσιµων τηλεπικοινωνιακών διαύλων και µε τη βοήθεια των αντίστοιχων 

ραδιοεπαφών. Πλεονεκτεί έναντι των σταθερών τηλεπικοινωνιών λόγω του µικρού 

κόστους εγκατάστασης του δικτύου, της δυνατότητας κινητής επικοινωνίας καθώς και 

της αλγεβρικής και όχι γεωµετρικής απόσβεσης του σήµατος όσο αποµακρύνεται από 

την πηγή. Βασική απαίτηση από ένα ασύρµατο δίκτυο είναι να λειτουργεί σε µία 

περιορισµένη ζώνη συχνοτήτων καλύπτοντας απεριόριστους χρήστες σε απεριόριστη 

γεωγραφική έκταση. Η ανάπτυξη της κυψελωτής δοµής  που θα αναφερθεί στη 

συνέχεια του κεφαλαίου κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

Η Θεωρία Παιγνίων έχει σηµαντικό ρόλο στην µελέτη σύγχρονων ασυρµάτων δικτύων. 

Σε αυτά τα δίκτυα κάθε κόµβος που λειτουργεί µε βάση κάποιο πρωτόκολλο είναι 

ικανός να λαµβάνει τις δικές του αποφάσεις (συνήθως όσον αφορά στην προώθηση ή 

αναµετάδοση πακέτων από άλλους κόµβους). Αυτές οι αποφάσεις ενδεχοµένως να 

περιορίζονται από τους κανόνες των αλγορίθµων των πρωτοκόλλων αλλά εν τέλει κάθε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=??a????st?_?a???s�??_??????&action=edit&redlink=1
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κόµβος έχει περιθώρια παρέκκλισης. Οι κόµβοι είναι αυτόνοµοι λαµβάνοντας 

αποφάσεις για την ισχύ εκποµπής, την προώθηση πακέτων κλπ.. Κάποιες φορές 

λειτουργούν «αλτρουιστικά» προς όφελος του δικτύου ως σύνολο, ενώ άλλες φορές 

συµπεριφέρονται «εγωιστικά» επιδιώκοντας το κέρδος µόνο του δικού τους χρήστη. Σε 

κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να συµπεριφερθούν ακόµα και µε κακόβουλο 

τρόπο επιδιώκοντας να καταστρέψουν την απόδοση του δικτύου για άλλους χρήστες. 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις που οι στόχοι των «παικτών» έρχονται σε σύγκρουση, 

η εµπλοκή και η εφαρµογή της Θεωρίας Παιγνίων είναι άµεση. Στην πρώτη περίπτωση 

ακόµα κι αν οι κόµβοι έχουν κοινούς στόχους, αντιλαµβάνονται µε διαφορετική οπτική 

την κατάσταση του δικτύου κάθε στιγµή, µε ενδεχόµενη τη σύγκρουση ως προς τον 

βέλτιστο τρόπο δράσης.  

 

2.2.1 Κατηγορίες ασύρµατων δικτύων  

 

Τα ασύρµατα δίκτυα ανάλογα µε το εύρος της περιοχής ραδιοκάλυψής τους 

διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: 

 

Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα (Wireless Local Area Networks -WLAN ) 

 

Είναι δίκτυα που χρησιµοποιούν συχνά µικροκύµατα και συνδέουν σηµείο προς σηµείο 

υπολογιστές ή δίκτυα υπολογιστών. Τα συγκεκριµένα δίκτυα παρέχουν υπηρεσίες 

υψηλού ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων σε µικρή έκταση (µέχρι 150 µέτρα 

 

Ασύρµατα Μητροπολιτικά ∆ίκτυα (Wireless Metropolitan Area Networks - WMAN ) 

 

Τα δίκτυα αυτά συνδέουν τα επιµέρους WLAN µεταξύ τους και εκτείνονται σε 

µεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή, όπως µια πόλη.  

 

Ασύρµατα ∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wireless Wide Area Networks - WWAN) 

 

Τα δίκτυα αυτά είναι ασύρµατα δίκτυα που συνήθως καλύπτουν µεγάλες γεωγραφικές 

εκτάσεις, όπως µια χώρα ή και µια ήπειρο. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

συνδέσουν τµήµατα εταιριών µεταξύ τους ή λειτουργούν σαν ένα σύστηµα κοινής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο.  
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Επίσης, δυο ακόµα κατηγορίες είναι τα Ασύρµατα Προσωπικά ∆ίκτυα (Wireless 

PersonalArea Networks - WPAN ) και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Mobile devices 

network). Τα πρώτα έχουν ως στόχο την ασύρµατη διασύνδεση υπολογιστών και 

κινητών υπολογιστικών µονάδων, κυψελωτών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών που βρίσκονται σε αρκετά µικρές αποστάσεις µεταξύ τους (µέχρι 10 µέτρα). 

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το πρωτόκολλο Bluetooth, που συνδέει 

συνήθως ένα τερµατικό µε ένα ακουστικό. Με την εξέλιξη των συσκευών κινητών 

τηλεφώνων, εξελίχθηκαν και τα κυψελωτά τηλεφωνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα 

οποία µπορούν να µεταφέρουν εκτός από τηλεφωνικές συνοµιλίες και δεδοµένα.  

 

2.2.2 Κυψελωτή δοµή 

 

Σηµαντική λύση στα προβλήµατα της συµφόρησης στο φάσµα συχνοτήτων και της 

χωρητικότητας των χρηστών έδωσε η ανάπτυξη της κυψελωτής δοµής των δικτύων. Με 

τη δοµή αυτή δίνεται η δυνατότητα να καλύπτονται ευρείες περιοχές, ενώ ελαττώνεται 

η στάθµη της εκπεµπόµενης ισχύος. Η µεγάλη γεωγραφική περιοχή διαιρείται σε 

µικρότερες περιοχές εξυπηρέτησης , τις κυψέλες. Το ίδιο συµβαίνει και µε την κεραία 

υψηλής ισχύος, η οποία αντικαθίσταται από πολλούς µικρότερους ποµπούς 

χαµηλότερης ισχύος, οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο ή στα όρια κάθε κυψέλης. Οι 

κυψέλες µπορούν να ακτίνα µε µέγεθος από δεκάδες χιλιόµετρα έως και 100 µέτρα. Το 

µοντέλο αυτό παρέχει σηµαντική διευκόλυνση στις υπηρεσίες περιαγωγής (roaming) 

και µεταποµπής κατά τη µετακίνηση του τερµατικού από µια κυψέλη σε άλλη, αφού 

εντοπίζεται από το νέο σταθµό βάσης χωρίς να διακοπεί κάποια υπάρχουσα κλήση σε 

εξέλιξη. [53] 

 

2.2.3 Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης 

 

Μέσα στο ασύρµατο δίκτυο το διαθέσιµο φάσµα του καναλιού πρέπει να κατανέµεται 

σωστά στους διαφορετικούς χρήστες που µπορούν να χρησιµοποιούν την ίδια στιγµή 

ένα κοινό µέσο µετάδοσης. Οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης µε τις οποίες 

αποδίδονται αποκλειστικά κανάλια στους χρήστες µε τις είναι οι εξής: Η διαίρεση 

συχνότητας (Frequency Division Multiple Access - FDMA), η διαίρεση χρόνου (Time 

Division Multiple Access -TDMA) και η διαίρεση κώδικα (Code Division Multiple 

Access -CDMA).  
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Στην τεχνική πολλαπλής πρόσβασης µε διαίρεση συχνότητας (FDMA), το διαθέσιµο 

εύρος ζώνης διαιρείται σε επιµέρους συχνότητες οι οποίες δεν επικαλύπτονται µεταξύ 

τους. Ένας µόνο χρήστης µε συγκεκριµένη συχνότητα µπορεί να χρησιµοποιεί το 

κανάλι. 

 

Στην τεχνική πολλαπλής πρόσβασης µε διαίρεση χρόνου(TDMA), το διαθέσιµο 

εύρος χρόνου διαιρείται σε επιµέρους χρονοσχισµές. Σε κάθε χρήστη αποδίδεται µια 

αποκλειστική χρονοσχισµή. ∆ιαφορετικοί χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν την ίδια 

συχνότητα σε διαφορετικές χρονοσχισµές. 

 

Στην τεχνική πολλαπλής πρόσβασης µε διαίρεση κώδικα(CDMA), σε κάθε χρήστη 

ανατίθεται αποκλειστικά ένας κώδικας, τα σήµατα κωδικοποιούνται και 

αποκωδικοποιούνται µε διαφορετικούς κώδικες. ∆ιαφορετικοί χρήστες µπορούν να 

χρησιµοποιούν το ίδιο κανάλι επικοινωνίας την ίδια χρονική στιγµή και µε την ίδια 

συχνότητα. 

 

Στις τεχνικές TDMA και FDMA το κανάλι δεν χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

ένας συγκεκριµένος χρήστης δε µεταδίδει πληροφορίες τη στιγµή ή «σχισµή» (χρονική 

ή συχνοτική) που του έχει αποδοθεί. Στην τεχνική CDMA αξιοποιούνται καλύτερα οι 

διαθέσιµοι πόροι του συστήµατος, αφού όλοι οι χρήστες χρησιµοποιούν ταυτόχρονα το 

ίδιο κανάλι. [22] 

 

2.2.4 Θόρυβος 

 

Θόρυβος ονοµάζεται οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ηλεκτροµαγνητική συµπεριφορά 

σήµατος που εντοπίζεται σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα και το καθιστά λιγότερο 

λειτουργικό και αξιόπιστο. Είναι ένα σύνολο τυχαίων οντοτήτων, ασυσχέτιστων πολλές 

φορές µεταξύ τους που συνθέτουν ένα σήµα. Ο θόρυβος µπορεί να είναι είτε τεχνητός ή 

φυσικός. Η πρώτη περίπτωση αφορά το θόρυβο που οφείλεται σε µηχανήµατα ή 

συσκευές που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι. Ο φυσικός θόρυβος οφείλεται σε φυσικά 

φαινόµενα και πιο γνωστός είναι ο θερµικός θόρυβος των ηλεκτρικών κυκλωµάτων που 

σχετίζεται µε την κίνηση φορτισµένων σωµατιδίων εντός των κυκλωµάτων.  
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Για την κατανόηση κάποιων όρων στην παρούσα εργασία είναι σηµαντικό να γίνουν 

γνωστές οι βασικές παράµετροι που προσδιορίζουν το θόρυβο σε ένα τηλεπικοινωνιακό 

κανάλι: 

 

Ø Η µέση τετραγωνική τιµή του (<n2(t)>), που εκφράζει την ισχύ του θορύβου σε 

µια µοναδιαία αντίσταση. 

 

Ø Η φασµατική πυκνότητα ισχύος του (Sn(f)), που περιγράφει την κατανοµή της 

ισχύος του θορύβου στις διάφορες συχνότητες. 

 

Ø Ο λόγος σήµατος προς θόρυβο (Signal to Noise ratio - SNR), ορίζεται ως ο 

λόγος της ισχύος του επιθυµητού σήµατος (S) προς την ισχύ του υπάρχοντος 

θορύβου (N): SNR=S/N. Όσο πιο µεγάλο είναι το SNR τόσο µικρότερη είναι η 

επίδραση του θορύβου στο επιθυµητό σήµα.  [22] 

 

 

2.2.5 ∆ιαλείψεις 

 

Ένας σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει τη συµπεριφορά και την επίδοση του 

καναλιού στο οποίο µεταδίδεται το σήµα είναι ο πολλαπλασιαστικός θόρυβος, που 

εµφανίζεται µε τη µορφή διαλείψεων (fading). Οι διαλείψεις οφείλονται στις 

διαφορετικές διαδροµές που ακολουθούν οι συνιστώσες  του σήµατος κατά τη 

µετάδοσή του. Αυτό συµβαίνει διότι  στο περιβάλλον µεταξύ ποµπού και δέκτη 

υπάρχουν επιφάνειες στις οποίες ενδεχοµένως προσπίπτει το σήµα, µε αποτέλεσµα να 

αποσβένεται, να καθυστερεί ή και να ολισθαίνει η φάση του πριν φτάσει στο δέκτη. 

 

Το σήµα µπορεί να φτάσει απευθείας στο δέκτη σε περίπτωση οπτικής επαφής 

ειδάλλως ανακλάται, σκεδάζεται ή περιθλάται σε διαφορετικές επιφάνειες, οι οποίες 

ενδέχεται να αλλοιώσουν την ισχύ, τη χρονική µεταβλητότητα και τη φάση της 

εκάστοτε συνιστώσας του σήµατος. [42] 
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Εικόνα 2.1: Συνιστώσες σήµατος σε ασύρµατη µετάδοση µεταξύ κεραιών 

 

Στο δέκτη, οι αλλοιωµένες κατά φάση και ισχύ συνιστώσες του σήµατος αθροίζονται 

διανυσµατικά και συνιστούν το τελικό σήµα. Το σήµα αυτό παρουσιάζει  διακυµάνσεις 

στο φάσµα του (διαλείψεις), η ένταση των οποίων εξαρτάται από το πλήθος των 

διαφορετικών διαδροµών και το βαθµό αλλοίωσης των συνιστωσών στο κανάλι. 

Συνεπώς, ο δέκτης υφίσταται εποικοδοµητικές ή καταστρεπτικές παρεµβολές, που 

ενδέχεται αντίστοιχα να βελτιώσουν η να εξασθενήσουν το σήµα. Μάλιστα, η 

εξασθένιση µπορεί να φτάσει σε τέτοιο σηµείο ώστε να διακοπεί προσωρινά η 

επικοινωνία λόγω πτώσης της σηµατοθορυβικής σχέσης (SNR ratio) του καναλιού 

κάτω από µία ελάχιστη τιµή ικανή για τη διάδοση της πληροφορία του σήµατος. Η 

περίπτωση αυτή αναφέρεται ως βαθειά διάλειψη (deep fading).  

 

2.2.6 Παρεµβολές 

 

Με αυτόν τον όρο προσδιορίζεται πιθανή απώλεια ή αλλοίωση της κλήσης κάποιου 

χρήστη λόγω της ταυτόχρονης χρήσης κάποιου γειτονικού καναλιού της ίδιας ή 

γειτονικής συχνότητας φέροντος από κάποιον άλλο χρήστη. Οι παρεµβολές επηρεάζουν 

την ποιότητα της επικοινωνίας αφού επηρεάζεται η χωρητικότητα και η επίδοση του 

συστήµατος. 

 

Πηγές παρεµβολών σε ένα ασύρµατο (κυψελωτό) σύστηµα ενδέχεται να είναι: 

 

Ø οι σταθµοί βάσης που εκπέµπουν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων 

Ø ένα κινητό τερµατικό εντός της ίδιας κυψέλης,  
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Ø µία κλήση που πραγµατοποιείται σε γειτονική κυψέλη,  

Ø κάποιο µη-κυψελωτό σύστηµα που εισάγει ενέργεια από τη λειτουργία του στη 

ζώνη συχνοτήτων του κεφαλωτού συστήµατος.  

 

2.2.7 Σκίαση 

 

Σκίαση ονοµάζεται η εξασθένιση του σήµατος που συµβαίνει τυχαία λόγω ενδεχόµενης 

παρεµπόδισης της πορείας του από αντικείµενα και άλλα εµπόδια. 

 

2.2.8 Ασύρµατα Ad hoc δίκτυα (Wireless Ad Hoc Networks) 

 

Το ασύρµατο ad hoc δίκτυο δηµιουργείται από ένα σύνολο κινητών ή σταθερών 

κόµβων που µοιράζονται το ασύρµατο µέσο µετάδοσης και επικοινωνούν µεταξύ τους 

χωρίς τη βοήθεια κάποιας εγκατεστηµένης υποδοµής που να υποστηρίζει επικοινωνία 

µε καθορισµένο σηµείο πρόσβασης (access point).  

 
Εικόνα 2.2: ∆οµή ασύρµατου ad hoc δικτύου 

 

Τα ad hoc ασύρµατα δίκτυα κατέχουν εξέχουσα θέση στις ασύρµατες επικοινωνίες τα 

τελευταία χρόνια διότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητές τους. ∆εν έχουν κάποια κεντρική αρχή, είναι αυτορυθµιζόµενα δίκτυα 

µετάδοσης πακέτων µε τη µέθοδο των πολλαπλών αναπηδήσεων(multihop 

transmission) από κόµβο σε κόµβο. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν 

οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγµή χωρίς την πολυπλοκότητα της κατασκευής 

υποδοµών και χωρίς ιδιαίτερο κόστος 
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Τα ad hoc ασύρµατα δίκτυα βρίσκουν συχνά εφαρµογή στην υποστήριξη των 

επικοινωνιών στο στρατό, ειδικά σε περιπτώσεις εχθρικού περιβάλλοντος σε µάχη αλλά 

χρησιµοποιούνται και για παρατήρηση ή παρακολούθηση αποµονωµένων ή εχθρικών 

περιοχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Παίγνια ∆ικτύων Τηλεπικοινωνιών 

 3.1 Εισαγωγή 

 

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών κατηγοριοποιούνται σε ενσύρµατα και ασύρµατα. Στα 

ενσύρµατα υπάρχουν δύο σετ παικτών, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και οι τελικοί 

χρήστες. Η πηγή της αβεβαιότητας είναι οι επιλογές των παικτών, οι οποίοι έχουν  

διαφορετική αντίληψη και προσδοκίες  µεταξύ τους. Ωστόσο το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον το παρουσιάζουν τα ασύρµατα δίκτυα. Η Θεωρία Παιγνίων ερευνά τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών ενός ασύρµατου δικτύου κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, που αφορούν τη βελτιστοποίηση της χρησιµότητας που 

απολαµβάνουν από τη χρήση των πόρων του δικτύου, και προσδιορίζει το σηµείο στο 

οποίο αυτό εξασφαλίζεται (πιθανό σηµείο ισορροπίας). Επίσης στοχεύει και στην 

ανάπτυξη µηχανισµών που θα ενθαρρύνουν τους χρήστες να παίρνουν αποφάσεις 

τέτοιες ώστε να βελτιώνουν την απόδοση του δικτύου.  

 

Τα ασύρµατα ad hoc δίκτυα προσφέρουν ιδιαίτερα πλούσιο έδαφος για µελέτη µε τους 

µηχανισµούς της Θεωρίας Παιγνίων. Έστω δύο κόµβοι α και β ενός ad hoc δικτύου. Ο 

κόµβος α στέλνει πακέτα στον κόµβο β αν και µόνο αν ο κόµβος β είναι στο πεδίο 

επικοινωνίας του κόµβου α. Επίσης κανείς από τους παρεµβαλλόµενους γειτονικούς 

κόµβους του β δεν εκπέµπει την ίδια στιγµή µε αυτόν. Οι κόµβοι είναι  ικανοί να 

διατηρούν ενέργεια και το επιδιώκουν όποτε είναι δυνατό. Περισσότερη ενέργεια 

καταναλώνεται κατά την εκποµπή και λήψη πακέτων. Στην περίπτωση που ένας κόµβος 

λειτουργεί ως ενδιάµεσος και προωθεί πακέτα για άλλον χάνει σηµαντικό ποσοστό 

ενέργειας. 

 

3.2 Παίγνια προώθησης πακέτων 

 

Η εκποµπή πολλαπλών αναπηδήσεων (multihop transmission) χρησιµοποιείται συχνά 

σε ad hoc δίκτυα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, επιτρέπει την µετάδοση πακέτων 

µηνυµάτων σε κόµβους που βρίσκονται εκτός του εύρους εκποµπής του αρχικού 

κόµβου. ∆εύτερον βελτιώνει την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα του δικτύου. Το 

δεύτερο συµβαίνει επειδή επιτρέπει σε πακέτα να µεταδίδονται σε αρκετές µικρές 



 

διαδροµές παρά σε µια µεγάλη. Ένας η περισσότεροι ενδιάµεσοι κόµβοι ανάµεσα στον 

ποµπό και στο δέκτη του µηνύµατος µπορούν να προωθήσουν ή να αναµεταδώσουν το 

πακέτο. Μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο ότι οποιαδήποτε στιγµή ζητηθεί από κάποιον 

κόµβο να προωθήσει ένα πακέτο, εκείνος θα το κάνει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι 

απαραίτητα σωστό, διότι σε δίκτυα χωρίς κεντρική αρχή οι αυτόνοµοι κόµβοι 

λειτουργούν προς το συµφέρον τους. Συνεπώς, υπάρχει σοβαρή περίπτωση άρνησης 

προώθησης πακέτου από κάποιους κόµβους, αν έχουν περιορισµένους πόρους που µε 

τη σειρά της ζηµιώνει την απόδοση του δικτύου. Οι εγωιστές («απατεώνες»)  χρήστες 

θα προσπαθήσουν να αποκλίνουν ώστε να αποκοµίσουν τα καλύτερα δυνατά οφέλη 

τους µε αποτέλεσµα να πλήξουν άλλους χρήστες. Η Θεωρία Παιγνίων βοηθά στη 

σύλληψη και κατανόηση αυτής της αλληλεπίδρασης, το βαθµό επίδρασης δηλαδή των 

επιλογών των λογικών παικτών στην απόδοση του συστήµατος. 

 

Παρακάτω περιγράφονται τρείς περιπτώσεις προώθησης πακέτων στις οποίες 

προκύπτει φυσική συνεργασία αλλά και συµπεράσµατα για τη δοµή και τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των κόµβων. Επίσης εµφανίζονται κάποιοι από τους πιο 

βασικούς όρους της Θεωρίας Παιγνίων όπως η ισορροπία Nash, το βέλτιστο κριτήριο 

κατά Pareto και τα επαναλαµβανόµενα παίγνια µε αβέβαιο τέλος.  

 

3.2.1 Το παίγνιο προώθησης πακέτων δυο παικτών  

 

Τα παίγνια προώθησης πακέτων που αναφέρονται παρακάτω αντιµετωπίστηκαν από 

την πλευρά του επιπέδου δικτύου. Η ισχύς εκποµπής που απαιτείται για να προωθηθεί 

ένα πακέτο είναι σταθερή για όλους τους κόµβους του δικτύου και ένα πακέτο 

θεωρείται χαµένο, αν οποιοσδήποτε κόµβος σε µια διαδροµή αρνηθεί να το προωθήσει. 

 

3.2.1.1 Το δίληµµα της προώθησης πακέτων 

 

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η αναπαράσταση του σεναρίου. ∆υο κόµβοι - πηγές  

( Π1 και Π2 ) και δυο ενδιάµεσοι κόµβοι ( Κ1 και  Κ2 ).  

 

 

 

 

                                         Σχήµα 3.1: Κόµβοι στο παίγνιο προώθ

Π
2
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1
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2
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ησης πακέτων 
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Στο παίγνιο που εξετάζεται, κάθε κόµβος επιθυµεί να στείλει πακέτα στον αντίστοιχο 

αποδέκτη και εµπιστεύεται τον ενδιάµεσο κόµβο ότι θα προωθήσει το πακέτο. Χωρίς 

συνεργασία καµία πηγή δε θα µπορέσει να στείλει επιτυχώς το πακέτο στον προορισµό 

της. Το παίγνιο είναι παρόµοιο µε το «δίληµµα του φυλακισµένου». 

 

Ο κόµβος Κ1 επιθυµεί να στείλει ένα πακέτο στον Π1  χρησιµοποιώντας τον κόµβο Κ2. 

Ο κόµβος Κ2  θέλει να στείλει ένα πακέτο στον Π2 χρησιµοποιώντας τον κόµβο Κ1. Οι 

διαθέσιµες επιλογές τους είναι προώθηση ή µη προώθηση του πακέτου στον άλλο 

κόµβο (δέκτη). Ως ωφέλεια ορίζεται η διαφορά του κόστους της προώθησης ενός 

πακέτου στον προορισµό του από την ανταµοιβή από επιτυχηµένη µετάδοση πακέτου. 

Το κόστος της προώθησης θεωρείται ότι είναι σταθερό για όλους τους κόµβους, 

συµβολίζεται µε c και παίρνει τιµές στο διάστηµα (0,1). Το κέρδος από την 

επιτυχηµένη µετάδοση του πακέτου ισούται µε τη µονάδα. Ο πίνακας παρουσιάζει τις 

ωφέλειες για κάθε πηγή, ανάλογα µε τη στρατηγική που θα επιλέξει, σε ζευγάρια 

(u1,u2), όπου ui(α) είναι η ωφέλεια για τον παίκτη i ως συνάρτηση των ενεργειών των 

παικτών.  

 

Κ1                                Κ2 Προωθεί (Π) ∆εν προωθεί (∆Π) 

Προωθεί (Π) (1-c, 1-c) (-c,1) 

∆εν προωθεί (∆Π) (1, -c) (0,0) 

 
Π3.1: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο προώθησης πακέτων δύο παικτών 

 

Οι κόµβοι θεωρούνται λογικοί και στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της ωφέλειάς τους. 

Εφόσον  0< c <1,  η µόνη λογική επιλογή και για τους δυο παίκτες είναι να µην 

προωθήσουν το πακέτο, κάτι που γίνεται αντιληπτό παρατηρώντας ότι η ωφέλεια για 

τον παίκτη Κ1 είναι πάντα καλύτερη αν επιλέγει να µην προωθήσει το πακέτο, 

ανεξάρτητα από την επιλογή του αντιπάλου, αφού 

 

u1(∆Π, ∆Π) = 0> -c = u1(Π, ∆Π) και 

u1(∆Π, Π) = 1  >1-c = u1(Π, Π) 

 

Το ίδιο ισχύει λόγω συµµετρίας του παιγνίου και για τον παίκτη Κ2.  



 

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η ισορροπία Nash είναι ένα σύνολο 

επιλογών τέτοιο ώστε κανείς από τους συµµετέχοντες να µην έχει λόγο να παρεκκλίνει 

αλλάζοντας στρατηγική. 

 

Το ζευγάρι κινήσεων (∆Π, ∆Π) είναι η µοναδική ισορροπία του παιγνίου, παρότι και οι 

δυο πηγές θα µπορούσαν να είχαν καλύτερο αποτέλεσµα αν επέλεγαν (Π,Π), που δεν 

είναι ισορροπία Nash αλλά είναι κατά Pareto βέλτιστο, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

 

Ένα σύνολο των ενεργειών είναι βέλτιστο κατά Pareto, όταν δεν υπάρχει κανένα άλλο 

σύνολο επιλογών για το οποίο µπορεί να αυξήσει ο ένας παίκτης την ωφέλεια του χωρίς 

να ελαττώσει την ωφέλεια κάποιου άλλου. Άρα οποιοδήποτε ζευγάρι πέραν του (∆Π, 

∆Π) είναι βέλτιστο κατά Pareto. 

 

Αν και οι ισορροπίες αυτές περιγράφηκαν εδώ για αµιγείς στρατηγικές στις οποίες κάθε 

παίκτης επιλέγει την κίνηση του νοµοτελειακά από το διαθέσιµο σύνολο ενεργειών, 

αυτοί οι ορισµοί µπορούν εύκολα να επεκταθούν και σε πιο γενικές περιπτώσεις 

µεικτών στρατηγικών στις οποίες κάθε παίκτης προσδιορίζει µια συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας για το σύνολο των ενεργειών του. Κάποια παίγνια µάλιστα, 

έχουν ισορροπία µόνο σε µεικτές στρατηγικές, όπως το παίγνιο της  παρεµβολής που θα 

περιγραφεί παρακάτω. 

 

3.2.1.2 Το παίγνιο της συνδυασµένης προώθησης πακέτων 

 

 

 

 

Σχήµα 3.2: Κόµβοι στο παίγνιο συνδυα

 

Σε αυτό το παίγνιο, ο κόµβος-πηγή Π χρειάζεται 

µέσω των κόµβων Κ1 και Κ2 και αντίστροφα. Αν 

κόµβο ∆, κάθε ενδιάµεσος κόµβος έχει ωφέλεια 1

τότε κανένας από τους ενδιάµεσους κόµβους δεν 

το κόστος προώθησης πακέτου ισούται µε c, που 

(Π) ή µη προώθηση (∆Π) πακέτου. Ο πίνακας απ
Κ
2
 
Κ1 
σµένης προώθηση

να στείλει πακέτα

το πακέτο φτάσει

. Αν το πακέτο δε

λαµβάνει ανταµοι

0<c<1 και οι κινή

οτελεσµάτων είνα
∆ 
Π 
30 

ς πακέτων 

 στον κόµβο-δέκτη ∆ 

 µε επιτυχία στον 

ν φτάσει στον ∆, 

βή. Όπως και πριν, 

σεις είναι προώθηση 

ι: 



31 
 

 

Κ1                                Κ2 Προωθεί (Π) ∆εν προωθεί (∆Π) 

Προωθεί (Π) (1-c, 1-c) (-c,0) 

∆εν προωθεί (∆Π) (0, 0) (0,0) 

 
Π3.2: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο συνδυασµένης προώθησης πακέτων δύο παικτών 

 

Οι ισορροπίες Νash σε αυτό το παίγνιο είναι δύο, τα ζευγάρια ενεργειών (Π,Π) και 

(∆Π,∆Π) και δεν υπάρχει επικρατούσα στρατηγική. Η µια από τις ισορροπίες Nash, η 

(Π,Π) είναι και βέλτιστη κατά Pareto. 

 

3.2.1.3 Επαναλαµβανόµενο παίγνιο προώθησης µε αβέβαιο τέλος 

 

Στη συνέχεια εξετάζεται το παίγνιο ως επαναλαµβανόµενο, όπως είναι και στην 

πραγµατικότητα πιο πιθανό να συµβεί. Εξετάζεται το σενάριο που το παίγνιο 

επαναλαµβάνεται L φορές, όπου L ανήκει στο διάστηµα [1, ∞ ). Στην L-στη φορά είναι 

λογικό να βγει το συµπέρασµα ότι οι κόµβοι θα επιλέγουν να µην προωθήσουν πακέτα 

ώστε να αποκοµίσουν την καλύτερη ωφέλεια. Αντίστοιχα στο «δίληµµα του 

φυλακισµένου», είχε αναφερθεί ότι οι κρατούµενοι θα επέλεγαν να µην καταθέσουν σε 

επαναλαµβανόµενη περίπτωση του παιγνίου. Με τη γνώση αυτή θα επιλέξουν το ίδιο 

και στην L-1 φορά κ.ο.κ., µέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν θα προωθηθεί το πακέτο σε 

κανένα χρονικό στάδιο του παιγνίου.  

 

Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται η  τεχνική της έκπτωσης, ώστε να 

µοντελοποιηθεί η αβεβαιότητα του τέλους του παιγνίου. Ο όρος «δ» είναι ο παράγοντας 

της έκπτωσης και είναι εκείνος που καθορίζει τη µείωση της τιµής των µελλοντικών 

ωφελειών των παικτών.  

 

Η ωφέλεια, συµπεριλαµβανοµένου του παράγοντα έκπτωσης δ, δίνεται από τη σχέση  

(a(n))uδ=U i
=n

n
ι ∑

∞

0

, όπου 0<δ<1 και (a(n))ui είναι η ωφέλεια του παίκτη i στο n  

στάδιο του παιγνίου και την οποία προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν  οι πηγές. Αν οι 

παίκτες εκτιµούν ότι θα έχουν πολλές ευκαιρίες να παίξουν το συγκεκριµένο παίγνιο, 

τότε το δ τείνει στο 1. 
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Κάθε κόµβος επιλέγει να προωθήσει πακέτα στο πρώτο στάδιο του παιγνίου και 

επιλέγει το ίδιο µέχρι ο άλλος κόµβος να επιλέξει να µην προωθήσει, άρα υποχωρεί 

(defects). Αν κάποιος από τους δυο παίκτες υποχωρήσει («λιποτακτήσει»), τότε ο άλλος 

θα επιλέγει να µην προωθεί πακέτο σε όλα τα επόµενα στάδια του παιγνίου. Με απλά 

λόγια αυτή η υποχώρηση κάποιου από τους κόµβους ενεργοποιεί (triggers) «αιώνια» 

τιµωρία. Η στρατηγική αυτή ονοµάζεται TRIGGER. [19], [31], [34] 

 

Εφόσον οι δύο κόµβοι ακολουθήσουν πιστά την στρατηγική TRIGGER, υπολογίζεται η 

συνολική ωφέλεια µε έκπτωση ως εξής  

δ
c

=U=U 2 −−
1

11  

Αν υποτεθεί ότι ο κόµβος 1 παρεκκλίνει και υποχωρεί στο στάδιο n του παιγνίου τότε η 

συνολική του ωφέλεια µε έκπτωση είναι  

 

11...11 ⋅−− n1n δ+c))(δ++δ+(=U  

 

Η ωφέλεια αυτή δεν είναι µεγαλύτερη από εκείνη που θα είχε αν ακολουθούσε πιστά 

την TRIGGER στρατηγική (µε δεδοµένο ότι  δc ≤ ). Όπως αναφέρθηκε, όταν το δ 

τείνει στο 1 σηµαίνει ότι οι παίκτες εκτιµούν ότι θα έχουν ευκαιρίες να παίξουν το 

συγκεκριµένο παίγνιο, συνεπώς είναι αρκετά υποµονετικοί και κανείς τους δεν έχει το 

κίνητρο να παρεκκλίνει από αυτή τη στρατηγική αυτοβούλως. Άρα το ζευγάρι 

(TRIGGER, TRIGGER) είναι µια Nash ισορροπία αλλά και βέλτιστο κατά Pareto 

σηµείο. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί οτι ισορροπία Nash για το επαναλαµβανόµενο παίγνιο δύο 

παικτών µε αβέβαιο τέλος αποτελεί και το ζευγάρι ενεργειών (ALWAYS DEFECT, 

ALWAYS DEFECT) αφού κανείς παίκτης δεν µπορεί να βασιστεί σε συνεργασία για 

να έχει µεγαλύτερο κέρδος όταν αντιµετωπίζει αντίπαλο που µονίµως υποχωρεί.  

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ο τρόπος µοντελοποίησης και τα σηµεία ισορροπίας στο 

παίγνιο αν συµµετέχουν περισσότεροι κόµβοι-παίκτες.  

 

 

 

 



 

3.2.2 Το παίγνιο προώθησης πακέτων τριών παικτών 

 

Η επιδίωξη των κόµβων παραµένει ίδια µε το παίγνιο προώθησης πακέτων δύο 

παικτών, αφού κάθε πηγή θέλει να στείλει πακέτα στον επιθυµητό παραλήπτη και 

βασίζεται σε κάποιον άλλο κόµβο ότι θα το προωθήσει. Επίσης η στρατηγική για κάθε 

παίκτη βασίζεται στις ίδιες δύο επιλογές, της προώθησης (Π) ή µη (∆Π) των πακέτων 

και οι ωφέλειες συµβολίζονται κατά αντιστοιχία µε u1, u2 και u3 για τους τρεις παίκτες-

κόµβους. Μια εικόνα για τη διάταξη των κόµβων δίνεται από το σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.3: Κόµβοι στο παίγνιο π

 

Και οι πίνακες των ωφελειών είναι 

 

Κ3 πρ

Κ1                                Κ2 

Προωθεί  

∆εν προωθεί  

 

 

Κ3 δεν

Κ1                                Κ2 

Προωθεί  

∆εν προωθεί  

 

Π3.3 και 3.4: Πίνακες ωφελειών για το παί
 

Η µοναδική ισορροπία του παιγνίου είναι η

Π3 

Π1 

Π2 
Κ
2
 

ροώ

οω

Π

(1-c

(1

 

 προ

Π

(1

(

γνιο 

 τρι
Κ
3
 
Κ

1
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θησης πακέτων τριών παικτών 

θεί  

ροωθεί  ∆εν προωθεί  

, 1-c, 1-c) (-c,1,1-c) 

, 1-c,-c) (0,1,-c) 

ωθεί  

ροωθεί  ∆εν προωθεί  

-c, -c,1) (-c,0,1) 

1,-c, 0) (0,0,0) 

προώθησης πακέτων τριών παικτών [13] 

άδα των ενεργειών (DNF, DNF, DNF).  
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Στην περίπτωση του επαναλαµβανόµενου παιγνίου µε αβέβαιο τέλος µελετάται η 

περίπτωση που όλοι οι παίκτες ακολουθούν την στρατηγική TRIGGER. Κατ’ 

αντιστοιχία µε το προηγούµενο παράδειγµα, υπολογίζονται οι συνολικές ωφέλειες µε 

την έκπτωση της (TRIGGER, TRIGGER, TRIGGER) ως εξής: 

 

δ
c

=U=U=U 32 −−
1

11  

 

Αν υποτεθεί ότι ο κόµβος Κ1 παρεκκλίνει από τη στρατηγική και υποχωρεί στο στάδιο 

n του παιγνίου, τότε ο κόµβος Κ3 για να τιµωρήσει τον κόµβο Κ1 θα σταµατήσει να 

προωθεί στο στάδιο n+1 και ο κόµβος Κ2 στο στάδιο n+2 του παιγνίου. Η συνολική 

ωφέλεια µε έκπτωση του πρώτου είναι  

 

11...11 ⋅−− )δ+(δ+c))(δ++δ+(=U 1+nn1n  

 

Όπως και στο παράδειγµα δύο παικτών η ωφέλεια αυτή δεν είναι µεγαλύτερη από 

εκείνη που θα είχε αν ακολουθούσε πιστά την TRIGGER στρατηγική, εφόσον εδώ 

ισχύει 2δc ≤ . Κανείς τους δεν έχει το κίνητρο να παρεκκλίνει από αυτή τη στρατηγική 

από µόνος του, άρα η τριάδα ενεργειών (TRIGGER, TRIGGER, TRIGGER) είναι µια 

Nash ισορροπία αλλά και βέλτιστο κατά Pareto σηµείο στο παίγνιο προώθησης 

πακέτων τριών παικτών. [13] 

 

Υπάρχουν αρκετές οµοιότητες µεταξύ του µοντέλου του παιγνίου προώθησης πακέτων 

δύο και τριών παικτών. Ωστόσο, βασική διαφορά στο παίγνιο των τριών παικτών σε 

σύγκριση µε το προηγούµενο είναι ότι καθυστερεί περισσότερο να φτάσει η τιµωρία 

της στρατηγικής TRIGGER στον κόµβο που υποχωρεί και δηµιουργεί το πρόβληµα, 

καθώς έχει περιθώριο να διατηρήσει ωφέλεια ίση µε τη µονάδα για δυο ακόµα στάδια 

του παιγνίου πριν σταµατήσουν να προωθούνται πακέτα.  
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3.3 Το παίγνιο της πολλαπλής πρόσβασης καναλιού 

 

3.3.1 Το παίγνιο της πολλαπλής πρόσβασης καναλιού δύο παικτών 

 

Στην περίπτωση του παιγνίου πολλαπλής πρόσβασης δύο παικτών, δύο χρήστες 

(κόµβοι) επιδιώκουν να στείλουν κάποια πληροφορία (πακέτο) την ίδια στιγµή µέσω 

ενός καναλιού που επιτρέπει τη µετάδοση µόνο του ενός από τα δύο πακέτα. 

 

Έστω ότι παίκτες είναι δύο ποµποί (π.χ. κινητές τερµατικές συσκευές). Οι διαθέσιµες 

στρατηγικές τους είναι δύο, να εκπέµψουν ή να παραµείνουν αδρανείς. Το κόστος 

µετάδοσης πακέτου ισούται µε c, όπου c ανήκει στο διάστηµα (0,1]. Αν το πακέτο 

ληφθεί επιτυχώς, ο ποµπός έχει ωφέλεια ίση µε τη µονάδα. Μια εκποµπή θεωρείται 

επιτυχής, αν ο ένας παίκτης εκπέµψει και ο άλλος παραµείνει αδρανής.  

 

Ο πίνακας αποτελεσµάτων του παιγνίου είναι: 

 

                             Ποµπός 2 

Ποµπός 1                                

Εκπέµπει Παραµένει αδρανής 

Εκπέµπει (-c, -c) (1-c,0) 

Παραµένει αδρανής (0, 1-c) (0,0) 

 

Π3.5: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο πολλαπλής πρόσβασης καναλιού δύο παικτών 
 

Στο παίγνιο υπάρχουν δύο ισορροπίες Nash, τα ζευγάρια ενεργειών (0, 1-c) και (1-c, 0),   

παρότι δεν είναι ούτε δίκαιες ούτε οι καλύτερες δυνατές. 

 

Μια εφαρµογή του παιγνίου στην καθηµερινότητα είναι το  παράδειγµα που ακολουθεί. 

Οι παίκτες είναι δύο χρήστες που θέλουν να στείλουν ο καθένας το δικό τους µήνυµα, 

αλλά υπάρχει µόνο ένα διαθέσιµο κανάλι, άρα µόνο ο ένας µπορεί κάθε φορά να 

στείλει µήνυµα. Έστω ότι το κόστος αποστολής είναι 0.1 ευρώ, η επιτυχής αποστολή 

µηνύµατος αποφέρει 1 ευρώ ωφέλεια, ενώ προφανώς η µη αποστολή µηνύµατος δεν 

κοστίζει. Αν µόνο ο χρήστης 1 στείλει το µήνυµα του, θα έχει κέρδος 1-0.1=0.9 ευρώ. 

Το ίδιο ισχύει και για τον δεύτερο χρήστη στην αντίστροφη περίπτωση. Αν και οι δύο 

στείλουν µήνυµα, το κανάλι θα µπλοκάρει και κανένα µήνυµα δεν θα περάσει, άρα και 

οι δύο παίκτες θα χάσουν από 0.1 ευρώ. 
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Ο πίνακας αποτελεσµάτων του παιγνίου είναι: 

 

 

                             Χρήστης 2 

Χρήστης 1                                

Στέλνει ∆εν στέλνει 

Στέλνει (-0.1, -0.1) (0.9, 0) 

∆εν στέλνει (0, 0.9) (0, 0) 

 
Π3.6: Πίνακας ωφελειών για το παράδειγµα πολλαπλής πρόσβασης καναλιού δύο παικτών 

 

3.3.2 Το παίγνιο της πολλαπλής πρόσβασης καναλιού δυο παικτών µε µεικτή 

στρατηγική 

 

Στη συνέχεια προσεγγίζεται η λύση του παιγνίου πολλαπλής πρόσβασης καναλιού  δύο 

παικτών µε εφαρµογή µεικτής στρατηγικής από τους χρήστες-παίκτες. Υπολογίζεται 

δηλαδή η ωφέλεια των παικτών ως µια συνάρτηση χρησιµότητας. Έστω ότι ο ποµπός 1 

εκπέµπει µε πιθανότητα p, και παραµένει αδρανής µε πιθανότητα (1-p). Αντίστοιχα, ο 

ποµπός 2 εκπέµπει µε πιθανότητα q, και παραµένει αδρανής µε πιθανότητα (1-q) 

 

Η συνάρτηση χρησιµότητας για τον πρώτο ποµπό δίνεται από τη σχέση 

 

)1()1)(1(1 qcppqccqpu −−=−−−= , 

 

Ενώ για τον δεύτερο είναι 

 

)1()1)(1(2 pcqqpccpqu −−=−−−= . 

 

Ο ποµπός 1 θα έχει τη βέλτιστη απόκριση αν για q< 1-c επιλέγει p = 1, αλλιώς επιλέγει 

p = 0.  

 

Οµοίως ο ποµπός 2 θα έχει βέλτιστη απόκριση αν για p < 1-c επιλέγει q = 1, αλλιώς 

επιλέγει q = 0 
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Εικόνα 3.1: Γραφική παράσταση µεικτών στρατηγικών και σηµείου ισορροπίας Nash για το παίγνιο 

πολλαπλής πρόσβασης καναλιού δύο παικτών. 

 

Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα υπάρχει ισορροπία Nash και εντοπίζεται στο 

σηµείο τοµής )1,1(),( ccqp −−= . 

 

3.4 Το παίγνιο παρεµβολής 

 

Ένα ακόµη σενάριο που µπορεί να µοντελοποιηθεί µε τη θεωρία παιγνίων είναι το 

παίγνιο παρεµβολής δύο παικτών. Το παίγνιο παρεµβολής έχει πολλές οµοιότητες µε το 

παίγνιο «κορώνα - γράµµατα». 

 

Οι παίκτες του παιγνίου είναι ένας ποµπός (κόµβος) και ένας παρεµβολέας (jammer) 

και επιθυµούν να στείλουν πακέτο επιλέγοντας ένα από δυο διαθέσιµα κανάλια για τη 

µετάδοση. Αν οι κόµβοι εκπέµψουν στο ίδιο κανάλι κερδίζει ο παρεµβολέας λόγω 

συµφόρησης, ενώ αν εκπέµψουν σε διαφορετικό κερδίζει ο ποµπός. Ο πίνακας 

ωφελειών είναι 

 

                             Παρεµβολέας 

Ποµπός                                

Κανάλι 1 Κανάλι 2 

Κανάλι 1 (-1, +1) (+1,-1) 

Κανάλι 2 (+1, -1) (-1,+1) 

 

Π3.7: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο παρεµβολής δύο παικτών 
 

Καµία από τις αµιγείς στρατηγικές δεν οδηγεί σε ισορροπία Nash. Η µεικτή στρατηγική 

του ζεύγους  (
2
1

,
2
1

) είναι στρατηγική ισορροπίας.  
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3.5 Παίγνια αναµετάδοσης πακέτων 

 

Τα παίγνια που προαναφέρθηκαν αντιµετωπίστηκαν από την πλευρά του επιπέδου 

δικτύου. Τα παίγνια αναµετάδοσης αντιµετωπίζουν το πρόβληµα από τη σκοπιά του 

φυσικού επιπέδου του δικτύου. Οι κόµβοι σε ένα τέτοιο παίγνιο θεωρούνται ικανοί να 

ελέγξουν την ισχύ εκποµπής σύµφωνα µε τις συνθήκες του καναλιού. Οι ωφέλειες 

προκύπτουν από το συνολικό ποσό ενέργειας που εξοικονοµείται κατά την παράδοση 

ενός πακέτου στον επιθυµητό προορισµό. 

 

Ένα παίγνιο δυο παικτών αυτού του είδους βασίζεται στο απλό συνεργατικό 

πρωτόκολλο ενίσχυσε-και-προώθησε  (amplify-and-forward (AF) [40]. Το δίκτυο έχει 

τη δοµή του παιγνίου προώθησης πακέτων δύο παικτών, δηλαδή κάθε κόµβος στέλνει 

πακέτα στον αντίστοιχο προορισµό και µπορεί επίσης να βοηθήσει την άλλη πηγή 

αναµεταδίδοντας πακέτα. Η βασική διαφορά σε αυτό το µοντέλο είναι ότι κάθε κόµβος 

έχει ένα απευθείας κανάλι µε τον κόµβο προορισµού του µηνύµατός του και ο κόµβος 

προορισµού συνδυάζει τις πληροφορίες και από την πηγή και από την αναµετάδοση. 

Μια σηµαντική παρατήρηση είναι ότι και οι δυο πηγές γνωρίζουν την τρέχουσα 

κατάσταση του καναλιού και µπορούν να υπολογίσουν τη βέλτιστη κατανοµή ενέργειας 

για µια AF εκποµπή µε ένα δεδοµένο SNR στον επιθυµητό προορισµό. [14], [33] 

  

Θεωρώντας δυο πιθανές κινήσεις , την «αναµετάδοση µε βέλτιστη AF κατανοµή 

ενέργειας» ή «µη αναµετάδοση», ο πίνακας ωφελειών του παιγνίου παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

 

                             Κόµβος 2 

Κόµβος 1                                

Αναµεταδίδει ∆εν αναµεταδίδει 

Αναµεταδίδει (α1-β1, α2-β2) (-β1, α2) 

∆εν αναµεταδίδει (α1, -β2) (0, 0) 

 

Π3.8: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο αναµετάδοσης πακέτων δύο παικτών 
 

Όπου 0≥iβ  είναι η βέλτιστη AF ενέργεια αναµετάδοσης για την πηγή i και 0≥iα  

είναι η ενέργεια εκποµπής που εξοικονοµείται από τον κόµβο i, όταν ο άλλος κόµβος 

αναµεταδίδει µε την βέλτιστη AF ενέργεια αναµετάδοσης. Σε αντίθεση µε τα παίγνια 
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προώθησης πακέτων, τα πακέτα θεωρείται ότι πάντα φτάνουν επιτυχώς στον προορισµό 

τους. Θεωρώντας το παίγνιο ως επαναλαµβανόµενο µε αβέβαιη διάρκεια 

κατηγοριοποιείται σε δύο περιπτώσεις, την περίπτωση που υπάρχουν διαλείψεις στο 

κανάλι και την περίπτωση που δεν υπάρχουν. 

 
3.5.1 Κανάλι χωρίς διαλείψεις 

 

Τα κανάλια χωρίς διαλείψεις θεωρούνται σταθερά για αρκετά µεγάλη διάρκεια.. Ο 

πίνακας αποτελεσµάτων παραµένει ο ίδιος σε κάθε στάδιο του παιγνίου. Από πριν είχε 

αποδειχτεί ότι το ζεύγος (TRIGGER, TRIGGER) είναι Nash ισορροπία εφόσον  

δ
α
β

i

i ≤







, όπου 0<δ<1 είναι ο παράγοντας έκπτωσης που αντιστοιχεί στην πιθανότητα 

ότι το παιχνίδι δεν θα τερµατίσει στο τρέχον στάδιο του παιγνίου [14], [33]. Όταν το δ 

τείνει στη µονάδα, η ενέργεια που έχει εξοικονοµηθεί είναι τουλάχιστον όσο µεγάλη 

είναι και η απαιτούµενη ενέργεια αναµετάδοσης και για τους δυο κόµβους στο τρέχον 

στάδιο του παιγνίου. Για µικρότερες τιµές του δ, η ενέργεια που έχει εξοικονοµηθεί 

πρέπει να υπερβαίνει αρκετά την απαιτούµενη ενέργεια αναµετάδοσης, ώστε να είναι 

πιο ελκυστικά τα µελλοντικά κέρδη σε σύγκριση µε τα άµεσα κέρδη που µπορεί να 

απολαύσει κάποιος κόµβος από την υποχώρηση(defect). Έτσι, η φυσική συνεργασία 

είναι µια Nash ισορροπία του παιγνίου έχει νόηµα µόνο αν υπάρχει προοπτική για 

αµοιβαίο κέρδος και αν οι κόµβοι είναι αρκετά υποµονετικοί.  

 
3.5.2 Κανάλι µε  διαλείψεις 
 
Σε αυτή την περίπτωση τα κανάλια είναι σταθερά σε κάθε στάδιο του παιγνίου αλλά 

αλλάζουν ανάµεσα σε στάδια του παιγνίου ανεξάρτητα και ακολουθώντας µια 

συνάρτηση κατανοµής διαλείψεων. Από τη στιγµή που η βέλτιστη κατανοµή ενέργειας 

είναι και συνάρτηση της τρέχουσας κατάστασης του καναλιού, ο πίνακας 3.8 αλλάζει 

για κάθε στάδιο του παιγνίου και µόνο οι ωφέλειες του εκάστοτε σταδίου είναι γνωστές  

και στους δυο παίκτες. Οι ακριβείς µελλοντικές ωφέλειες είναι άγνωστες λόγω της 

ασάφειας της κατάστασης του καναλιού στο µέλλον κι έτσι οι παίκτες επιλέγουν τις 

κινήσεις του σε κάθε στάδιο µε βάση τον τρέχοντα πίνακα ωφελειών και τα στατιστικά 

των συνολικών µελλοντικών ωφελειών µε έκπτωση. 

 

Οι κόµβοι µε εγωιστική συµπεριφορά στο δίκτυο ενδιαφέρονται να ελαχιστοποιήσουν 

την συνολική τους κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι κόµβοι µε αλτρουιστική 
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συµπεριφορά ενδιαφέρονται για τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση του δικτύου. Οι 

εγωιστές κόµβοι  δεν µπορούν να ξεχωρίσουν τις πήγες των πακέτων, συνεπώς 

υιοθετούν µια µικτή στρατηγική ακολουθώντας µια  σταθερή πιθανότητα αποδοχής 

αιτηµάτων αναµετάδοσης που συµβολίζεται µε pi, όπου i κάποιος εγωιστής κόµβος. Οι 

αλτρουιστές κόµβοι θεωρείται ότι έχουν επιπλέον δυνατότητες επεξεργασίας που τους 

επιτρέπουν να διακρίνουν την πηγή του πακέτου όπως επίσης και τον εντοπισµό της 

πιθανότητας αποδοχής αιτηµάτων αναµετάδοσης για όλους τους εγωιστές κόµβους του 

δικτύου. Όλοι οι αλτρουιστές κόµβοι του δικτύου υιοθετούν µια πολιτική 

αναµετάδοσης πακέτων που προέρχονται από τον i κόµβο µε πιθανότητα που δίνεται 

από τη συνάρτηση  

 

nciii )pp(+p=)g(p −1 , ][pnc 0,1∈  
 
όπου pnc είναι µια παράµετρος που εκφράζει πόσο επιθετικά τιµωρεί ο αλτρουιστής 

κόµβος τον i εγωιστή όταν δε συνεργάζεται. Όταν έχει τιµή ίση µε τη µονάδα σηµαίνει 

ότι η αναµετάδοση πραγµατοποιείται κανονικά, δηλαδή ο αλτρουιστής κόµβος 

αποδέχεται όλα τις αιτήσεις αναµετάδοσης.  

 

Σε ένα δίκτυο µε δυο εγωιστές κόµβους ποµπούς ,δυο κόµβους δέκτες και έναν 

αλτρουιστή κόµβο αναµετάδοσης προκύπτει ότι υπάρχει φυσική συνεργασία, δηλαδή 

pnc=1 για όλα τα i , καθώς η µόνη Nash ισορροπία του επαναλαµβανόµενου παιγνίου 

είναι όταν το περιβάλλον του καναλιού ευνοεί το αµοιβαίο κέρδος των πηγών και ο 

αλτρουιστής κόµβος επιλέγει µια συνάρτηση αναµετάδοσης µε pnc<1. Αν ο εγωιστής 

κόµβος i εφαρµόζει µια στρατηγική pi<1, ο αλτρουιστής κόµβος θα απορρίψει ένα 

µέρος αιτήσεων  αναµετάδοσης που έχει κάνει ο κόµβος i. Tο ενεργειακό κόστος αυτών 

των ανεκπλήρωτων αιτήσεων που προκύπτει, θα υπερκεράσει την ενέργεια που 

εξοικονοµείται από την άρνηση των αιτήσεων αναµετάδοσης από τον άλλον κόµβο-

πηγή. 

 

Συµπεραίνεται λοιπόν ότι ένα µη συνεργατικό δίκτυο εγωιστών κόµβων ενδέχεται να 

µετατραπεί σε συνεργατικό αν εισαχθεί και ένα αλτρουιστής κόµβος σε κατάλληλο 

σηµείο. Ένα πολύ µικρό ποσοστό αλτρουιστών κόµβων σε ένα δίκτυο είναι αρκετό για 

να διασφαλίσει τη συνεργασία ως ισορροπία Nash σε επαναλαµβανόµενα παίγνια.  

 
Η ύπαρξη αλτρουιστών κόµβων διασφαλίζει ότι οι εγωιστές που θα αρνηθούν αιτήσεις 

αναµετάδοσης πακέτων θα τιµωρηθούν σε επόµενα στάδια του παιγνίου. Όταν κάτι 
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τέτοιο συµβεί, ο ποµπός πρέπει να εκπέµψει ένα πακέτο στον προορισµό απευθείας και 

έτσι, η συνεργασία πραγµατοποιείται υπό την σοβαρή απειλή της τιµωρίας για 

«λιποταξία». Η ωφέλεια ενός εγωιστή κόµβου ελαττώνεται µόνο αν παρεκκλίνει από 

την πλήρη συνεργασία. 

 
3.6 Το παίγνιο του ελέγχου ισχύος 
 
3.6.1 Αναγκαιότητα ελέγχου ισχύος 
 

Ένας πολύ µεγάλος αριθµός χρηστών επιθυµεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ασυρµάτου δικτύου, ανταλλάσσοντας φωνή και δεδοµένα σε καλή ποιότητα, 

οποιαδήποτε στιγµή κι αν το επιθυµήσει. Ωστόσο, ο χρόνος ζωής της µπαταρίας των 

κινητών τερµατικών είναι περιορισµένος, συνεπώς σε αυτό το χρονικό διάστηµα κάθε 

χρήστης εγωιστής επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ένα κανάλι µε βέλτιστη ποιότητα, χωρίς 

σφάλµατα στη µετάδοση και µε µέγιστη εµβέλεια και ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων. 

 
Ο έλεγχος ισχύος οφείλει να είναι αποτελεσµατικός προκειµένου να ελεγχθούν 

φαινόµενα όπως οι διαλείψεις, οι παρεµβολές, ακόµα  και η σκίαση. Τα φαινόµενα 

αυτά επηρεάζουν δραστικά τη µετάδοση ενός σήµατος και το µέγεθος της ισχύος που 

απαιτείται για την διασφάλιση της ποιότητας του σήµατος. Επίσης, κάθε χρήστης 

ενδέχεται να δηµιουργεί παρεµβολές µε τη χρήση του κινητού του τερµατικού στην 

επικοινωνία άλλων, συνεπώς η επιτρεπόµενη στάθµη ισχύος εκποµπής είναι βασικό 

χαρακτηριστικό κατά τη σχεδίαση των ασυρµάτων δικτύων. Επιπλέον, µε τον έλεγχο 

ισχύος διασφαλίζεται η ποιότητα υπηρεσιών στους χρήστες χωρίς να υπάρχουν 

προβλήµατα στη χωρητικότητα του συστήµατος .  

 
3.6.2 Μη επαναλαµβανόµενο παίγνιο ελέγχου ισχύος  
 

Στο συγκεκριµένο παίγνιο ο σκοπός είναι να βρεθεί η βέλτιστη στάθµη ισχύος 

εκποµπής για κάθε χρήστη ως σηµείο ισορροπίας, έτσι ώστε να βελτιστοποιεί την 

ωφέλειά του αλλά και τη συνολική απόδοση του δικτύου.  

 

Κάθε φορά που ένας χρήστης αυξάνει την ισχύ εκποµπής του για να έχει 

πλεονεκτήµατα στη µετάδοση του σήµατος, πλήττονται αφενός οι υπόλοιποι χρήστες 

σε ποιότητα επικοινωνίας λόγω της παρεµβολής που αντιλαµβάνονται και αφετέρου 

πλήττεται το δίκτυο στο σύνολό του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 
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ισχύος εκποµπής του κάθε µεµονωµένου χρήστη ώστε να ισορροπήσει την µειωµένη 

ποιότητα υπηρεσιών που λαµβάνει όσο µειονεκτεί του άλλου χρήστη. 

 

Οι επιθυµίες  των χρηστών για βέλτιστη ποιότητα επικοινωνίας δεν µπορούν να 

ικανοποιηθούν ταυτόχρονα και χωρίς να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Παρότι υπάρχει 

σηµαντικός αριθµός τηλεπικοινωνιακών παρόχων και ασυρµάτων δικτύων και 

σηµαντικός αριθµών χρηστών –πελατών τους, τα διαθέσιµα τηλεπικοινωνιακά κανάλια 

(ραδιοδίαυλοι) είναι περιορισµένα σε σύγκριση µε τους χρήστες. Οι πόροι του 

συστήµατος µοιράζονται στους χρήστες έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι όσοι 

βρίσκονται στο δίκτυο κάθε στιγµή. 

 
Το παίγνιο του ελέγχου ισχύος υφίσταται µε τις γνωστές προϋποθέσεις για τα παίγνια 

που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο (ορθολογισµός, στρατηγική µε βάσει τη 

γνώση για τους άλλους παίκτες και τις προσδοκίες του, «κοινή γνώση» και κοινές 

προδιαγραφές τερµατικών). Αποτελείται από Ν παίκτες, τους χρήστες του ασύρµατου 

δικτύου µέσω των κινητών τερµατικών που χρησιµοποιούν. Ο αριθµός των χρηστών 

εξαρτάται από το µέγεθος του δικτύου, είναι γνωστός και δεν µπορεί να είναι 

απεριόριστος. Κάθε παίκτης έχει ένα σύνολο κινήσεων από τις οποίες αποφασίζει ποια 

θα ακολουθήσει και σχετίζονται µε τη νέα στάθµη της ισχύος εκποµπής όπως αυτή έχει 

διαµορφωθεί µετά από κάποια αλλαγή της αρχικής. Το σύνολο των πιθανών κινήσεων 

του παίκτη i συµβολίζεται µε iP  και το σύνολο όλων των πιθανών κινήσεων του 

παιγνίου, δηλαδή όλες οι τιµές που µπορεί να πάρει η ισχύς συµβολίζεται µε 

NPPPP ...21 ××=  είναι. Το διάνυσµα ισχύος p ),...( 1 Npp=  µε στοιχεία του τις (µη 

αρνητικές) τιµές ισχύος για κάθε τερµατικό, είναι ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό 

σχέδιο Pp∈  που περιλαµβάνει τη στρατηγική του παίκτη i ( ii Pp ∈ ) και τις 

στρατηγικές όλων των υπόλοιπων παικτών ( ii Pp −− ∈ ). Εφόσον θεωρείται ότι υπάρχει 

µια µέγιστη επιτρεπόµενη ισχύς για κάθε παίκτη i, it Pp ∈max , οι πιθανές κινήσεις του 

παίκτη i θα είναι: ]0,[ maxii p=P  

 

Ανάλογα µε το σχεδιασµό του δικτύου, οι παίκτες µπορεί να αποφασίζουν διαδοχικά ή 

ταυτόχρονα. Tο παίγνιο είναι µη µηδενικού αθροίσµατος, διότι, ενώ η αύξηση της 

ισχύος εκποµπής ενός χρήστης αυξάνει την παρεµβολή στους υπόλοιπους µε µείωση 

της ωφέλειάς τους, αυτό δεν γίνεται στον ίδιο βαθµό για καθένα από τους υπόλοιπούς  

παίκτες. Επίσης, το παίγνιο είναι µη συνεργατικό. Οι παίκτες αποφασίζουν εγωιστικά 
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µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της ωφέλειάς τους ακόµα κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των 

άλλων παικτών και του δικτύου στο σύνολό του. Συνεργατικό µπορεί να γίνει αν 

εξασφαλιστεί κάποιος µηχανισµός που να δίνει κίνητρο στους παίκτες για συνεργασία 

µεταξύ τους (όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια ) προς το κοινό συµφέρον. 

 

Η χρησιµότητα που απολαµβάνει κάθε χρήστης στο συγκεκριµένο παίγνιο, έστω  

),( iii ppu −=  απεικονίζει τα αποτελέσµατα των ενεργειών του κάθε παίκτη, συνδέεται 

άµεσα µε την ποιότητα των υπηρεσιών που λαµβάνει ο χρήστης και εξαρτάται από την 

ισχύ εκποµπής του ίδιου αλλά και όλων των υπολοίπων χρηστών. Επιπλέον, περιγράφει 

πόσο υψηλή είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που λαµβάνει ο χρήστης και κατά 

συνέπεια το βαθµό ικανοποίησής του. Αυτό συµβαίνει όταν έχει το µεγαλύτερο δυνατό 

λόγο σήµατος προς παρεµβολή και θόρυβο (Signal to Interference and Noise Ratio-

SΙΝR) ενώ παράλληλα δεν «ξοδεύει» πολλή από την µπαταρία του, τα οποία βέβαια 

είναι αντικρουόµενα µεταξύ τους. [5], [10] 

 
Η επίλυση του προβλήµατος του ελέγχου ισχύος είναι αρκετά δύσκολη. Απαιτούνται 

αλγόριθµοι που να προσδιορίζουν τη βέλτιστη στάθµη εκπεµπόµενης ισχύος για κάθε 

χρήστη λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους, όπως τα θετικά και τα αρνητικά 

αποτελέσµατα εκποµπής σήµατος σε συγκεκριµένη στάθµη ισχύος και τους διάφορους 

περιορισµούς σχεδίασης ενός δικτύου.  

 
Ο βέλτιστος αλγόριθµος ελέγχου ισχύος είναι εκείνος που εξασφαλίζει το µέγιστο 

αριθµό συνοµιλιών που ταυτόχρονα απολαµβάνουν συγκεκριµένη ποιότητα συνοµιλιών 

µε δεδοµένο ένα αποδεκτό SINR. Όσο πιο υψηλό είναι το SINR, τόσο λιγότερα είναι τα 

σφάλµατα µετάδοσης. Άρα, η συνάρτηση χρησιµότητας ενός χρήστη ορίζεται και ως ο 

λόγος του αριθµού των bits που µεταδόθηκαν επιτυχώς προς το ποσό ενέργειας που 

απαιτήθηκε για την µετάδοση.  

 

Τυπικά, αυτό που συµβαίνει στο δίκτυο είναι ότι κάθε παίκτης αυξάνει την ισχύ του 

ώστε να αυξήσει το SINR του. Αυτή η αύξηση ισχύος ωστόσο µειώνει το SINR των 

άλλων παικτών που αντιδρούν αυξάνοντας επίσης τα επίπεδα ισχύος τους. Μέχρι να 

φτάσει το παίγνιο σε κάποια ισορροπία, όλοι οι παίκτες έχουν εκτοξεύσει σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα την ισχύ τους από το απαραίτητο. Αντί αυτού θα µπορούσαν όλοι 

να µειώσουν την ισχύ τους και να βρίσκονται σε καλύτερη θέση. 
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Η ισορροπία Nash του παιγνίου είναι ένα διάνυσµα ισχύος p ),...( 1 Npp= , αν για 

οποιοδήποτε άλλο διάνυσµα ισχύος, για κάθε χρήστη i ισχύει  

),(),( ''
iiiiii ppuppu −− ≥   [4], [10] 

Σε ένα τέτοιο σηµείο κανείς χρήστης δεν έχει κίνητρο να αλλάξει την ισχύ του διότι δεν 

πρόκειται να επιτύχει να αυξήσει τη χρησιµότητά του. Η βέλτιστη απόκριση του κάθε 

χρήστη , έστω ri δίνεται από τη σχέση 

 

 )},(),(:{ ''
iiiiiiiii ppuppuPpr −− ≥∈= , για οποιοδήποτε άλλο διάνυσµα ii Pp ∈'  [4] 

 

Για να αποτελεί ένα σηµείο, σηµείο ισορροπίας Nash πρέπει η ισχύς εκποµπής ενός 

χρήστη σε εκείνο το σηµείο να αποτελεί βέλτιστη απόκριση κάποιας ενέργειας των 

υπολοίπων χρηστών. Άρα το σηµείο ισορροπίας Nash θα προκύπτει γραφικά ως το 

σηµείο τοµής των συναρτήσεων βέλτιστης απόκρισης δηλαδή )( iii prp −∈  

 

Ο χρήστης επιλέγει από το σύνολο διαθέσιµων στρατηγικών τη στάθµη ισχύος 

εκποµπής του. Η επιλογή του χρήστη, µε δεδοµένο ότι η τιµή της συνάρτησης 

χρησιµότητάς του θα εξαρτηθεί από τις επιλογές όλων των παικτών, θα είναι η βέλτιστη 

εκτιµώντας ότι µε όµοιο τρόπο θα δράσουν όλοι οι χρήστες. Σταδιακά, λοιπόν, το 

σύστηµα θα οδηγηθεί στο σηµείο της Nash ισορροπίας του. [4], [5] 

 

Το σηµείο ισορροπίας Nash που προέκυψε σε αυτή τη µορφή του παιγνίου δεν είναι 

αποτελεσµατικό κατά Pareto, διότι κάθε χρήστης λειτουργεί εγωιστικά χωρίς να 

ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στο µέλλον και αυτό συνεπάγεται 

ότι δεν είναι το βέλτιστο για το συνολικό δίκτυο. Θα ήταν συνεπώς επιθυµητό να 

εντοπιστούν σηµεία- λύσεις που να είναι αποτελεσµατικές κατά Pareto. Στην ουσία του 

προβλήµατος το ζητούµενο είναι να µειώσουν όλοι οι χρήστες την ισχύ εκποµπής τους, 

έστω κατά ένα παράγοντα ω<1, διότι στο σηµείο ισορροπίας είναι ήδη αρκετά υψηλές. 

[3], [18] 

 

Ο τρόπος είναι να εισαχθεί στο δίκτυο κάποια κεντρική αρχή ελέγχου ισχύος που να 

καθοδηγεί ορθολογικά το δίκτυο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση «αναγκάζοντας» 

τους χρήστες σε συνεργασία ή έστω σε λογική δράσης κοινής κατεύθυνσης. Για 

παράδειγµα η επιβολή αυξηµένου κόστους ακόµα και η διακοπή της ζεύξης για τους 
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χρήστες που δεν συµµορφώνονται και έχουν στάθµη µεγαλύτερη από µια επιτρεπόµενη 

που θα έχει οριστεί, είναι τέτοιοι µηχανισµοί.  

 
3.6.3 Επαναλαµβανόµενο παίγνιο ελέγχου ισχύος 

 

Έστω ότι το παίγνιο επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολύ περισσότερες φορές 

µέχρι να ολοκληρωθεί. Οι παίκτες προσαρµόζουν τη στρατηγική τους µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να εκµεταλλευτούν την τελευταία επανάληψη του παιγνίου για τη βελτιστοποίηση 

του κέρδους τους. 

 

Είναι σηµαντικό οι χρήστες να πειθαρχούν χωρίς να απαιτείται παρέµβαση από 

εξωτερικό µηχανισµό. Αν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το τέλος του παιγνίου, δηλαδή 

δεν είναι γνωστή η τελευταία επανάληψη, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Ρεαλιστικά, 

αυτό συµβαίνει τις περισσότερες φορές σε ένα δίκτυο, αφού κάθε χρήστης ελπίζει να 

συνεχίσει να χρησιµοποιεί το δίκτυο και στο µέλλον, ενώ δε γνωρίζει πότε θα τελειώσει 

ο χρόνος ζωής της µπαταρίας του τερµατικού του. Συνεπώς κάποιος χρήστης που 

ενδεχοµένως θα συµπεριφερθεί εγωιστικά, θα «τιµωρηθεί» σε επόµενο στάδιο του 

παιγνίου, αφού οι υπόλοιποι χρήστες που συνεργάζονται θα τον αποµονώσουν 

µειώνοντας τη χρησιµότητα του. Άρα υπάρχει βάσιµη απειλή για τιµωρία ή υπόσχεση 

για συνεργασία και σε µελλοντικά στάδια του παιγνίου, παράγοντες που επηρεάζουν 

την καλή συµπεριφορά των χρηστών -παικτών προς όφελος του δικτύου. 

 

Σε κάθε επανάληψη, λοιπόν, του παιγνίου κάθε χρήστης υπολογίζει αν η αύξηση της 

ωφέλειάς του στον τρέχον στάδιο θα του εξασφαλίσει κέρδος που θα αντισταθµίσει µια 

ενδεχόµενη τιµωρία για παρέκκλιση στο µέλλον. Όσο πιο υποµονετικός είναι (δηλαδή ο 

παράγοντας έκπτωσης τείνει στην µονάδα) τόσο µεγαλύτερη χρησιµότητα θα έχει, που 

δίνεται από τη σχέση  

 

n

on
nitotali uu δ∑

∞

=

= ,,  

 

Αν όλοι οι χρήστες συνεργάζονται, τότε το σύστηµα λειτουργεί κανονικά. Αν κάποιος 

παρεκκλίνει, υφίσταται την τιµωρία του από την επόµενη επανάληψη του παιγνίου που 

είναι η αύξηση της ισχύος εκποµπής των υπολοίπων στην ισορροπία Nash µε µειωµένες 

χρησιµότητες για όλους. Το σύστηµα καθορίζει τη χρονική διάρκεια της τιµωρίας. Οι 
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χρήστες χρησιµοποιούν την TRIGGER στρατηγική έχοντας την πρόθεση συνεργασίας 

και αν κάποιοι χρήστες παρεκκλίνουν, τους τιµωρούν. Στατιστικά αποδεικνύεται ότι 

κατά διαστήµατα κάποιος ή κάποιοι χρήστες θα συµπεριφέρονται εγωιστικά που έχει 

ως επακόλουθο την τιµωρία του και άρα µειωµένη χρησιµότητα για όλους για κάποια 

διαστήµατα [3] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παίγνια Αγοράς Τηλεπικοινωνιών 

4.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη τοµέων όπως οι ασύρµατες τηλεπικοινωνίες αν και ήταν ραγδαία, ωστόσο 

τα προβλήµατα που προέκυψαν από αυτήν εµφανίστηκαν σταδιακά. Τα περισσότερα 

από αυτά τα προβλήµατα είναι αποτέλεσµα του υπερβολικού και εκτεταµένου 

ανταγωνισµού µεταξύ τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Στόχος είναι λοιπόν ο 

επαναπροσδιορισµός της σχέσης µεταξύ των παρόχων και αυτό είναι το σηµείο στο 

οποίο εφαρµόζεται η Θεωρία Παιγνίων. Αποτελεί ένα καλό εργαλείο ιδιαίτερα σε 

ολιγοπωλιακές αγορές όπου υπάρχει δυνατότητα στρατηγικής σε αντίθεση µε 

ανταγωνιστικές αγορές όπου είναι πιο δύσκολη η παρουσίαση ή εφαρµογή 

στρατηγικής. Η ορθολογική προσέγγιση των καταστάσεων και η συγκέντρωση στη 

λήψη αποφάσεων υπό διαφορετικές συνθήκες µε αµεροληψία και µε στόχο την 

αποφυγή συγκρούσεων κατά την αλληλεπίδραση «παικτών», καθιστά τη Θεωρία 

Παιγνίων εφαρµόσιµη και στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Με την εφαρµογή αυτή, 

αναλύονται τα δεδοµένα της αγοράς τηλεπικοινωνιών και διαπιστώνεται η καλύτερη 

δυνατή στρατηγική των εταιριών µέσα από τον ανταγωνισµό αλλά και τη συνεργασία  

µεταξύ τους.  

 

Τα µοντέλα που θα παρουσιαστούν βασίζονται ασφαλώς στην ισορροπία Nash και 

αναδεικνύεται το γεγονός ότι η συνεργασία στα πλαίσια του ανταγωνισµού µπορεί να 

αποφέρει κέρδη και για τις δύο (ή περισσότερες) πλευρές. Σηµειώνεται ότι για να 

υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσµα από τη «σύγκρουση», µε βάση τη Θεωρία Παιγνίων 

πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις 

 

Ø Ο «παίκτης» που λαµβάνει τις αποφάσεις, είτε είναι ένας άνθρωπος, µια 

επιχείρηση ή ένα κράτος είναι ορθολογικοί και δεν επηρεάζονται από το 

συναίσθηµα. 

Ø Οι δυο τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν σχετική ισότητα στον ανταγωνισµό 

Ø Το περιβάλλον της αγοράς στην οποία εντάσσονται οι τηλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι, ευνοεί τον ανταγωνισµό. 
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Αν δεν ισχύουν και οι τρείς αυτές συνθήκες, τότε η ισορροπία του παιγνίου µπορεί 

πολύ εύκολα να διαταραχθεί.  Στην πρώτη περίπτωση, αν οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών 

δεν έχουν ορθολογική προσέγγιση του ανταγωνισµού, αντιµετωπίζονται µεταξύ τους ως 

µισητοί εχθροί και η συνεργασία είναι ανέφικτη. Στην δεύτερη περίπτωση, οι πάροχοι 

ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά µεταξύ τους, µεταξύ τους, όπως είναι 

τα έσοδα, η τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, το πλήθος και η ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχουν. Στο µοντέλο που µελετήθηκε εκτιµάται ότι οι εταιρίες έχουν το ίδιο επίπεδο 

ισχύος στην αγορά, ώστε να έχει νόηµα η µελέτη της σχέσης τους. Τέλος, αν το 

περιβάλλον της αγοράς δεν ευνοεί τον ανταγωνισµό και την ανάπτυξη, τότε δεν υπάρχει 

κανένα περιθώριο συνεργασίας και τα έσοδα των εταιριών διαρκώς µειώνονται. 

 

Η πολιτική του κράτους σε θέµατα τηλεπικοινωνιών επηρεάζει επίσης άµεσα η 

συµπεριφορά των εταιριών τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) καθορίζει κανόνες και συνθήκες κάτω από 

τις οποίες λειτουργούν εύρυθµα και σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού οι 

τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πολλές φορές ενεργώντας και ως «διαιτητής» σε διαµάχες 

µεταξύ των εταιριών. 

 
Κάποια από τα πιο σταθερά µοντέλα ολιγοπωλίου, βασίζονται στα µη συνεργατικά 

παίγνια. Η µελέτη των ολιγοπωλιακών µοντέλων είναι αναγκαία για τη µελέτη της 

δύναµης της αγοράς. 

 
 
4.2 Μη συνεργατικό παίγνιο τιµολόγησης υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων 

 

Με το άνοιγµα της αγοράς τηλεπικοινωνιών από το µονοπώλιο στον ανταγωνισµό 

εµφανίστηκαν εταιρίες που διεκδίκησαν µερίδιο αγοράς, αλλά λίγες επιβίωσαν 

ποιοτικά. Για παράδειγµα, οι βασικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα είναι 

περίπου τέσσερεις και αυτοί καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στην 

Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστικό του ολιγοπωλίου είναι ότι κάθε 

πάροχος µπορεί να επηρεάσει την αγορά, ιδιαίτερα ως προς τις τιµές των υπηρεσιών.  

 

Κάθε εταιρία επιθυµεί να αποκτήσει όλο και µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, µε 

αποτέλεσµα να εισέρχεται σε µικροπολιτικές και πόλεµο τιµών, το οποίο έχει µε τη 

σειρά του ως συνέπεια τη µείωση των εσόδων (άρα και των κερδών) των 
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τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών αντιµετωπίζει τον 

ανταγωνιστή του ως εχθρό και η συµπεριφορά αυτή θυµίζει το κλασικό παίγνιο του 

διλήµµατος του φυλακισµένου. 

 

Στον παρακάτω πίνακα ωφελειών παρατηρείται ένα παίγνιο δύο παικτών (οι αριθµοί 

εκφράζουν µονάδες κέρδους για κάθε παίκτη). Παίκτες είναι δύο τηλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι που ανταγωνίζονται στις τιµές κάποιας υπηρεσίας, έστω στο κόστος των 

υπεραστικών κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο και επιλέγουν ενέργεια µεταξύ των δύο 

επιλογών του συνόλου {έκπτωση, όχι έκπτωση}. 

 

                             Πάροχος 2 

Πάροχος 1                                

∆εν κάνει έκπτωση Κάνει έκπτωση 

∆εν κάνει έκπτωση (50, 50) (10, 80) 

Κάνει έκπτωση (80, 10) (25,25) 

 

Π4.1: Πίνακας ωφελειών για το µη συνεργατικό παίγνιο τιµολόγησης υπηρεσιών δύο παικτών 
 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι αν και οι δύο πάροχοι διατηρήσουν τις υπάρχουσες τιµές 

τους, θα έχουν 50 µονάδες κέρδος έκαστος. Αν η µια από τις δύο τηλεπικοινωνιακές 

εταιρίες κάνει έκπτωση ενώ η άλλη διατηρήσει τις τιµές της, η πρώτη θα έχει κέρδος 

της τάξεως των 80 µονάδων ενώ η δεύτερη θα έχει µόλις 10 µονάδες κέρδος. Στην 

τελευταία περίπτωση που και οι δυο κάνουν εκπτώσεις θα τους αποφέρει κέρδος 25 

στην κάθε µια. Ό,τι κι αν επιλέξει ο πάροχος Β κάθε φορά, η κυρίαρχη στρατηγική για 

τον Α είναι να πράξει όπως κι εκείνος. Η σύγκρουση φέρνει διαρκή µείωση στις τιµές 

των υπηρεσιών και ο πόλεµος των τιµών γίνεται πιο επιθετικός. 

 

Συµπερασµατικά, ο ανταγωνισµός των εταιριών µε αλλεπάλληλες εκπτώσεις τους 

επιφέρει ζηµία. Αν ακολουθήσουν όµως µια κοινή πορεία κάτω από κάποιους κανόνες, 

θα αποφύγουν την αναξιοπιστία από τους πελάτες τους και τη διατάραξη της αγοράς 

των τηλεπικοινωνιών. 

 
4.3 Συνεργατικό παίγνιο διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

 

Συχνά υπάρχουν ακόµα πολλά εµπόδια στη διασύνδεση µεταξύ εταιριών ιδιαίτερα σε 

κάποιες υπηρεσίες. Το παράδειγµα της Κίνας µεταξύ της China Telecom, της China 
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Mobile και της China Unicom είναι χαρακτηριστικό. Στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας η 

China Unicom έχει καταλάβει το 35% περίπου του µεριδίου αγοράς, αλλά υπάρχουν 

προβλήµατα διασύνδεσης µε την China Mobile σε υπηρεσίες όπως το δίκτυο CDMA 

και το SMS. [9]. Ακόµα κι αν υπερέχει έναντι του ανταγωνιστή της σε κάποιο βαθµό, 

τα προβλήµατα διασύνδεσης θα παρουσιαστούν εν τέλει διότι οι τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες απαιτούν την ακεραιότητα του δικτύου.  

 

Η συνεργασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λογική και το παίγνιο είναι παρόµοιο µε 

το κλασικό µοντέλο της θεωρίας παιγνίων, τη «µάχη των φύλων». Έστω ότι ένα 

πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει καλύτερη υπηρεσία MMS ενώ ο άλλος υπερτερεί σε 

υπηρεσία SMS και ο πίνακας ωφελειών σε µονάδες κέρδους είναι 

 

                             Πάροχος 2 

Πάροχος 1 

MMS SMS 

MMS (12, 7) (0, 0) 

SMS (0, 0) (3.5, 6.5) 

 

Π4.2: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο διασύνδεσης δύο τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
 

Ο πάροχος 1 έχει ισχυρότερο δίκτυο MMS ενώ ο πάροχος 2  έχει καλύτερη υπηρεσία 

SMS. Παρά τη δυναµική που έχει κάθε εταιρία ξεχωριστά, η συνεργασία, είναι η 

κυρίαρχη στρατηγική που µπορεί να βελτιστοποιήσει την ωφέλειά τους. Επιθυµούν, 

όµως, να βελτιώσουν τους αδύνατους τοµείς τους, συνεπώς αν ένας πάροχος 

προσεγγίσει για συνεργασία τον άλλον, µε δεδοµένο το κοινό κέρδος από τη 

συνεργασία, ο δεύτερος θα ήταν πιο λογικό να την αποδεχθεί. 

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει και µε βάση το παράδειγµα της Κίνας είναι ότι η 

βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών εν τέλει χρειάζεται τη συνεργασία ώστε να 

αποκοµίσουν τα καλύτερα οφέλη οι εταιρίες και να γίνουν πιο αποτελεσµατικές. Η 

αγορά διευρύνεται, οι ανταγωνιστές δεν επιδιώκουν τον αφανισµό µεταξύ τους και δεν 

σπαταλούνται χρήσιµοι πόροι στα πλαίσια ενός οργανωµένου κανονισµού λειτουργίας.
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4.4 Το παίγνιο του ανταγωνισµού τιµών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
 
4.4.1 Το µαθηµατικό µοντέλο του ανταγωνισµού τιµών των τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων 
 

Για τη µοντελοποίηση του παιγνίου ισχύει ότι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος µε τις 

χαµηλότερες τιµές πουλά ευκολότερα τα προϊόντα του, καθώς επίσης ότι τα προϊόντα 

είναι παρόµοια σε χαρακτηριστικά και ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται σχετικά 

εύκολα από τις αλλαγές των τιµών. Παρακάτω παρουσιάζεται µια µαθηµατική 

περιγραφή του µοντέλου του ανταγωνισµού τιµών µεταξύ των τηλεπικοινωνιακών 

εταιριών 

 

Έστω ti και tj οι τιµές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων i και j και  
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Όπου ),( jii ttd η ζήτηση του προϊόντος του παρόχου i (και κατά αντιστοιχία του 

παρόχου j) και α είναι µια σταθερά αρκετά µεγάλη ώστε να φανεί ότι όσο πιο µεγάλη 

είναι η τιµή του προϊόντος, τόσο µικρότερη είναι η ζήτησή του. Η σχέση επιβεβαιώνει 

ότι η ζήτηση είναι µηδενική όταν τη τιµή του προϊόντος του παρόχου i είναι µικρότερη 

του ανταγωνιστή j. Θεωρείται ότι το κόστος των επιχειρήσεων είναι το ίδιο και έστω 

ότι το σταθερό κόστος και το οριακό κόστος του προϊόντος ορίζονται µε τις µεταβλητές 

c1 και c2. Οι συναρτήσεις ωφέλειας (εσόδων) των δύο εταιριών δίνονται από τις 

σχέσεις: 
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−−
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Στις περιπτώσεις ολιγοπωλίου οι πληροφορίες µεταξύ των εταιριών είναι γνωστές και 

πολύ δύσκολα µπορούν να αποκρύψουν µεταξύ τους τις τιµές, την τεχνολογία και την 

υποδοµή τους. [38] 
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4.4.2 Οι λόγοι του πολέµου τιµών 
 

ü Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το µαθηµατικό µοντέλο του 
ανταγωνισµού τιµών όταν οι τιµές των προϊόντων είναι ίδιες, δηλαδή ti=tj, οι 
συναρτήσεις ωφέλειας είναι 
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και έπειτα από την ανάλυση προκύπτει ότι οι συναρτήσεις ωφέλειας παίρνουν την τιµή 
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ü Όταν ti<tj, έστω ti=α/2 και η τιµή της συνάρτησης εσόδων γίνεται  
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2
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και µε δεδοµένο ότι το α είναι πολύ µεγαλύτερο από το κόστος,  
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Συνεπώς, οι συνδροµητές και τα έσοδα αυξάνονται όσο µειώνει τις τιµές ο πάροχος i, 

αλλά ο πάροχος j δεν έχει ούτε συνδροµητές ούτε έσοδα εκείνη τη στιγµή. Αυτό 

σηµαίνει ότι όλοι οι συνδροµητές του παρόχου j πηγαίνουν στον άλλο πάροχο όταν 

εκείνος µειώνει τις τιµές του ενώ ο j τις διατηρεί ίδιες. Βέβαια, στην πραγµατικότητα 

είναι πολύ πιθανό όταν ο πάροχος i µειώνει τις τιµές του να κάποιους από τους 

συνδροµητές του j, αλλά όχι όλους. [38] 

 

4.4.3. Ισορροπίες Nash του παιγνίου 

 

Ø Αν ο ανταγωνισµός των τιµών  είναι ορθολογικός, θα σταµατήσει όταν τα κέρδη 

τους είναι µηδενικά, δηλαδή όταν η τιµή του προϊόντος γίνει ίση µε το κόστος 

παραγωγής του. Σε αυτό το σηµείο  η τιµή της υπηρεσίας του 

τηλεπικοινωνιακού παρόχου είναι c2 +c1 /di .Αν οι πάροχοι µειώσουν περαιτέρω 

τις τιµές σε αυτό το σηµείο, θα έχουν ζηµία.  
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Ø Αν η ζήτηση είναι η ίδια για τους δυο παρόχους, αυτοί εναλλάσσονται στη 

µείωση των τιµών και όταν η τιµή φτάσει την τιµή c2 +c1 / dj  τα κέρδη τους 

είναι µηδενικά. Αν κάποιος πάροχος µειώσει περαιτέρω την τιµή σε αυτό το 

σηµείο, τότε το αποτέλεσµα θα είναι αρνητικό (ζηµία). Αν πάλι αυξήσει την 

τιµή, θα χάσει όλους του τους συνδροµητές και τα έσοδα θα παραµείνουν 

µηδενικά. Συνεπώς, το σηµείο ισορροπίας θα είναι το  (c2 +c1 /dj, c2 +c1 / dj ). 

 

Ø Αν η ζήτηση του παρόχου j είναι µικρότερη από τον πάροχο i  (dj<di), τότε 

υστερεί σηµαντικά στον ανταγωνισµό των τιµών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο j 

να µην µειώσει περισσότερο τις τιµές και ο i να διατηρήσει τη δυνατότητα 

κέρδους που έχει. Το παίγνιο είναι σε ισορροπία και το σηµείο ισορροπίας της 

τιµής είναι και πάλι το ζεύγος c2 +c1 /dj, c2 +c1 / dj ). 

 

Ø Αν ο ανταγωνισµός των τιµών είναι άγριος µε τα κέρδη των παρόχων να είναι 

µηδενικά, έχουν ακόµα την πιθανότητα να µειώσουν τις τιµές τους, µόνο αν 

αυτές παραµένουν µεγαλύτερες από το οριακό κόστος c2. Όταν η τιµή της 

υπηρεσίας γίνει ίση µε το οριακό κόστος c2 και κάποιος πάροχος αυξήσει την 

τιµή, θα χάσει όλους τους συνδροµητές του. Άρα το σηµείο ισορροπίας είναι 

(c2,c2).   

 

4.4.4 Το επαναλαµβανόµενο παίγνιο του ανταγωνισµού τιµών 

 

Στη συνέχεια µελετάται τι θα συµβεί αν το παίγνιο επαναλαµβάνεται µε αβέβαιο τέλος. 

Αρχικά, οι δύο τηλεπικοινωνιακοί φορείς υιοθετούν µονοπωλιακή τιµή. Αν ο πάροχος i 

συνεχίσει µε αυτή τη στρατηγική, θα λαµβάνει σταθερά τα µισά κέρδη από το 

µονοπώλιο, έστω π. Στην περίπτωση που µόνο ο i µειώνει την τιµή, λαµβάνει όλα τα 

τρέχοντα µονοπωλιακά οφέλη, αλλά σε ακόλουθα στάδια τα κέρδη του θα γίνουν µηδέν 

λόγω του άγριου ανταγωνισµού. Όσο ισχύει  

2π...1 ≥)+δ+δ+π( 2 , δηλαδή 
2
1

≥δ ,  

ο πάροχος i πάντα θα υιοθέτει µονοπωλιακή τιµή. Λόγω συµµετρίας, όταν το 
2
1

≥δ , η 

παραπάνω TRIGGER στρατηγική είναι η τέλεια ισορροπία ενός Nash υποπαιγνίου για 

το επαναλαµβανόµενο παίγνιο που µελετάται. Αυτή η σχέση είναι και η συνθήκη για να 
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συνεργάζονται οι δύο πλευρές σε ένα αόριστα επαναλαµβανόµενο παίγνιο. Οι ίδιες 

TRIGGER στρατηγικές βασισµένες στις τιµές αυτές µπορούν να αποδειχθούν ότι είναι 

τέλειες ισορροπίες Nash υποπαιγνίων. Κατά συνέπεια, αυτό το είδος ισορροπίας δεν 

είναι µοναδικό. Αν n τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υπάρχουν σε ένα επαναλαµβανόµενο 

παίγνιο τιµών, τότε οι συνθήκες της στρατηγικής TRIGGER που είναι τέλεια ισορροπία 

Nash υποπαιγνίου όταν συνεργάζονται σε µονοπωλιακή τιµή είναι: 

nπ)+δ+δ+π( 2 ≥...1 , που σηµαίνει 
n

n
δ

1−
≥   

Όπως παρατηρείται από την εξίσωση η κρίσιµη τιµή του παράγοντα έκπτωσης 

αυξάνεται όσο ο αριθµός n των τηλεπικοινωνιακών παρόχων µεγαλώνει.  

 
4.5 Παίγνιο δυοπωλίου στην αγορά τηλεπικοινωνιών  

 
Στη διαµάχη για την πρώτη κίνηση, κάθε παίκτης προσπαθεί να αποκαλύψει την 

µελλοντική συµπεριφορά του στον αντίπαλό του . Στον αγώνα για τη δεύτερη κίνηση ο 

κάθε παίκτης προσπαθεί να κρύψει τον τρόπο σκέψης του και η πληροφορία που 

υπάρχει µπορεί να είναι λανθασµένη ή σωστή ανάλογα µε την αντίληψη του παίκτη για 

τον αντίπαλό του. 

 

Μια µονοπωλιακή επιχείρηση τηλεπικοινωνιών αντιµετωπίζει την επερχόµενη είσοδο 

κάποιου ανταγωνιστή στην αγορά. Ο διευθυντής της µονοπωλιακής επιχείρησης µπορεί 

να είναι είτε λογικός ή «τρελός». Αν είναι λογικός, η καλύτερη στρατηγική του εκ των 

προτέρων είναι να αποδεχθεί τον ανταγωνιστή και να προσαρµόσει τις τιµές του έτσι 

ώστε να αποφέρει και στους δύο κέρδος.  Αν είναι «τρελός», αρχίζει πόλεµο τιµών και 

η στρατηγική του εµφανώς δεν έχει σκοπό τη βελτιστοποίηση του κέρδους του αλλά 

τον αφανισµό του ανταγωνιστή. Το παίγνιο χωρίζεται σε δύο περιόδους. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η αναλυτική µορφή του παιγνίου ως την αρχή της δεύτερης περιόδου 

του παιγνίου. Ο νεοεισερχόµενος ανταγωνιστής είναι ο 1 µε την κόκκινη γραµµή 

αποφάσεων και αποτελεσµάτων, ενώ ο ιδιοκτήτης της υπάρχουσας επιχείρησης είναι ο 

2 και οι αποφάσεις και τα ενδεικτικά αποτελέσµατά του συµβολίζονται µε µπλε χρώµα. 
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Εικόνα 4.1: Αναλυτική µορφή δυοπωλίου µε το εργαλείο gambit. 

 

Στην αρχή του παιγνίου, µια νέα επιχείρηση εισέρχεται στην αγορά και σε αυτή την 

πρώτη περίοδο η καθεστώσα επιχείρηση αποφασίζει αν θα το δεχτεί ή αν θα ξεκινήσει 

τον πόλεµο των τιµών. Στο ξεκίνηµα της δεύτερης περιόδου ο νεοεισερχόµενος 

αποφασίζει αν θα παραµείνει ή αν θα αποχωρήσει από την αγορά. Ακολουθεί το δέντρο 

που αναπαριστά το παίγνιο και στις δύο περιόδους του. Ανάλογα µε την απόφαση του,  

η υπάρχουσα επιχείρηση αποδέχεται ή όχι την είσοδο. Αν ο διευθυντής της παλιάς 

επιχείρησης είναι λογικός, θα ήταν προς το συµφέρον του να ανεχτεί την είσοδο στη 

δεύτερη περίοδο από τη στιγµή που το παίγνιο τελειώνει. Αν όµως είναι τρελός, 

επιλέγει αποκλειστικά τον πόλεµο τιµών και είναι προς το συµφέρον του 

νεοεισερχόµενου να αποχωρήσει διότι θα υποστεί ζηµία. Από την πλευρά του 

νεοεισερχόµενου, αν διαπιστώσει ότι ο διευθυντής της µονοπωλιακής επιχείρησης είναι 

λογικός, πρέπει να παραµείνει στην αγορά, κι αυτό είναι το κόστος του λογικού 

διευθυντή για το γεγονός ότι αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις του. Ενδέχεται να είναι προς 

το συµφέρον του διευθυντής της υπάρχουσας επιχείρησης να παραστήσει τον τρελό 

ώστε να αποτρέψει τον ανταγωνιστή να παραµείνει στην αγορά κατά την δεύτερη 

περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα παρέκκλινε από µια συµπεριφορά που θα 

αντιστοιχούσε σε τέλεια πληροφόρηση, προσπαθώντας να παρουσιαστεί τρελός 

γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αν επιτύχει θα αναγκάσει τον ανταγωνιστή να 

αποµακρυνθεί. Έτσι θα ανακτούσε το µονοπώλιο του µαζί µε µεγαλύτερα κέρδη. 
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Αρκετά σηµεία ισορροπίας προβλέπονται για την περίπτωση που ο τρελός διευθυντής 

εξ ορισµού θα κάνει πάντα πόλεµο τιµών. Επίσης προβλέπονται ισορροπίες και για την 

περίπτωση που συµπεριφερθεί λογικά. 

 

Ø Στην ισορροπία «λογικής» ο διευθυντής είναι λογικός και ανέχεται την 

κατάσταση, δείχνοντας έτσι  την πρόθεσή του και δεν υπάρχει περίπτωση στη 

συνέχεια να αποχωρήσει από την αγορά ο νεοεισερχόµενος. 

 

Ø Στην ισορροπία της µεικτής περίπτωσης, ο λογικός διευθυντής υποχρεώνεται να 

αρχίσει πόλεµο τιµών ώστε να εκφοβίσει τον ανταγωνιστή και να τον κάνει να 

αποχωρήσει στην δεύτερη περίοδο. 

 

Ø Στην ισορροπία της «αµφιβολίας», ο λογικός διευθυντής ορίζει τη συµπεριφορά 

του µε τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρήσει τις αµφιβολίες του ανταγωνιστή για τον 

πραγµατικό του χαρακτήρα. 

 

Από την πλευρά του ανταγωνιστή είναι σηµαντική η εκτίµηση που έχει εξαρχής για τον 

διευθυντή της υπάρχουσας επιχείρησης. Αν εκτιµά ότι είναι λογικός, τότε πολύ 

δύσκολα θα αποχωρήσει από την αγορά και µόνο η ισορροπία διαχωριστή µπορεί να 

εµφανιστεί. Αντιθέτως, αν πιστεύει ότι ο διευθυντής είναι τρελός, πρέπει ο δεύτερος να 

ενισχύσει αυτήν την άποψη για να τον υποχρεώσει να αποχωρήσει στην δεύτερη 

περίοδο. 

 

Σε αυτόν τον τύπο παιγνίου η δυνατότητα να παίξει κάποιος πρώτος είναι διφορούµενη. 

Από τη µία πλευρά, δίνει τη δυνατότητα για  µια απόφαση που θα επηρεάσει τον 

αντίπαλο. Από την άλλη πλευρά ενδέχεται να «προδώσει» τον τρόπο σκέψης του που 

ήταν µέχρι εκείνο το σηµείο άγνωστος στον αντίπαλό του. 

 

Το πλαίσιο το οποίο αναφέρεται προηγουµένως καθιστά δυνατό τον καθορισµό των 

στόχων των εταιριών σε περιπτώσεις ατελούς ανταγωνισµού (δυοπώλιο ή µονοπώλιο). 

Οι στόχοι είναι να επιλέξουν το σηµείο ισορροπίας, που συνήθως είναι κάποια µορφή 

συνεργασίας µεταξύ τους, ανάλογα µε το είδος του ανταγωνισµού. 
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Στον ανταγωνισµό τύπου Bertrand οι φίρµες εξαπολύουν πόλεµο τιµών και πωλούν σε 

οριακό κόστος και σε συνδυασµό µε την παρουσία σταθερού κόστους τις οδηγεί σε 

ναυάγιο. Το περιεχόµενο είναι αντίστοιχο µε το παίγνιο του διλήµµατος του 

φυλακισµένου. Σε περίπτωση πλήρους συνεργασίας οι επιχειρήσεις θα µοιράζονταν τα 

κέρδη που θα προέκυπταν. 

 
Εικόνα 4.2: Παράδειγµα δυοπωλίου Bertrand 

 

Στον Cournot ανταγωνισµό επιτρέπεται να διατηρηθούν κάποια κέρδη και αυτό θυµίζει 

τη «µάχη των φύλων». Αυτό σηµαίνει ότι αν ένας παίκτης αποκαλύψει το προϊόν του 

νωρίτερα από τους άλλους, έχει µεγαλύτερο κέρδος. 

 

Τέλος, στον µονοπωλιακό ανταγωνισµό, κάθε παίκτης προσπαθεί να διαφοροποιήσει τη 

στάση του και να αποφύγει τη σύγκρουση. Αν το αντικείµενο µπορεί να χωριστεί σε 

δύο προϊόντα, τότε κάθε µια επιχείρηση αναλαµβάνει την διαχείριση του καθενός. 

Βεβαία, ο ανταγωνισµός δεν εξαφανίζεται, απλώς γίνεται πιο αδύναµος αφού οι 

καταναλωτές έχουν  τις προτιµήσεις τους και θα απευθυνθούν στο άλλο προϊόν µόνο αν 

είναι αρκετά φθηνότερο.  

 
4.5.1 Παράδειγµα δυοπωλίου στον τοµέα τηλεπικοινωνιών - οπτικές ίνες 

 

Οι τηλεπικοινωνίες παρέχουν πρόσφορο έδαφος για µελέτη µε τη Θεωρία Παιγνίων 

καθώς δεν έχουν πολύ µεγάλο πλήθος ανταγωνιστικών εταιριών και πολλές φορές 

έχουν πολύπλοκους κανόνες στο παίγνιο που διαµορφώνεται. Γίνεται προσπάθεια να 

δώσει η Θεωρία Παιγνίων κάποιες λύσεις χωρίς να ξεφύγει η µελέτη από το πόσο 

πολύπλοκα µπορεί να είναι τα περισσότερα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

τηλεπικοινωνίες. 
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Η οπτική ίνα είναι γυάλινη ή πλαστική ίνα που έχει ως βασική ιδιότητα ότι µεταφέρει 

το φως κατά µήκος της. Οι οπτικές ίνες επιτρέπουν την µετάδοση σηµάτων σε 

µεγαλύτερες αποστάσεις και σε υψηλότερο εύρος ζώνης από άλλες µορφές 

επικοινωνίας όπως µε τα χάλκινα καλώδια. Χρησιµοποιούνται ευρέως σε δίκτυα 

επικοινωνιών αντί των µεταλλικών καλωδίων, διότι τα σήµατα ταξιδεύουν µε λιγότερη 

απώλεια και δεν επηρεάζονται από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. Με την ανάπτυξη 

δικτύου οπτικών ινών, ένας τηλεπικοινωνιακός φορέας έχει τη δυνατότητα πολύ 

σηµαντικής χωρητικότητας εκποµπής µε αποτέλεσµα να πολλαπλασιάσει τους 

συνδροµητές του συγκριτικά µε το δίκτυο µε το παραδοσιακό χάλκινο καλώδιο.  

 

Αντιµετωπίζοντας έναν ανταγωνιστή που επίσης θέλει να αναπτύξει δίκτυο οπτικών 

ινών, µπορεί να χρησιµοποιήσει την σοβαρή απειλή της µείωσης των τιµών της 

υπηρεσίας έως ένα όριο (σηµείο ισορροπίας), αφού το σταθερό κόστος θα έχει βυθιστεί. 

Από την άλλη πλευρά η απόφαση του νεοεισερχόµενου να παρέµβει, συµπεριλαµβάνει 

τον οικονοµικό υπολογισµό του κόστους και η ενδεχόµενη προοπτική ενός πολέµου 

τιµών ενδεχοµένως τον αποθαρρύνει να εισέλθει στην αγορά. 

 

Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί σε ποια περίπτωση και µε ποιόν όρο πρέπει ο 

κυρίαρχος φορέας να «παίξει» πρώτος και να κατασκευάσει γρήγορα το δίκτυο οπτικών 

ινών. Καταρχήν, µια περίπτωση είναι όταν το παίγνιο γίνεται περισσότερο συνεργατικό 

απ’ότι επιθετικό. Αν η επίθεση από τον ανταγωνιστή γίνει σε όλα τα µέτωπα και 

προϊόντα και µε συνδυαστικές προτάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, το παίγνιο είναι 

περισσότερο συνεργατικής φύσεως και η διαµάχη σχετίζεται µε το ποιος θα κάνει την 

πρώτη κίνηση. 

 

Επιπλέον, αν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιθυµεί να διατηρήσει τη µονοπωλιακή 

του θέση πρέπει να αποκοµίσει κέρδος. Κατασκευάζοντας αυτές τις χωρητικότητες 

δηµιουργεί τη σοβαρή απειλή προς τον νεοεισερχόµενο  της αποδοχής της απώλειας 

χρηµάτων στο σύνολο της επιχείρησης. Αυτή η απειλή («µπλόφα») ενδέχεται να 

υποχρεώσει τον νεοεισερχόµενο να υποχωρήσει άρα εν τέλει δεν θα πραγµατοποιηθεί. 

 
Στη συνέχεια περιγράφεται το ενδεχόµενο παρουσίας πολλών ανταγωνιστών στην 

αγορά. Όσο εύκολο κι αν είναι να συνεργαστούν δύο (από ότι περισσότερες) πλευρές 

σε ένα παίγνιο άλλο τόσο δύσκολο είναι ο ένας σαν εξουδετερώσει τον άλλον. Αν 

εµφανιστεί τρίτος παίκτης υπάρχει ρίσκο, διότι είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να 



59 
 

εκµεταλλευτεί τη σύγκρουση των άλλων δυο. Έτσι ωθούνται οι δύο αρχικοί παίκτες να 

βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν χωρίς να επιτρέψουν άλλη είσοδο ανταγωνιστή, κάτι 

το οποίο για εκείνον που ορίζει τους κανονισµούς (κράτος) είναι αποφευκτέο. Γενικά 

ένας περιττός αριθµός παικτών είναι πιο σταθερός( η πιθανότητα συνεργασίας είναι 

µεγαλύτερη) από έναν άρτιο. Η παρουσία πολλών εταιριών τις κάνει πιο ανεκτικές σε 

υψηλό κόστος. Η προοπτική του µεγάλου αριθµού ανταγωνιστών έχει τις δικές της 

ανεπιθύµητες επιπτώσεις.. Η ύπαρξη πολλών ανταγωνιστών αυξάνει την πιθανότητα 

κάποιος από αυτούς να εισάγει µια νέα τεχνολογία ή υπηρεσία και να γίνει πολύ πιο 

δυνατός µε µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Ωστόσο δεν θα ήταν σώφρον για το νοµοθέτη 

να κρίνει την ποιότητα του ανταγωνισµού από τον αριθµό των αδειών που µπορεί να 

παρέχει. 

4.6 Παίγνιο τιµολόγησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  

Οι µεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες δρουν υπό κανόνες ολιγοπωλίου, όπου η 

στρατηγική παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Οι στρατηγικές τιµολόγησης 

συµπεριλαµβάνουν εκπτώσεις, µειώσεις  και διακρίσεις τιµών. Η αποτελεσµατικότητα 

της µείωσης τιµών για µια εταιρία που βρίσκεται σε ολιγοπωλιακές συνθήκες εξαρτάται 

από τις αντιδράσεις των άλλων τηλεπικοινωνιακών εταιριών στην αγορά, είναι δηλαδή 

αλληλοεξαρτώµενες µεταξύ τους. 

Στο µοντέλο του παιγνίου που παρουσιάζεται υπάρχουν δύο παίκτες, δύο 

τηλεπικοινωνιακές εταιρίες οι οποίες επιλέγουν µεταξύ δύο επιλογών, της αύξησης ή 

της µείωσης της τιµής των συµβολαίων συνδέσεων κινητών τηλεφώνων. Η ενέργεια 

επιλέγεται µε βάση τις προσδοκίες και την αντίληψη (αισιόδοξη ή απαισιόδοξη) της 

κάθε εταιρίας για την αντίπαλό της, όµοια µε το παίγνιο του «διλήµµατος του 

φυλακισµένου». Ο πίνακας των αποτελεσµάτων µε τυχαίους αριθµούς σε µονάδες 

κέρδους είναι ο παρακάτω: 

                             Εταιρία Β 

Εταιρία Α                               

Αυξάνει τιµή Μειώνει τιµή 

Αυξάνει τιµή (10, 10) (3, 3) 

Μειώνει τιµή (12, 3) (6, 6) 

 
Π4.3: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο τιµολόγησης τηλ/κων υπηρεσιών 
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Υπάρχουν δύο βασικές στρατηγικές που µπορούν οι εταιρίες να ακολουθήσουν. Η 

πρώτη είναι η αισιόδοξη στρατηγική που έχει ως αποτέλεσµα τη καλύτερη δυνατή 

ωφέλεια από τις καλύτερες και η δεύτερη είναι η καλύτερη από τις χειρότερες ωφέλειες 

(maximin).  

Για την αισιόδοξη στρατηγική η καλύτερη ωφέλεια για την εταιρία Α είναι 10 για 

αύξηση της τιµής και 12 για µείωση, άρα καλύτερη επιλογή είναι η δεύτερη. 

Για την ίδια εταιρία, το χειρότερο αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής είναι 3  και η 

χειρότερη ωφέλεια από τη µείωση της τιµής είναι 6, άρα η µείωση της τιµής είναι 

επίσης καλύτερη επιλογή. 

Άρα η µείωση της τιµής είναι λύση και για τις δυο στρατηγικές και είναι η κυρίαρχη 

στρατηγική και για τις δύο εταιρίες. Επίσης είναι Nash ισορροπία διότι οποιαδήποτε 

αλλαγή από αυτό το σηµείο ζηµιώνει τις εταιρίες. Ασφαλώς η µείωση της τιµής δεν 

είναι η καλύτερη επιλογή των εταιριών, αφού θα µπορούσαν να είχαν και οι δύο 

µεγαλύτερο κέρδος (10) αν ταυτόχρονα αύξαναν τις τιµές του προϊόντος τους. Αυτό 

ρεαλιστικά θα µπορούσε να λειτουργήσει κατόπιν συνεννόησης (συµπαιγνίας) και 

εφόσον γίνει αντιληπτό από τον κρατικό φορέα ελέγχου τηλεπικοινωνιών, θεωρείται µη 

ανταγωνιστική συµπεριφορά και τιµωρείται. Εκτός των άλλων, η ίδια η συµπαιγνία 

επίσης µπορεί να µην ευοδωθεί καθώς η µια εταιρία µπορεί να αθετήσει τη συµφωνία. 

Η θεωρία της καµπύλης ζήτησης [54] στην αγορά αναφέρει ότι η µείωση τιµών δεν 

επιφέρει κέρδη για ολιγοπώλια, άρα είναι προτιµότερο να παραµείνουν σταθερές οι 

τιµές. Η µείωση των τιµών ενέχει ρίσκο για τις εταιρίες, διότι εκείνες θα µπορούσαν να 

υιοθετήσουν TIT-FOR TAT στρατηγικές, δηλαδή αντιγραφή της στρατηγικής από τον 

αντίπαλο. Η TIT-FOR-TAT στρατηγική µε τη σειρά της οδηγεί σε πόλεµο τιµών µε 

υπερβολικές µειώσεις των τιµών των προϊόντων µε αποτέλεσµα τα έσοδα και τα κέρδη 

να µειώνονται.  

4.7 Παίγνιο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χωρίς στρατηγικές τιµολόγησης  

Οι στρατηγικές χωρίς τιµολόγηση συµπεριλαµβάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια των 

τηλεπικοινωνιακών εταιριών να αποκοµίσουν κέρδος πραγµατοποιώντας µια 

επιχειρηµατική απόφαση χωρίς να αλλάξουν την τιµή του προϊόντος. Η Θεωρία 

Παιγνίων µπορεί να προσεγγίσει και αυτό το πρόβληµα. Στη συνέχεια µοντελοποιείται 
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το παίγνιο των ίδιων εταιριών µε προηγουµένως που πλέον έχουν ως επιλογές ενέργειας 

την διαφήµιση ή µη διαφήµιση του προϊόντος τους  

Ο πίνακας ωφελειών είναι µε µονάδες κέρδους έστω ότι είναι : 

 

                             Εταιρία Β 

Εταιρία Α                               

∆ιαφηµίζει το προϊόν ∆εν διαφηµίζει το 

προϊόν 

∆ιαφηµίζει το προϊόν (6, 6) (8, 3) 

∆εν διαφηµίζει το προϊόν (3, 8) (5, 5) 

 
Π4.4: Πίνακας ωφελειών για το παίγνιο χωρίς στρατηγικές τιµολόγησης 

 

Η καλύτερη στρατηγική από τις χειρότερες (maximin) είναι να διαφηµίσει (6 για 

διαφήµιση είναι καλύτερα από ότι 3 από µη διαφήµιση) και η καλύτερη από τις 

καλύτερες στρατηγική είναι επίσης η διαφήµιση (8 αντί 5). Εποµένως σε αυτή την 

περίπτωση η κυρίαρχη στρατηγική είναι να διαφηµιστεί το προϊόν ή  και αυτό θα ήταν 

και το σηµείο της Nash ισορροπίας του παιγνίου. 

Συµπερασµατικά, αν οι εταιρίες δεν επηρεάζουν τις τιµές τους αλλά επιδιώκουν να 

αναβαθµίσουν το προϊόν τους στην ποιότητα και µε την κατάλληλη διαφήµιση έχουν 

µεγαλύτερα έσοδα, άρα µεγαλύτερο κέρδος. 
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Συµπεράσµατα 
 

Η Θεωρία Παιγνίων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και διαρκώς αναπτυσσόµενο πεδίο 

µελέτης. Στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση κάποιων βασικών παραδειγµάτων 

της εφαρµογής της Θεωρίας Παιγνίων στον τοµέα τόσο των δικτύων, όσο και της 

αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η παρουσίαση έγινε απλοποιώντας, στο βαθµό που ήταν 

εφικτό, τα προβλήµατα τα οποία επιχειρεί να επιλύσει η µέθοδος.  

 

Με βάση την απλούστευση των συνθηκών χωρίς όµως αλλοίωση της ουσίας της 

αλληλεπίδρασης, έγινε περιγραφή παιγνίων εντός των δικτύων των ασύρµατων 

τηλεπικοινωνιών, παρατηρήθηκε η συµπεριφορά των χρηστών µέσω των συσκευών και 

των κόµβων των δικτύων και διαπιστώθηκε ότι η καλύτερη απόδοση του δικτύου 

προκύπτει µε τη συνεργασία των κόµβων σε περιπτώσεις προώθησης ή 

αναδροµολόγησης πακέτων πληροφορίας από κάποια πηγή σε κάποιον δέκτη. 

Εντοπίστηκαν λύσεις µε κύρια την ισορροπία Nash και τα βέλτιστα σηµεία κατά Pareto 

και όπως φάνηκε, στην βάση τους τα παίγνια δικτύων τηλεπικοινωνιών δεν διαφέρουν 

από κάποια πολύ κλασικά παίγνια της Θεωρίας Παιγνίων. Συµπεραίνεται επίσης ότι η 

συνεργασία των κόµβων ενός δικτύου προκύπτει φυσιολογικά (χωρίς εξωτερικούς 

µηχανισµούς σε ρόλο διαιτητή) αν πληρούνται συνθήκες όπως τα επαναλαµβανόµενα 

παίγνια µε αβέβαιο τέλος , η τιµωρία σε µη συνεργάσιµους κόµβους και η εύνοια σε 

κόµβους που λειτουργούν συνεργατικά και µε «υποµονή» 

 

Από την περιγραφή των παιγνίων της αγοράς των τηλεπικοινωνιών διαπιστώθηκε ότι η 

συνεισφορά της παιγνιοθεωρητικής προσέγγισης στο στρατηγικό σχεδιασµό µιας 

µεγάλης επιχείρησης του τοµέα είναι καθοριστική. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η προοπτική 

της συνεργασίας που απορρέει πολλές φορές από τη µελέτη προς το κοινό όφελος των 

εταιριών του τηλεπικοινωνιακού τοµέα ή ακόµα και της επιθετικότητας για το 

προσωπικό τους συµφέρον. Επιπλέον, αναδεικνύει τους καθοριστικούς παράγοντες που 

οδηγούν κάποια εταιρία στην πρωτοβουλία των κινήσεων ή στην υποµονή στα πλαίσια 

του ανταγωνισµού της αγοράς. Η Θεωρία Παιγνίων προτείνει την αποδοχή 

ανταγωνιστών για την ισορροπία του παιγνίου σε µονοπωλιακές αγορές που ανοίγουν, 

όµως στην πραγµατικότητα πολύ δύσκολα  εκείνες επιτρέπουν µερίδιο αγοράς σε 

άλλους. Αφού όµως εισαχθούν ανταγωνιστές, εκτιµάται ότι το καλύτερο που µπορούν 

να κάνουν οι εταιρίες είναι να συνεργαστούν προς την αύξηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών τους, τη διασύνδεση των υπηρεσιών τους  και τη διαφήµισή των προϊόντων 
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τους παρά να αποµονωθούν και να οδηγηθούν σε πόλεµο των τιµών που θα αποφέρει 

ανεπιθύµητη και συχνά αναπόφευκτη µείωση εσόδων. 

 

Ορισµένες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η Θεωρία Παιγνίων προβλέπει την 

συµπεριφορά των παικτών, ενώ άλλες εκτιµούν ότι  την υπαγορεύει. Αυτό που ισχύει 

µάλλον είναι ότι  η Θεωρία Παιγνίων εισάγει κάποιες απλουστεύσεις και επιλύει µε 

τρόπο που αρκετές φορές ενδεχοµένως να µην αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. 

Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι µια πολύ βασική συνθήκη της Θεωρίας Παιγνίων είναι 

ότι σε καµία περίπτωση οι παίκτες δεν επηρεάζονται από το συναίσθηµα κατά τη 

διεξαγωγή ενός παιγνίου. Κι αν στην περίπτωση των δικτύων στα οποία συµµετέχουν 

κυρίως συσκευές αυτό διασφαλίζεται αρκετά, στην περίπτωση του ανταγωνισµού 

εταιριών στην αγορά. αυτό δεν διασφαλίζεται και η επίδραση του συναισθήµατος 

ιδιαίτερα σε επαναλαµβανόµενα παίγνια είναι ικανή να διαταράξει σε εξαιρετικό βαθµό 

την ισορροπία της µελέτης και της µεθοδολογίας των παιγνίων.  

Το πεδίο που µπορεί να µελετήσει η Θεωρία Παιγνίων στις τηλεπικοινωνίες είναι 

αρκετά ευρύ και σίγουρα υπάρχουν προβλήµατα που ακόµα δεν έχουν επιλυθεί ή που 

είναι εκ των πραγµάτων πολύ δύσκολο να επιλυθούν. Ως µελλοντική έρευνα θα 

µπορούσαν να µελετηθούν παίγνια δορυφορικών ζεύξεων καθώς επίσης και η 

εφαρµογή και προσοµοίωση της Θεωρίας Παιγνίων σε τοµείς άµεσα σχετιζόµενους µε 

τις τηλεπικοινωνίες, όπως η πρόσβαση και η διαχείριση αρχείων στο διαδίκτυο. 
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