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Professores
 Edmundo de Souza e Silva - edmundo@land.ufrj.br 

   Sala H-318 (COPPE/PESC)

 Daniel R. Figueiredo - daniel@land.ufrj.br

   Sala H-3xx (COPPE/PESC) 

Local de Encontro
 Aqui (sala de reuniões da I-246)

 Ou sala H-3xx (Bloco H)
 Website: http://www.land.ufrj.br/~classes/gt

 Lista de email (ver website)

mailto:edmundo@land.ufrj.br
mailto:daniel@land.ufrj.br
http://www.land.ufrj.br/~classes/gt


  

Pré-requisitos
 Curso em Redes de Computadores (TP) 

 Curso em Avaliação de Desempenho (AD), desejado

 Desenvoltura matemática mínima



  

Formato do Curso
 Estilo seminário

 Um encontro por semana (terças ou quintas)

 Apresentação e discussão de tópicos a serem definidos

 Grupo de apoio para preparação das apresentações

Avaliação
 Participação nas discussões, apresentações, listas de 

exercícios e projetos. Não haverá provas!

 Projetos individuais a serem definidos pelo aluno



  

Objetivo do Curso
 Introduzir os conceitos básicos de teoria dos jogos aplicando-os 

a problemas em redes de computadores

Técnicas de modelagem de conflito de interesse

Metodologia através de exemplos

Problema fundamental 
 Dado um conflito entre dois agentes

Usuários compartilhando um canal de acesso, aplicativos 

roteando no nível de aplicação, etc.

 Como tal conflito será resolvido?



  

O Que o Curso Não É...

Nada a ver com jogos em computadores, ou 

jogos em redes 

Não iremos desenvolver qualquer tipo de jogo

O objetivo é analisar jogos estratégicos!



  

Outline (tentativo) do Curso
 Motivação e Introdução

Problemas de compartilhamento de recursos, o usuãrio 

estratégico, etc. 

 Teoria dos Jogos

Jogos em forma normal, conceitos de solução, jogos em forma 

extensiva, jogos repetitivos, jogos evolucionários, etc.

 Aplicações a Redes

Problemas na área de roteamento, na área de 

congestionamento, na área de redes sem fio, na área de redes 

P2P, etc



  

Livros e Referências
Uma Breve Introdução a Teoria de Jogos com Aplicações a 

Redes de Computadores, por Edmundo de Souza e Silva e 

Daniel R. Figueiredo, 2007 (em preparação).

Game Theory and Strategy, por Philip Straffin, 1993.

Game Theory Evolving, por Herbert Gintis, 2000.

Theory.net, http://www.gametheory.net.

Qualquer outro livro em Teoria dos Jogos

http://www.gametheory.net/

