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Professores
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• Edmundo de Souza e Silva - edmundo@land.ufrj.br - COPPE/Sistemas - H-318

Localização

• Sala I-246 (Bloco I), chamar LAND para entrar

• Terças e/ou Quintas, 10:15h – 12h

Resumo

• Um dos problemas mais importantes de sistemas distribúıdos, como a Internet, é o
compartilhamento eficiente dos recursos dispońıveis entre os diferentes usuários do
sistema. Tradicionalmente, este problema é resolvido através de protocolos distribúıdos
bem definidos, projetados sob um consenso comum e adotado fielmente por todos os
usuários. Entretanto, usuários e aplicações de sistemas abertos, como a Internet, vêm se
tornando cada vez mais autônomos, independentes de protocolos ŕıgidos, o que quebra
o paradigma clássico e faz surgir um novo cenário. Em particular, usuários agem
estrategicamente ao engajarem no comparilhamento de recursos, buscando o melhor
para si próprio, criando assim um conflito de interesses direto com outros usuários.
Desta forma, a teoria dos jogos, que oferece um ferramental matemático rigoroso,
surge como uma promissora opção para modelar tais interações e tentar prever como
tais conflitos de interesse serão resolvidos.
O objetivo deste curso é introduzir os fundamentos da teoria dos jogos e ilustrar como
esta pode ser aplicada na área de redes de computadores. Através de exemplos sim-
ples, iremos discutir diferentes cenários que levam a um conflito de interesses entre os
usuários do sistema. Mostramos então como a teoria dos jogos pode ser aplicada para
analisar tais situações e prever como tais conflitos podem ser resolvidos. Desta forma,
apresentaremos alguns importantes conceitos e resultados básicos da teoria, bem como
suas limitações. Exemplos espećıficos de problemas de roteamento, congestionamento,
aplicações peer-to-peer e redes sem-fio são discutidos de forma a elucidar o surgimento
do conflito de interesses entre usuários e a aplicabilidade da teoria dos jogos.
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O curso terã o formato de seminãrio. As aulas serão utilizadas para discussões dos
tópicos onde os alunos terão uma participação fundamental. Os alunos deverão apre-
sentar assuntos espećıficos do curso assim como seus projetos.

Ementa

• Motivação e Introdução

– Problemas de compartilhamento de recursos

– Modelagem clássica

– O usuãrio estratégico

• Teoria dos Jogos

– O que é teoria dos jogos

– Jogos em forma normal

– Conceitos de solução

– Jogos em forma extensiva

– Jogos repetitivos

– Jogos evolucionários

• Aplicações a Redes

– Problemas na área de roteamento

– Problemas na área de congestionamento

– Problemas na área redes sem fio

– Problemas na área de redes P2P

Formato do Curso

• O curso terá o formato de seminãrio. As reuniões em aula serão semanais e serão
centradas em discussões sobre um tópico definido antecipadamente. Os alunos deverão
participar ativamente destas discussões e em alguns casos apresentar o material.

Avaliação

• O curso não possui provas. A avaliação será feita com base na participação das dis-
cussões em aula, nas apresentações a serem feitas, nas listas de exerćıcios e nos projetos.
Haverá ao menos um trabalho para casa por semana. Os alunos deverão preparar e
apresentar um ou dois tópicos em aula assim como trabalhar em um ou dois projetos.
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Os projetos poderão ser escolhidos pelo próprio aluno, com base em seus interesses.

Livros e Referências

• Uma Breve Introdução a Teoria de Jogos com Aplicações a Redes de Com-

putadores, por Edmundo de Souza e Silva, Daniel R. Figueiredo, 2007.

• Game Theory and Strategy, por Philip Straffin, 1993.

• Game Theory Evolving, por Herbert Gintis, 2000.

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