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O que é Teoria dos Jogos?

Conflito de interesse entre duas ou mais 
entidades

indivíduos, países, empresas, etc
jogo de tabuleiro, guerra, cliente, troféu, 
etc

Como resolver tais situações de conflito?

Teoria dos Jogos!
Ferramental matemático para modelar e 
dizer como conflitos podem ser 
resolvidos
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Aplicações de Teoria dos Jogos

Teoria desenvolvida principalmente por 
matemáticos e economistas

com contribuição de biólogos!

Aplicada em diversas áreas do 
conhecimento

De economia a filosofia, passando por 
computação e biologia!

Objetivo em geral é modelar e 
compreender situações onde há conflito de 
interesses
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Aplicações de Teoria dos Jogos
em Redes de Computadores

“Recentemente” aplicada na área de redes
Nagle, RFC 970, 1985
“datagram networks as a multi-player game”
artigo no volume 1 da IEEE/ACM ToN (1993)

Maior interesse a partir de 2000
redes sem fio, redes overlay, sistemas 
P2P, etc.
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Limitações da Teoria dos Jogos

Não há solução geral para a resolução de 
conflitos de interesse
Conflitos reais são complexos

Modelo no melhor caso captura aspectos 
importantes

Jogadores são considerados “racionais”
Fazem o melhor para si, assumindo que todos os 
outros agem desta mesma forma

Não há prescrição única
Jogadores não sabem o que fazer
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Limitações da Teoria dos Jogos

Porém...

  Teoria fornece intuição, sugestões e 
prescrições parciais aos jogadores!

Melhor ferramenta matemática disponível 
atualmente!
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O que é um Jogo?
Um modelo de uma situação de conflito

Consite de ao menos dois jogadores
Conjunto de estratégias para cada jogador
Relação de preferência sobre os possíveis 
resultados do conflito

Jogadores são uma entidade genérica
indivíduo, empresa, país, população, etc.

Conjunto de estratégias
ações disponíveis para cada jogador

Resultado
determinado pelo conjunto de ações escolhidas por 
todos jogadores

Recompensa
valor associado com o resultado do jogo



  

Figueiredo – de Souza e Silva – 2007

Classificação de Jogos

Muitos tipos de jogos
Três grande categorias

Jogos não-cooperativos (competitivos)
Decisões individuais, não há acordos

Jogos repetidos e evolucionários
Situações dinâmicas

Jogos cooperativos
Decisões em grupo, acordos existem
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Exemplo de Conflito
Duas pessoas A e B que compartilham um 
canal de acesso podem escolher entre utilizar 
uma ou duas conexões para transferir um 
arquivo

Ambos desejam obter a melhor qualidade de 
serviço possível (ex. Throughput)

Internet
Alberto

Barbara
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Modelando o Conflito

Como modelar este conflito?

1, 1

2, 5

2

5, 22

3, 31

1

Alberto

Barbara

Conjunto de 
estratégias de

Alberto

Conjunto de 
estratégias de

Barbara

Qualidade de Serviço
para Alberto

Qualidade de Serviço
para Barbara

Jogadores

Matriz do jogo
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Resolvendo o Conflito

Decisão feita de forma simultânea
decisões sequenciais mais tarde

Combinação de decisões determina 
resultado do jogo
Como resolver o conflito? Quais estratégias 
escolher?

1, 1

2, 5

2

5, 22

3, 31

1

Alberto

Barbara
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 Jogo em Forma Normal

Jogo em Forma Normal (ou estratégica)
Conjunto finito N de jogadores
Conjunto de estratégias       para cada jogador 
Função de recompensa            para cada jogador 

onde                                  é um vetor contendo as 
estratégias escolhidas por cada jogador

A é o conjunto de todos os possíveis resultados
         é um vetor contendo as estratégias 
escolhodas por cada jogador

Estratégias define o resultado

 

)(sui
Ni ∈iA

jNj AAs ∈×=∈
Ni ∈

As ∈

ℜ→Aui :
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Outro Exemplo

Considere o seguinte exemplo de jogo

5, 5

2, 4

2

4, 22

3, 31

1

Alberto

BarbaraAlberto deve 
escolher a 

estratégia 1?

Estratégia
estritamente pior 

(dominada pela 
estratégia 2)

Barbara deve 
escolher a 

estratégia 1?
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Dominância

Uma estratégia S domina estritamente uma 
estratégia T se todo resultado quando S é 
escolhida é melhor do que o resultado 
correspondente quando T é escolhido

Princípio da Dominância
Jogadores racionais nunca escolhem 
estratégias estritamente dominadas

Idéia: Resolver o jogo através da 
eliminação de estratégias dominadas
Eliminação iterativa
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Resolvendo o Jogo
Eliminação iterativa de estratégias dominadas

Jogador 1 não pode remover nenhuma estratégia (nem 
T ou B dominam a outra)
Jogador 2 pode remover estratégia R (dominada por M)
Jogador 1 pode remover estratégia T (dominada por B)
Jogador 2 pode remover estratégia L (dominada por M)
Solução: J1 -> B,  J2 -> M

3, -32, -23, -3B

4, -4-1, 1-2, 2T

RML

Jogador 1

Jogador 2
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Outro Exemplo

Eliminação de estratégias dominadas pode 
não funcionar
Considere o jogo 

2, 21, 36, 23

3, 15, 54, 22

2, 64, 23, 31

321

Alberto

Barbara

Nenhum jogador possui estratégias domindas
Precisamos de outro conceito de solução
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Analisando o Jogo

2, 21, 33, 23

3, 15, 54, 22

2, 14, 33, 21

321

Alberto

Barbara

O que A deve 
fazer se B 
escolher 1?

O que A deve 
fazer se B 
escolher 2?

O que B deve 
fazer se A 
escolher 2?

Estratégias (2, 2)
parece estável!

Nenhum jogador deseja mudar sua estratégia
Ponto de sela do jogo
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Pontos de Sela
Um resultado é um ponto de sela do jogo 
se nenhum jogador pode aumetar sua 
recompensa mudando isoladamente sua 
estratégia

Princípio do Ponto de Sela
jogadores racionais devem sempre escolher 
estratégias que levem a pontos de sela

Porque jogar pontos de sela?
maximiza a recompensa mínima
convergência da linha de raciocínio
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Diagrama de Movimento

2, 21, 33, 23

3, 15, 54, 22

2, 14, 23, 21

321

Preferência de movimento dado a estratégia 
do outro jogador

3

2

1

321

Ponto de sela é sumidouro (não há movimento 
para fora)
Caminhos podem levar a um ponto de sela

Ocorre no exemplo acima, mas nem sempre
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Outro Exemplo

Diagrama de movimento

2, 2

4, 3

2

4, 12

3, 41

1

Alberto

Barbara

Pontos de sela nem sempre ocorrem
O que fazer neste caso?

Escolher estratégias de forma aleatória!
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Estratégias Mistas

Cada jogador associa a cada estratégia uma 
probabilidade

Decisão agora é a distribuição a ser usada

Recompensas calculadas usando valor esperado 
(média)

2, 2

4, 3

2

4, 12

3, 41

1

Alberto

3/41/4

Supor que B escolha estratégia 1 com prob. 1/4 e 
estratégia 2 com prob. 3/4
Qual a recompensa obtida por Alberto?
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Como Escolher Estratégia Mista

Idéia: escolher uma distribuição que não pode ser 
explorada pelo outro jogador

Recompensa para o outro jogador deve ser a 
mesma independente da escolha de estratégia
Garante o ganho mínimo

2, 2

4, 3

2

4, 12

3, 41

1

Alberto

1-xx

Qual distribuição Bárbara deve jogar?

Barbara
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Como Escolher Estratégia Mista

2, 2

4, 3

2

4, 12

3, 41

1

Alberto

Qual distribuição Alberto deve escolher?

Barbara

(1-y)

y

Qual o resultado final do jogo?
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Equilíbrio de Nash
Um dos conceitos mais importantes de Teoria dos Jogos

Mas você já conhece!
Equilíbrio de Nash é equivalente ao ponto de sela

Equivalência das definições

Homenagem ao matemático John Nash
provou que todo jogo possui ao menos um ponto de 
sela (em 1950) em estratégias puras ou mistas
prova é simples, utiliza teorema de ponto fixo

Def: Um resultado é um equilíbrio de Nash se 
nenhum jogador pode unilateralmente mudar de 
estratégia e aumentar sua recompensa
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Jogos com Múltiplos Equilíbrios
Considere o jogo abaixo (o mesmo do começo da 
aula)

Diagrama de movimento do jogo

1, 1

2, 5

2

5, 22

3, 31

1

Alberto

Barbara

Jogo possui dois equilíbrios de Nash!
Equilíbrios possuem resultados diferentes
O que fazer?

teoria não possui solução bem aceita!
Idéia: Usar estratégias mistas

bom ou ruim neste caso?
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Tópicos Especiais em Redes:
Introdução a Teoria dos Jogos 
com Aplicações a Redes de 

Computadores

Aula passada:
Introdução a Teoria
Dominância, sela, 
estratégias mistas, 
equilíbrio de Nash

Aula de hoje:
ótimo de Pareto, 
estratégias contínuas
Jogos extensivos, 
ameaças 
inacreditáveis, indução 
na árvore do jogo
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Dilema do Prisioneiro
Um dos jogos mais estudados e utilizados

proposto na década de 1950

Dois suspeitos são presos por cometer um crime 
em conjunto

interrogados simulatenamente em selas separadas
duas opções: delatar o parceiro ou ficar em silêncio

10, 10

20, 2

D

2, 20D

5, 5N

N

Alberto

Barbara

Recompensa medida
em anos de prisã.
Menor é melhor!

O que fazer?
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Analisando o Dilema do 
Prisioneiro

10, 10

20, 2

D

2, 20D

5, 5N

N

Alberto

Barbara

D domina estritamente N, podemos eliminá-la
(D,D) é um equilíbrio de Nash (único no jogo)
Jogadores devem sempre delatar o outro!

Mas ficar em silêncio seria melhor...
mas voce ficaria em silêncio?
ajudaria conversar antes da decisão?
como garantir que o outro vai também ficar em 
silêncio?
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Raciocínio Individual e em 
Grupo 

10, 10

20, 2

D

2, 20D

5, 5N

N

Alberto

Barbara

Jogadores raciocinam individualmente
Querem o melhor para si, independente do outro

Outra solução: raciocínio em grupo
melhor para o grupo, não para o indivíduo
problemas quando não há consenso

Ótimo de Pareto
Um resultado é um ponto ótimo de Pareto se 
nenhum outro resultado oferece a todos os 
jogadores uma recompensa maior
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Funções de Melhor Resposta

Considere a função de recompensa do jogador 1

),( 211 ssu

Qual a melhor estratégia para o jogador 1 dado a 
estratégia escolhida pelo jogador 2?

),(maxarg)( 21121
1

ssusR
s

=

Conhecida como
“função de melhor resposta”

Valor da função é uma estratégia
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Funções de Melhor Resposta e 
Equilíbrio de Nash

Considere as funções de melhor resposta de 
ambos jogadores 

Cor. Se           é um equilíbrio de Nash, então          
são melhores respostas para a outra:

)( 21 sR )( 12 sR

),( *
2

*
1 ss ),( *

2
*
1 ss

)( *
21

*
1 sRs = )( *

12
*
2 sRs =e

Calcular equilíbrio de Nash através de funções de 
melhor resposta
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Funções de Melhor Resposta 
Graficamente

Todas as interseções 
são equilíbrios de Nash

1s

2s

)( 21 sR

)( 12 sR

NEP: estratégias 
são mutuamente 
melhores resposta

espaço de 
estratégias do 

jogador 1

espaço de 
estratégias do 

jogador 2 Melhor resposta 
para jogador  1

Melhor resposta 
para jogador 2
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Modelo de Duopólio de Cournot
Várias firmas produzem exatamente o mesmo 
produto

        : quantidade produzida pela firma  
Custo para firma i produzir quantidade   

Preço de mercado (preço pago por consumidores)

onde 
Lucro da firma i 

iq Ni ,,1=

)( ii qC

)(QP
∑=

i iqQ

)()(),( iiiii qCQPqQqU −=

Quanto cada firma deve produzir?
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Duopólio: Exemplo
Considere duas firmas
Custo de produção simples

Sem custo fixo, apenas custo marginal
Estrutura de mercado simples (demanda fixa a)

onde 
Lucro da firma

Firmas decidem o quanto produzir simultaneamente
Assumir que c < a

2,1=i

iii cqqC =)(

+−= )()( QaQP
21 qqQ +=

))(()(),( 21 cqqaqcqQaqQqU iiiii −+−=−−= +
2,1=i
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Duopólio: Solução
Modelar como um jogo
Espaço de estratégia

quantidade de produção 
dado que                se           ,

Qual é o equilíbrio de Nash deste jogo?
utilizar função de melhor resposta

Melhor resposta para firma 1

Melhor resposta para firma 2

aQ ≥0)( =QP
0≥iq

aqi ≤

))((maxarg)( 211
0

21
1

cqqaqqR
aq

−+−=
≤≤

))((maxarg)( 212
0

12
2

cqqaqqR
aq

−+−=
≤≤

Valor escolhido 
pela firma 2

Valor escolhido 
pela firma 1
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Duopólio: Solução
Solução para o problema de maximização

condições de primeira orderm suficientes

No equilíbrio de Nash            são melhores 
resposta para a outra

resolver o par de equações

Equilíbrio de Nash (usando substituição)

2
)( 2

21
cqaqR −−=

2
)( 1

12
cqaqR −−=e

2

*
2*

1
cqaq −−=

2

*
1*

2
cqaq −−=

),( *
2

*
1 qq

e

3
*
2

*
1

caqq −==
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Duopólio: Análise
Total produzido 
em equilíbrio

Preço pago por 
consumidores

)(
3
2 caQ −=

3
2)( caQP +=

Considere um monopólio (firma 2 não existe,          )
Equilíbrio é dado por 2)(*

1 caq −=

Total produzido 
em equilíbrio

Preço pago por 
consumidores

)(
2
1 caQ −= 2

)( caQP +=

02 =q

Competição pode ser bom!

menos 
quantidade 
produzida Preço pago é 

mais alto
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Jogos em Árvores (forma 
extensiva)

Jogo em sequência
Jogadores alternam a vez tomando decisões
Escolha anterior pode ser vista

Jogo representado em árvore
Cada nó da árvore representa ponto de decisão 
para algum jogador
Arestas representam as escolhas
Folhas representam o fim do jogo (resultado)

Pode ser convertido no jogo em forma 
normal

Plano de ação precisa ser escolhido 
antecipadamente
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Exemplo de Jogo em Árvore 

Conjunto de 
estratégias 
para jogador 
1: {E, D}

Jogador 1

Jogador 2 Jogador 2
E

E

D

DD E

3, 1 1, 2 -2, 1 0, -1

O que fazer quando 
J1 joga L

O que fazer quando 
J1 joga R

Recompensa 
para jogador 

2

Recompensa 
para 

jogador 1

Estratégia para jogador 2
      ____ , ____

Conjunto de estratégias para jogador 2:
{LL, LR, RL, RR}
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Definição mais formal

Um jogo em forma extensiva consiste
um conjunto finito de jogadores
uma árvore de jogo com altura finita
uma função de recompensa para cada jogador

● onde s é uma folha da árvore)(sui
Árvore do Jogo: 

Conjunto de nós e arestas (uma árvore)
Cada nó não folha representa um ponto de 
decisão para algum jogador
Cada aresta representa escolhas disponíveis 
(possivelmente infinito)
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Tópicos Especiais em Redes:
Introdução a Teoria dos Jogos 
com Aplicações a Redes de 

Computadores
Aula passada:

ótimo de Pareto, 
estratégias 
contínuas
Jogos extensivos,

Aula de hoje:
Jogos extensivos, 
ameaças inacreditáveis, 
indução em árvores
Discussão da lista de 
exercícios
Discussão dos tópicos 
para apresentação
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Exemplo de Jogo

Vivavoz e Skype estão decidindo adotar uma 
tecnologia para codificação de voz (WMA ou Speex)

Skype decide primeiro, depois Vivavoz

Skype

Vivavoz Vivavoz
W

W

S

SS .W

3, 1 1, 0 0, 0 2, 2

Qual o equilíbrio de Nash deste jogo?



Convertendo o 
Jogo para sua 
Forma Normal

Todo o jogo em forma extensiva pode ser 
convertido em forma normal

Crescimento exponencial da matrix

0, 0

1, 0

S, W

2, 2

3, 1

W, S

2, 20, 0S

1, 03, 1W

S, SW, W

Skype

Vivavoz

W

W

S

SS W

3, 1 1, 0 0, 0 2, 2



NEP e Ameaças 
Inacreditáveis

Jogar “Speex de qualquer maneira” não é 
acreditável para Vivavoz
Se Skype jogar WMA, então é melhor para 
 Vivavoz jogar WMA

0, 0

1, 0

S, W

2, 2

3, 1

W, S

2, 20, 0S

1, 03, 1W

S, SW, W

Skype

Vivavoz

W

W

S

SS W

3, 1 1, 0 0, 0 2, 2

Equilíbrio
de Nash



Indução de Traz-para-Frente 
Começando das folhas, remover nós da 
árvore de forma iterativa

Fazendo a melhor escolha em cada nó

W

W

S

SS W

3, 1 1, 0 0, 0 2, 2

W S

3, 1 2, 2

W S

W

Melhor estratégia 
para Vivavoz : WS

Melhor estratégia 
para Skype : W

Resultado único



Indução de Traz-para-Frente 
Indução de Traz-para-Frente sempre leva 
a um equilíbrio de Nash (jogos com 
informação perfeita)

Equilíbrio não necessariamente é único
não há preferência estrita sobre os resultados

Mecanismo para remoção de equilíbrios 
de Nash ruins

Ameaças inacreditáveis



Líderes e Seguidores
O que aconteceria se Vivavoz decidisse 
primeiro?

Equilíbrio de Nash (depois de indução de 
traz-para-frente)?

Vivavoz

Skype Skype
W

W

S

SS W

1, 3 0, 1 0, 0 2, 2

Melhor resultado para Vivavoz
ameaça inacreditável passa a ser crível!

Vantagem de jogar primeiro
mas sempre é vantajoso?



Informação Perfeita ou 
Imperfeita

O que cada jogador conhece?

Informação perfeita: todos os jogadores 
conhecem todo o passado do jogo

Todas as jogadas feitas por todos os outros

Informação imperfeita: caso contrário



Informação Imperfeita

Vivavoz não sabe qual foi a decisão do Skype
Skype

Vivavoz Vivavoz
W

W

S

SS .W

3, 1 1, 0 0, 0 2, 2

Vivavoz não sabe em que nó da árvore se 
encontra

curva pontilhada indica possíveis nós

Qual é o jogo em forma normal?


