
INTRODUÇÃOMotivação

surge em diversas áreas incluindo Redes de Computadores

Conflito de Interesses

como podemos modelar esse conflito para que possamos entender
esses conflito?
qual o benefício para cada parte envolvida no conflito?

disputa entre duas ou mais partes por um ¨recurso¨



INTRODUÇÃOExemplos de Conflitos (1)

Disputa pelo premio Nobel

Duas ou mais pessoas concorrendo ao premio Nobel
- inspirado no premio Nobel de economia de 2005, dado a 
  Schelling e Aumann
- dois matematicos que contribuiram para a Teoria dos Jogos

O que fazer para ganhar o premio Nobel?
- Quais estrategias podemos utilizar para conquistar o premio?
- Estudar muito, publicar muito, etc.

Qual a ¨recompensa¨ ao ganhar o premio Nobel?
- Quanto vale o premio nobel?
- Valor depende da pessoa. Como quantificar este valor? 
- Problema: atribuição de recompensa, comparacao entre valores



INTRODUÇÃOExemplo de Conflitos (2)

ir a praia ou ficar em casa

2 pessoas precisam decidir entre dois programas

pessoas querem estar juntas, mas preferem sair

casa praia

Pessoa 1

Pessoa 2

casa 0,0 1,2

2,1 2,2

A solução do jogo depende das recompensas atribuídas

Quanto vale ficar juntos na praia? Necessidade de atribuir valores 
numéricos aos possiveis resultados do conflito

Como modelar esta situacao?

praia

como definir as recompensas?

Ordenar os beneficios pode ser suficiente sem atribuir valores?
Como entao comparar as recompensas entre diferentes pessoas?



INTRODUÇÃOExemplo de Conflitos (3)

acusar o parceiro ou ficar em silencio?

Dilema dos prisioneiros

acusar pode levar a menos tempo de prisao

acusar

Prisioneiro A

Prisioneiro B

siléncio 6 meses
A pega 10 anos
B é solto

A é solto
B pega 10 anos

2 anos

O que fazer?

acusar

siléncio

Premissa: jogadores querem obter o melhor para si proprio
                   (independente do resultado que isto possa ter para o outro)

Por que é chamado de dilema? Pois, não conseguimos chegar a melhor
solução para os 2. Como garantir que as partes vão cooperar?



INTRODUÇÃOExemplo de Conflitos (3)

Caso 1: 10 ou 2 anos
Caso 2: 20 ou 2 anos

Dilema do Prisioneiro na Pratica
acusar

Prisioneiro A

Prisioneiro B

siléncio 6 meses
A pega 10 anos
B é solto

A é solto
B pega 10 anos

2 anos

Como voces jogariam (uma so vez)

acusar

siléncio

Fabricio
Erico
Renato
Vinicios

caso
  1

caso
  2

acusa

acusa

acusa

acusa

acusa

acusa

acusa acusa

Todos acusam! Ninguem quis saber do parceiro no crime...
Mesmo quando o outro pode ficar preso 20 anos!



INTRODUÇÃOExemplo de Conflitos (3)

A recompensa tem papel fundamental. O que ocorreria no caso abaixo?

Dilema dos prisioneiros

Ficar preso 1 dia ou nada podem ter o mesmo valor

¨Acusar¨ tem o risco muito alto. Posso ficar preso 50 anos!

Teoria dos Jogos nao se preocupa com o valor das utilidades
Ser solto e´ melhor que ficar preso 1 dia. Sendo assim, o resultado sera o
mesmo: acusar!

Jogadores decidem sempre tendo em mente o melhor 
para si, como individuo

acusar

Prisioneiro A

Prisioneiro B

siléncio 1 dia
A pega 100 anos
B é solto

A é solto
B pega 100 anos

50 anosacusar

siléncio

O que fazer neste caso? Ficar em silencio?

Acusar leva ao melhor benefício individualmente



INTRODUÇÃOExemplo em Redes

Considere uma rede sem fio: canal compartilhado

Não transmistir

Usuario A

Usuario B

Transmitir −ε,−ε 1,0

0,1 0,0

Várias forma de modelar este
tipo de jogo

Não 
transmistir

Transmitir
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3 4 5 Total

Renato
Vinicios

Rodadas

Depende do objetivo do
modelo e do sistema a sendo
modelado

Jogo em pratica. Alunos jogando multiplas rodadas deste jogo (e = 0.1)


