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 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

Η θεωρία παιγνίων χρησιμοποιείται στη λήψη αποφάσεων σε 

καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης όπου εμπλέκονται 

περισσότεροι από ένας λήπτες αποφάσεων ταυτόχρονα.  

 

Παίγνιο μηδενικού αθροίσματος (zero sum game) 

Οι λήπτες αποφάσεων (οι παίχτες) είναι δύο. Το κέρδος του ενός παίχτη 

είναι ίσο με τη ζημιά του άλλου παίχτη. Ένα παίγνιο δυο παικτών Α, Β 

μηδενικού αθροίσματος περιγράφεται συνήθως με έναν πίνακα 

αποτελεσμάτων ή πληρωμών που δείχνει ποιες πληρωμές πρέπει να 

γίνουν μετά την εύρεση λύσης του παιγνίου (άριστη στρατηγική και των 2 

παιχτών). Σε έναν τέτοιο πίνακα πληρωμών οι τιμές που δίνονται είναι 

ίσες με τα κέρδη του παίχτη στα αριστερά του πίνακα (και αντίστοιχα 

ίσες με τη ζημιά του παίχτη που είναι πάνω) για κάθε διαφορετική 

στρατηγική. Στον παρακάτω πίνακα, αν η εταιρεία Α επιλέξει την 

στρατηγική Α3 και η εταιρεία Β επιλέξει την στρατηγική Β1, τότε ο 

συνδυασμός τους μας δίνει το κελί με τιμή 580, το οποίο είναι το κέρδος 

του παίχτη Α και η ζημιά του παίχτη Β.  

 

Παράδειγμα πίνακα πληρωμών με τις διαφορετικές στρατηγικές για κάθε παίχτη 

(εδώ δύο εταιρείες Α και Β) 

-Υπάρχουν και παίγνια μη μηδενικού αθροίσματος (nonzero sum game) 

τα οποία δε θα μας απασχολήσουν. Πρόκειται για παίγνια στα οποία και 

κάποιο τρίτο μέρος λαμβάνει ανταμοιβές.  
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  Κριτήριο minimax 

Στη διάρκεια του παιγνίου οι παίχτες Α και Β γνωρίζουν τόσο τις δικές τους 

στρατηγικές όσο και τις στρατηγικές του αντιπάλου τους. Επειδή ο Α 

ενδιαφέρεται για το μέγιστο δυνατό κέρδος και ο Β για την ελάχιστη 

δυνατή ζημιά, γνωρίζοντας ο καθένας τους τον αντικειμενικό σκοπό του 

αντιπάλου, προκύπτει ότι ο Α θα ακολουθεί την στρατηγική maximin, 

δηλαδή επιλέγει από κάθε στρατηγική του  την μικρότερη τιμή  (το 

ελάχιστο κάθε γραμμής του πίνακα) και κατόπιν επιλέγει την μέγιστη τιμή 

από αυτές τις ελάχιστες τιμές.  

Αντίστοιχα, ο Β ακολουθεί τη στρατηγική minimax, δηλαδή επιλέγει από 

κάθε στρατηγική του την μεγαλύτερη τιμή (το μέγιστο κάθε στήλης του 

πίνακα) και στην συνέχεια επιλέγει το ελάχιστο αυτών των μεγίστων κάθε 

στρατηγικής. Επομένως κάθε παίχτης προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το 

χειρότερο που μπορεί να πάθει 

Αν υπάρχει ισορροπία τότε maxmin=minmax 

Για να εφαρμόσουμε το κριτήριο minimax , δημιουργούμε μια νέα στήλη 

δεξιά του πίνακα πληρωμών που θα περιέχει το ελάχιστο κάθε γραμμής, 

καθώς και μια νέα γραμμή στο κάτω μέρος του πίνακα που θα περιέχει το 

μέγιστο κάθε στήλης. Στον πίνακα του παραδείγματός μας θα είχε την 

εξής μορφή 

 Στρατηγικές εταιρείας Β   

Στρατηγικές 
εταιρείας Α 

Β1 Β2 Β3 Ελάχιστο 
Γραμμών 

maxmin 

Α1 720 600 830 600 600 
Α2 580 910 720 580 

Α3 580 600 500 500 
Μέγιστο 
στηλών 

720 910 830  

minmax        720 

 

Το minmax (το minimum των maximum δηλαδή) δεν είναι ίσο με το 

maxmin (το maximum των minimum). Κατά συνέπεια, στο παίγνιο δεν 

υπάρχει ισορροπία. 
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Υποδεέστερες / Κυρίαρχες (υπερέχουσες) στρατηγικές 

Υποδεέστερες είναι εκείνες οι στρατηγικές τις οποίες ο παίκτης δε θα 

επιλέξει ποτέ, επειδή κυριαρχούνται από άλλες. Μια υποδεέστερη 

στρατηγική μπορεί να απομακρυνθεί από το παίγνιο, μειώνοντας τις 

διαστάσεις του πίνακα πληρωμών. Με άλλα λόγια, μια στρατηγική ενός 

παίκτη μπορεί να απομακρυνθεί από το παίγνιο, αν κάθε στοιχείο της 

είναι το ίδιο ή χειρότερο από το αντίστοιχο στοιχείο κάποιας άλλης 

στρατηγικής του. 

 

-Για τον παίχτη Α (στα αριστερά του πίνακα) ο αντικειμενικός σκοπός 

είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Επομένως υποδεέστερη στρατηγική 

θα είναι οποιαδήποτε στρατηγική έχει μικρότερα στοιχεία από κάποια 

άλλη (κυρίαρχη ή υπερέχουσα στρατηγική). Άρα, 

Για τον Α : Διαγράφουμε ως υποδεέστερη στρατηγική την γραμμή της 

οποίας τα στοιχεία είναι μικρότερα (ή ίσα) από τα αντίστοιχα στοιχεία 

κάποιας άλλης γραμμής 

 

-Για τον παίχτη Β (στο πάνω μέρος του πίνακα) ο αντικειμενικός σκοπός 

είναι η ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Επομένως υποδεέστερη στρατηγική 

θα είναι οποιαδήποτε στρατηγική έχει μεγαλύτερα στοιχεία από κάποια 

άλλη. Άρα,  

Για τον Β : Διαγράφουμε ως υποδεέστερη στρατηγική την στήλη της 

οποίας τα στοιχεία είναι μεγαλύτερα (ή ίσα) από τα αντίστοιχα στοιχεία 

κάποιας άλλης στήλης 

Προφανώς σε έναν πίνακα πληρωμών είναι δυνατόν να διαγραφούν 

περισσότερες από μια γραμμές ή στήλες  

Η μείωση των διαστάσεων του πίνακα μέσω της διαγραφής 

υποδεέστερων στρατηγικών μας οδηγεί πιο κοντά στον τελικό σκοπό μας 

που, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι να καταλήξουμε σε πίνακα 2Χ2 
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Στον πίνακα πληρωμών του αρχικού μας παραδείγματος, η στρατηγική Α3 

είναι υποδεέστερη της στρατηγικής Α2, κι αυτό γιατί αν συγκρίνουμε τα 

στοιχεία τους ένα προς ένα, έχουμε 580=580 για το πρώτο, 600<910 για 

το δεύτερο, 500<720 για το τρίτο. Μπορούμε, λοιπόν, να την 

διαγράψουμε 

 

Και ο νέος πίνακας πληρωμών είναι διαστάσεων 2Χ3 

 Στρατηγικές εταιρείας Β 

Στρατηγικές 

εταιρείας Α 

Β1 Β2 Β3 

Α1 720 600 830 

Α2 580 910 720 

 

Με τον ίδιο τρόπο ελέγχουμε στη συνέχεια αν υπάρχουν κι άλλες 

υποδεέστερες στρατηγικές ώστε να τις διαγράψουμε (αναλυτική επίλυση 

στην πρώτη άσκηση) 
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Αμιγής στρατηγική – Μικτές στρατηγικές 

Όταν κάθε παίχτης μπορεί να εντοπίσει μια στρατηγική για να 

ισορροπήσει, τότε η στρατηγική του αυτή ονομάζεται αμιγής στρατηγική. 

Αυτή η ισορροπία συμβαίνει όταν το στοιχείο του πίνακα πληρωμών που 

δίνει το maxmin είναι το ίδιο με το στοιχείο που δίνει το minmax 

(προφανώς σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε minmax=maxmin) και το 

στοιχείο αυτό λέγεται λύση του παιγνίου, που δίνει και την τιμή V (value 

of the game) του παιγνίου. Η περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια. 

 

Σε παίγνια που δεν έχουν σημείο ισορροπίας (δηλαδή δεν υπάρχουν 

αμιγείς στρατηγικές) οι παίχτες ορίζουν μια πιθανότητα για κάθε 

στρατηγική με στόχο να μεγιστοποιηθεί το προσδοκώμενο κέρδος. Οι 

πιθανότητες με τις οποίες κάθε παίχτης εφαρμόζει τις στρατηγικές του 

ονομάζονται μικτή στρατηγική. Όπως θα δούμε, η βέλτιστη μικτή 

στρατηγική στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί με την 

γραφική μέθοδο.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Βήμα 1ο Εφαρμόζουμε το κριτήριο minmax/maxmin 

Αν αυτά είναι ίσα, τότε η άσκηση έχει λυθεί. Έχουμε την άριστη στρατηγική και την 

τιμή του παιγνίου. Αν δεν είναι ίσα τότε εφαρμόζουμε το δεύτερο βήμα  

 

Βήμα 2ο  Διαγραφή υποδεέστερων στρατηγικών 

Εντοπίζουμε και διαγράφουμε από τον πίνακα πληρωμών όλες τις υποδεέστερες 

στρατηγικές και για τους δύο παίχτες. Προσοχή, σε κάποιες περιπτώσεις μια 

στρατηγική καθίσταται υποδεέστερη αφού έχει προηγηθεί κάποια άλλη διαγραφή 

στον πίνακα. Κάθε φορά που διαγράφουμε κάποια γραμμή ή στήλη θα εξετάζουμε εκ 

νέου όλες τις στρατηγικές που απομένουν.  

-Αν ο πίνακας που προκύπτει μετά τις διαγραφές είναι 2Χ2 (αυτός είναι ο τελικός 

στόχος) τότε δεν χρειαζόμαστε το βήμα της γραφικής επίλυσης. 

 -Αν ο πίνακας που προκύπτει ΔΕΝ είναι μορφής 2Χ2, τότε θα χρειαστούμε το βήμα 

της γραφικής επίλυσης 

 

Βήμα 3ο Μέθοδος γραφικής επίλυσης  

Αν ο πίνακας μετά το βήμα 2 είναι 2Χ2, προσπερνάμε αυτό το βήμα. Αν δεν είναι 2Χ2, 

εφαρμόζουμε τη μέθοδο γραφικής επίλυσης μέσω της οποίας τελικά ο πίνακας 

πληρωμών γίνεται 2Χ2. 

 

Βήμα 4ο Ορίζουμε τις πιθανότητες Χ, 1-Χ για τον παίχτη Α και τις Υ, 1-Υ για τον 

παίχτη Β. 

Εξισώνουμε και βρίσκουμε τις τιμές των Χ και Υ. Αυτομάτως έχουμε βρει και την 

άριστη στρατηγική για τον καθένα τους. 

 

Βήμα 5ο Εύρεση της τιμής V του παιγνίου. 

Έχοντας βρει τις τιμές των Χ και Υ από το προηγούμενο βήμα, αντικαθιστούμε σε 

όποιον τύπο αναμενόμενου κέρδους θέλουμε (είτε του Α είτε του Β)  και βρίσκουμε 

την τιμή του παιγνίου 

 

 

 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ                                                              Σελίδα 7 από 37 

SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

Άσκηση 1 

 

Απάντηση 

Α. Ο πίνακας είναι ο ίδιος με αυτόν του παραδείγματος της θεωρίας. Θα 

εφαρμόσουμε ξανά το κριτήριο minimax, κατασκευάζοντας την αντίστοιχη γραμμή 

«μέγιστο στηλών» και την αντίστοιχη στήλη «ελάχιστο γραμμών» 

 Στρατηγικές εταιρείας Β   

Στρατηγικές 

εταιρείας Α 

Β1 Β2 Β3 Ελάχιστο 

Γραμμών 

maxmin 

Α1 720 600 830 600 600 

Α2 580 910 720 580 

Α3 580 600 500 500 

Μέγιστο 

στηλών 

720 910 830  

minmax        720 
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Επειδή minmax[A1,B1]=720 και maxmin[A1,B2]=600 σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

ισορροπία κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει αμιγής στρατηγική για τους παίχτες. Θα 

αναζητήσουμε την μικτή στρατηγική.  

 

Β. Θα προχωρήσουμε σε απαλοιφή υποδεέστερων στρατηγικών. 

 Όπως είχαμε δει, η στρατηγική Α3 είναι υποδεέστερη της Α2 γιατί 580=580, 600<910 

και 500<720. Άρα η στρατηγική Α3 μπορεί να διαγραφεί. (η Α3 είναι υποδεέστερη 

και της Α1. Παρόλα αυτά, δεν το αναφέρουμε στην λύση μας, καθώς για την 

διαγραφή αρκεί να είναι υποδεέστερη μιας στρατηγικής, όχι όλων) 

Ο νέος πίνακας πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής μετά την διαγραφή της Α3 

 Στρατηγικές εταιρείας Β 

Στρατηγικές 

εταιρείας Α 

Β1 Β2 Β3 

Α1 720 600 830 

Α2 580 910 720 

 

Τώρα,  η στρατηγική Β3 είναι υποδεέστερη της Β1 γιατί 830>720, 720>580 

(υπενθυμίζεται ότι για τον παίκτη Β, υποδεέστερη θεωρείται μια στρατηγική με 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ή ίσα στοιχεία, καθώς οι τιμές του πίνακα αποτελούν για αυτόν ζημιά) 

Επομένως και η στρατηγική Β3 διαγράφεται, κι ο νέος πίνακας πληρωμών είναι ο 

εξής 

 Στρατηγικές εταιρείας Β 

Στρατηγικές 

εταιρείας Α 

Β1 Β2 

Α1 720 600 

Α2 580 910 

 

Παρατηρούμε ότι μετά τη διαγραφή των υποδεέστερων στρατηγικών ο πίνακας 

πληρωμών γίνεται 2Χ2, επομένως δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στην γραφική 

μέθοδο επίλυσης.  
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Όταν καταλήγουμε σε πίνακα 2Χ2, ορίζουμε για τον παίχτη Α την πιθανότητα να 

επιλέξει την κάθε στρατηγική του. Αν η πιθανότητα για την πρώτη διαθέσιμη 

στρατηγική (Α1) είναι Χ, τότε η πιθανότητα για την δεύτερη διαθέσιμη στρατηγική (Α2) 

είναι, προφανώς, 1-Χ (αντίθετα μεταξύ τους ενδεχόμενα). Ομοίως, αν η πιθανότητα ο 

Β παίχτης να επιλέξει την πρώτη διαθέσιμη στρατηγική του (Β1) είναι Υ, τότε η 

πιθανότητα να επιλέξει την δεύτερη διαθέσιμη στρατηγική του (Β2) θα είναι 1-Υ.  

 Στρατηγικές εταιρείας Β 

Στρατηγικές 

εταιρείας Α 

Β1 

Υ 

Β2 

1-Υ 

Α1  Χ 720 600 

Α2   1-Χ 580 910 

 

Τώρα, θα βρούμε την αξία του παιγνίου για κάθε παίχτη ξεχωριστά, και για κάθε 

στρατηγική του αντιπάλου 

Για την εταιρεία Α : 

Αν ο παίχτης Β ακολουθήσει την στρατηγική Β1 

V (A, B1) = 720∙X+580∙(1-X) =720X+580-580X=140Χ+580⇔ V (Α, Β1) = 140Χ+580 

 

Αν ο παίχτης Β ακολουθήσει την στρατηγική Β2 

V (A, B2) = 600∙X+910∙(1-X) = 600X+910-910X= -310X+910⇔ V (A, B2) = -310X+910 

 

Όμως, θα πρέπει V (Α, Β1) = V (A, B2) ⇔ 140Χ+580 = -310X+910 ⇔  

⇔ 140Χ+310Χ=910-580 ⇔ 450Χ=330 ⇔ Χ=0,7333 

Οπότε και 1-Χ=0,2667 

  

Ομοίως για την εταιρεία Β: 

Αν ο παίχτης Α ακολουθήσει την στρατηγική Α1 

V (B,A1) = 720∙Υ + 600∙(1-Υ)= 720Υ+600-600Υ=120Υ+600⇔ V (Β,Α1) = 120Y+600 
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Αν ο παίχτης Α ακολουθήσε την στρατηγική Α2 

V (B ,Α2) = 580∙Y + 910∙(1-Y) = 580Y+910-910Y= -330Y+910 ⇔ V (B ,Α2) = -330Y+910 

 

Όμως θα πρέπει V (B,A1) = V (B ,Α2) ⇔ 120Y+600=-330Y+910⇔ 

⇔ 120Y+600=-330Y+910 ⇔ 120Y+330Y=910-600⇔450Y=310⇔Y=0,6888 

Οπότε και 1-Υ=0,3112 

 

Εφόσον έχουμε βρει τις πιθανότητες τόσο για τον Α όσο και για τον Β, μπορούμε να 

προσδιορίσουμε την άριστη μικτή στρατηγική για κάθε παίχτη (συμπληρώνοντας 

μηδέν στις στρατηγικές που έχουν διαγραφεί) 

Μικτή στρατηγική για την εταιρεία Α : (0,7333 , 0,2667 , 0) 

Μικτή στρατηγική για την εταιρεία Β : (0,6888, 0,3112 , 0) 

 

Για να βρούμε την τιμή του παιγνίου, αντικαθιστούμε σε οποιαδήποτε στρατηγική 

οποιουδήποτε παίχτη. Π.χ. στην V(A,B1) 

V= 720∙0.7333+580∙0.2667=527.976+154.686=682.662 εκ. ευρώ 

 

Αν εφαρμοστούν οι άριστες στρατηγικές  

Τζίρος Α =682,662 ευρώ 

Τζίρος Β = 1500-682,662=817,338 εκ ευρώ 
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Άσκηση 2 

 

Απάντηση 

Α. 

Θα διαγράψουμε υποδεέστερες στρατηγικές 

 

 

 

Η 

Α3 

διαγράφεται γιατί είναι υποδεέστερη της Α1 

400<500, 700=700, 600<1300 

«Αρτοσκευάσματα» 

Β 

 

 

«Φρέσκο 

Ψωμί» 

Α 

 Πολυτελείας 

Β1 

Χωριάτικο 

Β2 

Διατίμησης 

Β3 

Πολυτελείας Α1 500 700 1300 

Χωριάτικο Α2 1200 1000 600 

Διατίμησης Α3 400 700 600 
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Ο νέος πίνακας πληρωμών είναι διαστάσεων 2Χ3, χωρίς, όμως, να μπορεί να 

διαγραφεί κάποια άλλη στρατηγική είτε του Α είτε του Β. Θα εφαρμόσουμε το 

κριτήριο minimax 

 

 

 

 

Από τα μέγιστα στηλών παίρνουμε το μικρότερο, που είναι 1000 (minmax) 

Από τα ελάχιστα γραμμών παίρνουμε το μεγαλύτερο, που είναι 600 (maxmin) 

Εφόσον minmax ≠ maxmin, δεν υπάρχει ισορροπία κι επομένως δεν υπάρχει αμιγής 

στρατηγική. Θα αναζητήσουμε μικτές στρατηγικές για τους δυο παίχτες. Εφόσον ο 

τελικός πίνακας πληρωμών δεν είναι 2Χ2, θα χρησιμοποιήσουμε την γραφική μέθοδο 

επίλυσης ώστε να γίνει 2Χ2.  

Β.  

Θα κατασκευάσουμε δυο κατακόρυφους παράλληλους άξονες με τις διαφορετικές 

τιμές των δυο στρατηγικών του Α σε καθέναν τους. Δηλαδή, στον πρώτο άξονα θα 

βάλουμε τις τιμές της Α1 στρατηγικής (500,700 και 1300) και στον δεύτερο άξονα θα 

βάλουμε τις τιμές της Α2 στρατηγικής (1200,1000 και 600). Στη συνέχεια θα 

χαράξουμε τις ευθείες που αντιστοιχούν στην στρατηγική Β1 (δηλαδή 500-1200), στην 

στρατηγική Β2(δηλαδή 700-1000) και στην Β3 (δηλαδή 1300-600). 

 

 

 

«Αρτοσκευάσματα»  

Β 

 

 

«Φρέσκο 

Ψωμί» 

Α 

 Πολυτελείας 

Β1 

Χωριάτικο 

Β2 

Διατίμησης 

Β3 

Ελάχιστα 

γραμμών 

Πολυτελείας 

Α1 

500 700 1300 500 

Χωριάτικο 

Α2 

1200 1000 600 600 

Μέγιστα 

στηλών 

1200 1000 1300 
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Το σχήμα που προκύπτει είναι το παρακάτω 
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Ο Β επιλέγει την κόκκινη γραμμή (αφού επιδιώκει την ελάχιστη ζημιά) 

Ο Α, με τη σειρά του, επιλέγει το σημείο Κ που αντιστοιχεί στο μέγιστο της 

κόκκινης τεθλασμένης γραμμής (αφού επιδιώκει το μέγιστο κέρδος) 

 

Το σημείο Κ είναι το σημείο τομής των στρατηγικών Β2 και Β3, δηλαδή δεν 

συμμετέχει η ευθεία της στρατηγικής Β1. Η στρατηγική Β1 μπορεί να διαγραφεί από 

τον πίνακα πληρωμών, μειώνοντας έτσι τις διαστάσεις του στο επιθυμητό 2Χ2. 
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Ο νέος πίνακας πληρωμών διαμορφώνεται στον εξής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούμε, πλέον, να υπολογίσουμε όπως και στην προηγούμενη άσκηση τις 

πιθανότητες Χ, 1-Χ για τον παίχτη Α και τις αντίστοιχες Υ και 1-Υ για τον παίχτη Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον παίχτη Α: 

V(A,B2)=700∙X+1000∙(1-X)=700X+1000-1000X⇔V(A,B2)=1000-300X 

V(A,B3)=1300∙X+600∙(1-X)=1300X+600-600X⇔V(A,B3)=600+700X 

Αλλά V(A,B2)= V(A,B3)⇔1000-300Χ=600+700Χ⇔-700Χ-300Χ=600-1000⇔ 

⇔-1000Χ=-400⇔Χ=0,4 

Κι επομένως 1-Χ=0,6 

 

 

«Αρτοσκευάσματα» 

Β 

 

 

«Φρέσκο 

Ψωμί» 

Α 

 Χωριάτικο 

Β2 

Διατίμησης 

Β3 

Πολυτελείας Α1 700 1300 

Χωριάτικο Α2 1000 600 

«Αρτοσκευάσματα» 

Β 

 

 

«Φρέσκο 

Ψωμί» 

Α 

 Χωριάτικο 

Β2 

Υ 

Διατίμησης 

Β3 

1-Υ 

Πολυτελείας Α1 

Χ 

700 1300 

Χωριάτικο Α2 

1-Χ 

1000 600 
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Ομοίως για τον παίχτη Β : 

V(B,A1)=700∙Y+1300∙(1-Y)=700Y+1300-1300Y⇔V(B,A1)=1300-600Y 

V(B,A2)=1000∙Y+600∙(1-Y)=1000Y+600-600Y⇔V(B,A2)=600+400Y 

Αλλά V(B,A1)=V(B,A2)⇔1300-600Y=600+400Y⇔-400Y-600Y=600-1300⇔ 

⇔-1000Y= -700⇔Y=0,7 

Κι επομένως 1-Υ=0,3 

Έχοντας βρει τις πιθανότητες για τον παίχτη Α και τον παίχτη Β, έχουμε βρει τις 

μικτές στρατηγικές του καθένα. 

Μικτή στρατηγική «Φρέσκο ψωμί»: (Πολ. 0,4 ,Χωρ. 0,6 , Διατ. 0 ) 

Μικτή στρατηγική «Αρτοσκευάσματα» : (Πολ. 0 ,Χωρ. 0,7 , Διατ. 0.3) 

Για να βρούμε την τιμή του παίγνιου θα αντικαταστήσουμε  

V=V(A,B2)=1000-300∙0.4=1000-120⇔V=880 

Με άριστες στρατηγικές ο Α πουλάει 880 φραντζόλες ενώ ο Β πουλάει 1400-

880=520 φραντζόλες. Ο Α έχει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

 

Γ. 

 Στην γειτονιά πωλούνται 1400 φραντζόλες. 

Θα υπολογίσουμε το συνολικό κόστος για όλες τις φραντζόλες μαζί (και στα δύο 

αρτοποιεία) και θα διαιρέσουμε με το πλήθος των φραντζόλων. 

Στο «Φρέσκο Ψωμί» : 0,4∙880=352 φραντζόλες πολυτελείας και 0,6∙880=528 

φραντζόλες χωριάτικο. Άρα συνολικά έσοδα 352∙3+528∙2=1056+1056=2.112€ 

 

Στα «Αρτοσκευάσματα» : 0,7∙520= 364 φραντζόλες χωριάτικο και 0,3∙520=156 

φραντζόλες διατίμησης. Άρα συνολικά έσοδα 364∙2+156∙1=728+156=884€ 

Συνολικό κόστος όλων των φραντζόλων της γειτονιάς = 2112+884= 2.996€ 

 

Μέση τιμή φραντζόλας= 
2996
1400=2,14 €/φραντζόλα 
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Άσκηση 3 

 

Απάντηση 

 Β1 Β2 Β3 Β4 Ελάχιστα 
γραμμών 

 
 
 
Maxmin=2 

Α1 1 -2 3 -1 -2 

Α2 -3 2 4 3 -3 

Α3 2 4 2 6 2 

 Α4 0,5 -1 5 -1 -1 
Μέγιστα 
στηλών 

2 4 5 6  

Minmax=2 
 

1. Επειδή minmax=maxmin=2, υπάρχει σημείο ισορροπίας μέσω των στρατηγικών 

Α3,Β1 οι οποίες είναι και οι αμιγείς στρατηγικές των παιχτών στο παίγνιο. Αξία 

παιγνίου V=2 
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2. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της άσκησης, ο πίνακας πληρωμών διαμορφώνεται 

ως εξής 

 Β1 Β2 Β3 Β4 

Α1 1 -2 3 -1 

Α2 -3 2 4 3 

 Α4 0,5 -1 5 -1 
 

Αναζητούμε υποδεέστερες στρατηγικές. Παρατηρούμε ότι Β3>Β1 και Β4>Β2. 

Επομένως οι στρατηγικές Β3 και Β4 είναι υποδεέστερες για τον παίχτη Β 

(υπενθυμίζεται ότι υποδεέστερη στρατηγική για τον παίχτη Β είναι αυτή με 

μεγαλύτερα στοιχεία από κάποια άλλη, αφού ο Β επιδιώκει ελαχιστοποίηση της 

ζημιάς – οι τιμές του πίνακα αποτελούν ζημιά για τον ίδιο και κέρδος για τον Α). 

Οι στρατηγικές Β3 και Β4 μπορούν να διαγραφούν από τον πίνακα πληρωμών. Ο 

νέος πίνακας πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής 

 Β1 Β2 

Α1 1 -2 

Α2 -3 2 

Α4 0,5 -1 

 

Θα ελέγξουμε εκ νέου αν υπάρχει σημείο ισορροπίας μέσω του κριτηρίου minimax 

 Β1 Β2 Ελάχιστα 
γραμμών 

 
 
 
Maxmin=-1 

Α1 1 -2 -2 

Α2 -3 2 -3 

Α4 0,5 -1 -1 

Μέγιστα 
στηλών 

1 2 

Minmax=1 

 

Επειδή minmax (1) ≠ maxmin (-1),  δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας και κατά συνέπεια 

αμιγής στρατηγική. Ο τελικός πίνακας πληρωμών είναι διαστάσεων 3Χ2, επομένως θα 

καταφύγουμε στην γραφική μέθοδο επίλυσης ώστε να μειωθούν οι διαστάσεις του. 
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Αυτή τη φορά έχουμε 2 στήλες και 3 γραμμές. Επομένως οι κατακόρυφοι άξονες θα 

είναι οι στρατηγικές Β1 και Β2 του παίχτη Β. 

 

 

Ο παίχτης Α επιλέγει την κόκκινη τεθλασμένη γραμμή επιδιώκοντας το μέγιστο 

κέρδος, κι ο παίχτης Β επιλέγει το σημείο Κ που αντιστοιχεί στο ελάχιστο της ίδιας 

γραμμής, αφού επιδιώκει την ελάχιστη ζημιά.  

 

 

 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ                                                              Σελίδα 20 από 37 

SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

 

 

Το σημείο Κ είναι το σημείο τομής των στρατηγικών Α4 και Α2, επομένως η ευθεία 

της στρατηγικής Α1 δεν συμμετέχει. Η στρατηγική Α1 μπορεί να διαγραφεί από τον 

πίνακα πληρωμών, ο οποίος μετά την διαγραφή διαμορφώνεται σε πίνακα 2Χ2 που 

επιδιώκαμε 

 Β1 Β2 

Α2 -3 2 

Α4 0,5 -1 
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Μπορούμε, πλέον, να ορίσουμε τις πιθανότητες Χ, 1-Χ, Υ, 1-Υ, όπως κάναμε στο ίδιο 

στάδιο στις προηγούμενες ασκήσεις. 

 Β1 

Υ 

Β2 

1-Υ 

Α2       Χ -3 2 

Α4   1-Χ 0,5 -1 

 

Για την εταιρεία Α 

V(A,B1)=-3∙X+0.5∙(1-X)=-3X+0,5-0,5X=-3,5X+0,5 

V(A,B2)=2∙X-(1-X)=2X-1+X=3X-1 

Αλλά V(A,B1)= V(A,B2)⇔ -3,5X+0,5=3X-1⇔-6,5Χ=-1,5⇔Χ=0,2307 

Κι επομένως 1-Χ=0,7693 

 

Για την εταιρεία Β 

V(B,A2)=-3∙Y+2∙(1-Y)=-3Y+2-2Y=-5Y+2 

V(B,A4)=0,5∙Y-(1-Y)=0,5Y-1+Y=1,5Y-1 

Αλλά V(B,A2)= V(B,A4) ⇔ -5Y+2= 1,5Y-1 ⇔-5Υ-1,5Υ= -1-2 ⇔ -6,5Υ= -3⇔ Υ=0,4615 

Κι επομένως 1-Υ=0,5385 

 

Μικτή στρατηγική εταιρείας Α : (0 , 0.2307 , 0.7693 ) 

Μικτή στρατηγική εταιρείας B : (0.4615 , 0.5385 , 0 , 0  ) 

 

Τιμή παιγνίου 

V=V(A,B1)= -3.5∙0.2307+0.5= -0.80745+0.5= -0.30745  εκ ευρώ. 

Άρα η εταιρεία Α, εφόσον εφαρμοστούν οι άριστες στρατηγικές θα έχει ζημιά 

307.450€, ενώ η Β θα έχει κέρδος το αντίστοιχο ποσό 
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Άσκηση 4 

 

 

 

Σε κάποιες ασκήσεις δε θα δίνεται ο πίνακας πληρωμών, αλλά θα ζητείται να 

κατασκευαστεί από τα δεδομένα της εκφώνησης. 
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Απάντηση 

Α. 

 Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι η εταιρεία «Χυμός Α.Ε.» θα είναι ο παίχτης Α (αριστερά 

του πίνακα), αφού τα δεδομένα (οι εκάστοτε μεταβολές του μεριδίου αγοράς ) 

αναφέρονται σε αυτήν. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 2 στρατηγικές (Α1 

διαφήμιση στην τηλεόραση και Α2 διαφήμιση στο ραδιόφωνο) . Η εταιρεία «Φυσικό 

νερό Α.Ε.» (παίχτης Β) έχει τρεις στρατηγικές (Β1 διαφήμιση στην τηλεόραση, Β2 

διαφήμιση στο ραδιόφωνο και Β3 διαφήμιση σε περιοδικό τύπο). 

Ο πίνακας πληρωμών θα είναι 2Χ3. 

-Αν οι εταιρείες επιλέξουν το ίδιο μέσο διαφήμισης (τηλεόραση- στρατηγικές Α1 και 

Β1, ραδιόφωνο- στρατηγικές Α2 και Β2) τότε τα μερίδια παραμένουν αμετάβλητα. 

Μηδενική μεταβολή, επομένως στα αντίστοιχα κελιά (Α1,Β1 και Α2, Β2) βάζουμε 0. 

-Αν η Α επιλέξει την Α1(τηλεόραση) και η Β επιλέξει την Β2 (ραδιόφωνο) τότε η Α 

αυξάνει το μερίδιο κατά 2 εκ λίτρα. Άρα στο κελί (Α1, Β2) βάζουμε 2. Με τον ίδιο 

συλλογισμό,  αν η Α επιλέξει την Α1 και η Β την Β3 (περιοδικός τύπος) η πρώτη 

αυξάνει το μερίδιό της 3 εκ λίτρα. Στο κελί (Α1, Β3) βάζουμε 3. 

-Αν η Α επιλέξει την στρατηγική Α2 (ραδιόφωνο) και η Β την Β1 (τηλεόραση) τότε το 

μερίδιο της Α μειώνεται 3 εκ λίτρα. Επομένως στο (Α2, Β1) βάζουμε -3. Ομοίως, αν η 

Α ακολουθήσει την Α2 και η Β την Β3 (περιοδικός τύπος) τότε η Α πάλι χάνει μερίδιο, 

ίσο με 1 εκ λίτρα. Στο κελί (Α2, Β3) βάζουμε -1. 

 

Πλέον μπορούμε να κατασκευάσουμε τον πίνακα πληρωμών του παιγνίου. 

 

 Στρατηγικές της «Φυσικό Νερό Α.Ε.» 

Β1 Β2 Β3 

Στρατηγικές της 

«Χυμός Α.Ε.» 

Α1 0 2 3 

Α2 -3 0 -1 
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Για να εξετάσουμε αν υπάρχει σημείο ισορροπίας θα εφαρμόσουμε το κριτήριο 

minmax. Κατασκευάζουμε τις απαραίτητες γραμμές και στήλες. 

 Στρατηγικές της 

«Φυσικό Νερό Α.Ε.» 

 

Ελάχιστα 

γραμμών Β1 Β2 Β3 

Στρατηγικές της 

«Χυμός Α.Ε.» 

Α1 0 2 3 0  

Maxmin=0 Α2 -3 0 -1 -3 

Μέγιστα στηλών 0 2 3  

Minmax=0 

 

Minmax=0=maxmin  

Επομένως υπάρχει σημείο ισορροπίας μέσω των στρατηγικών Α1, Β1 

 

Β.  

Θα πάρουμε τον νέο πίνακα πληρωμών και θα εφαρμόσουμε ξανά το κριτήριο 

maxmin για να εντοπίσουμε αν υπάρχει σημείο ισορροπίας.  

 

 Στρατηγικές της 

«Φυσικό Νερό Α.Ε.» 

 

Ελάχιστα 

γραμμών Β1 Β2 Β3 

Στρατηγικές της 

«Χυμός Α.Ε.» 

Α1 2 -1 1 -1  

Maxmin=-1 Α2 -1 3 0 -1 

Μέγιστα στηλών 2 3 1  

Minmax=1 

 

Επειδή Minmax≠ Maxmin δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχει αμιγής στρατηγική. Ο πίνακας πληρωμών είναι μορφής 2Χ3, χωρίς να 

μπορούν να διαγραφούν υποδεέστερες στρατηγικές. Θα χρησιμοποιήσουμε την 

γραφική μέθοδο για να μειωθούν οι διαστάσεις του πίνακα. 
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Ο παίχτης Β που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της ζημιάς επιλέγει την κόκκινη 

τεθλασμένη γραμμή, και ο παίχτης Α που επιδιώκει την μεγιστοποίηση του κέρδους 

του, επιλέγει το ψηλότερο σημείο, το Κ, το οποίο είναι το σημείο τομής των 

στρατηγικών Β2 και Β3. Επομένως η ευθεία της στρατηγικής Β1 δεν συμμετέχει στο 

σημείο Κ. Η στρατηγική Β1 μπορεί να απομακρυνθεί από τον πίνακα πληρωμών, ο 

οποίος διαμορφώνεται σε 2Χ2 με την παρακάτω τελική μορφή. 
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 Β2 

Υ 

Β3 

1-Υ 

Α1        Χ -1 1 

Α2    1-Χ 3 0 

Ορίσαμε τις πιθανότητες Χ, 1-Χ για τις στρατηγικές του  παίχτη Α και τις αντίστοιχες 

Υ, 1-Υ για τις στρατηγικές του παίχτη Β.  

 

Για την εταιρεία Α  

V(A,B2)= -1∙X+3∙(1-X) = -X+3-3X = -4X+3 

V(A,B3)= 1∙X+0∙(1-X) = X 

Αλλά V(A,B2)= V(A,B3) ⇔ -4X+3=Χ⇔-5Χ=-3 ⇔Χ=0,6 

Κι επομένως 1-Χ= 0,4 

 

Για την εταιρεία Β 

V(B,A1)= -1∙Y+1∙(1-Y)=-2Y+1 

V(B,A2)= 3∙Y+0∙(1-Y)=3Y 

Αλλά V(B,A1)= V(B,A2)⇔ -2Y+1=3Υ ⇔ Υ=0,2 

Κι επομένως 1-Υ=0,8 

 

Έχουμε υπολογίσει όλες τις πιθανότητες για τις στρατηγικές των Α και Β επομένως 

μπορούμε να καθορίσουμε την μικρή στρατηγική του καθένα 

Μικτή στρατηγική Α : (0.6 , 0.4) 

Μικτή στρατηγική Β : (0, 0.2 , 0.8) 

Τιμή παιγνίου V=V(A,B3)= 0.6  

Αν εφαρμοστούν οι άριστες μικτές στρατηγικές η εταιρεία «Χυμός Α.Ε.» θα 

αυξήσει το μερίδιό της κατά 0,6 εκ λίτρα 
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Άσκηση 5 

Δύο φίλοι, (ο Π και ο Α) παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι : Αναφωνούν ταυτόχρονα 

έναν από τους δύο αριθμούς «1» ή «2». Ο Α πληρώνει στον Π το άθροισμα των δυο 

αριθμών (σε ευρώ) αν το άθροισμα είναι περιττό. Προφανώς, αν το άθροισμα είναι 

άρτιο, τότε ο Π πληρώνει στον Α το άθροισμα των δυο αριθμών.  

Α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα πληρωμών του παιγνίου για τον παίχτη Π και στη 

συνέχεια να εφαρμόσετε το κριτήριο minimax στον πίνακα πληρωμών, για να 

διαπιστώσετε την ύπαρξη ή όχι σημείου ισορροπίας.  

Β. Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία της θεωρίας παιγνίων, ποιος παίχτης θα 

προτιμούσατε να είστε; 

Γ. Ο παίχτης Α προτείνει στον Π να αλλάξει ο κανόνας και αντί να ελέγχουν το 

άθροισμα των δυο αριθμών για να αποφασίσουν ποιος πληρώνει και πόσο, να 

ελέγχουν το γινόμενο των δυο αριθμών καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό ανάλογα 

πάλι αν είναι άρτιο ή περιττό. Θα δεχτεί, άραγε, ο Π τον κανόνα αυτό; 

 

Απάντηση 

Α. 

Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να κατασκευάσουμε τον πίνακα πληρωμών. Στα 

αριστερά του πίνακα θα μπει ο παίχτης Π (ζητείται ο πίνακας πληρωμών για τον 

παίχτη Π) και στο πάνω μέρος ο παίχτης Α. 

Ο κάθε παίχτης έχει δυο επιλογές, να πει «1» ή «2». Εφόσον έχουμε δυο διαθέσιμες 

στρατηγικές για τον καθένα, θα κατασκευάσουμε δυο γραμμές και δυο στήλες. Αν 

Π1 και Π2 είναι οι στρατηγικές του Π να πει «1» και «2» αντίστοιχα, και Α1 και Α2 οι 

αντίστοιχες στρατηγικές του Α, τότε έχουμε :  

Π1+Α1=1+1=2 (Άρτιος. Ο Π πληρώνει 2€ στον Α. Στον πίνακα βάζουμε -2 στο 

αντίστοιχο κελί) 

Π1+Α2=1+2=3 (Περιττός. Ο Α πληρώνει 3€ στον Π. Στον πίνακα βάζουμε 3) 

Π2+Α1=2+1=3 (Περιττός. Ο Α πληρώνει 3€ στον Π. Βάζουμε 3 στο αντίστοιχο κελί του 

πίνακα) 

Π2+Α2=2+2=4 (Άρτιος. Ο Π πληρώνει 4€ στον Α 4€. Βάζουμε -4 στο αντίστοιχο κελί 

του πίνακα πληρωμών) 
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Ο πίνακας θα έχει, λοιπόν, την εξής μορφή 

 

 

 

 

 

 

Εξετάζουμε αν υπάρχει σημείο ισορροπίας (κριτήριο minimax) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επειδή minmax (3) ≠ maxmin (-4), δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας κι επομένως 

αμιγής στρατηγική για τους παίχτες.  

Β.  

Θα αναζητήσουμε μικτές στρατηγικές. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν 

υποδεέστερες στρατηγικές στον πίνακα. Μπορούμε να βρούμε κατευθείαν τις 

πιθανότητες Χ, 1-Χ, Υ, 1-Υ για την κάθε στρατηγική των 2 παιχτών 

 

 

 

 A1:1 A2:2 

Π1:1 -2 3 

Π2 :2 3 -4 

 A1:1 A2:2 Ελάχιστα 

γραμμών 

maxmin 

Π1:1 -2 3 -2  

Π2 :2 3 -4 -4 -4 

Μέγιστα 

στηλών 

3 3   

minmax 3   
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Παίχτης Π 

V(Π,A1)= -2∙Χ+3∙(1-Χ) = -2Χ+3-3Χ= -5Χ+3 

V(Π,A2) = 3∙X+(-4)∙(1-X)=3X-4+4X=7X-4 

Αλλά V(Π,A1)= V(Π,A2)⇔ -5Χ+3=7Χ-4 ⇔ -12Χ=-7 ⇔ Χ=0,5833 Κι επομένως 1-Χ= 

0,4167 

 

Παίχτης Α 

V(A,Π1)=-2∙Υ+3∙(1-Υ)=-2Υ+3-3Υ= -5Υ+3 

V(A,Π2)= 3∙Υ+(-4)∙(1-Υ)=3Υ-4+4Υ=7Υ-4 

Αλλά  V(A,Π1)= V(A,Π2)⇔-5Υ+3=7Υ-4⇔-12Υ=-7⇔Υ=0,5833 Κι επομένως 1-Υ=0,4167 

 

Βρίσκουμε την αξία του παιγνίου V= V(Π,A1)=-5∙0,5833+3=0,0835 

Θα προτιμούσαμε να είμαστε ο παίχτης Π διότι αν εφαρμοστούν οι άριστες μικτές 

στρατηγικές θα είχαμε κέρδος 0,0835€. 

Δεν ζητήθηκε από την εκφώνηση, αλλά έχοντας βρει τις πιθανότητες της κάθε 

στρατηγικής μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βρει την μικτή στρατηγική κάθε παίχτη 

Μικτή στρατηγική παίχτη Π (0,5833 , 0,4167) 

Μικτή στρατηγική παίχτη Α (0,5833 , 0,4167) 

 

Γ. 

 A1:1 

Υ 

A2:2 

1-Υ 

Π1:1 

Χ 

-2 3 

Π2 :2 

1-Χ 

3 -4 
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Κατασκευάζουμε τον νέο πίνακα πληρωμών βάσει του νέου κανόνα  

Π1∙Α1=1∙1=1 (Περιττός. Ο Α πληρώνει τον Π 1€, βάζουμε 1 στο αντίστοιχο κελί) 

Π1∙Α2=1∙2=2 (Άρτιος. Ο Π πληρώνει τον Α 2 €. Βάζουμε -2) 

Π2∙Α1=2∙1=2 (Άρτιος. Ο Π πληρώνει τον Α 2 €. Βάζουμε -2) 

Π2∙Α2=2∙2=4 (Άρτιος. Ο Π πληρώνει τον Α 4 €. Βάζουμε -4) 

 

 

 

 

 

Η στρατηγική Π2 είναι υποδεέστερη της Π1 (-2<1 και -4<-2) κι επομένως μπορεί να 

διαγραφεί 

 

 

 

Ομοίως, η Α1 είναι υποδεέστερη της Α2 (1>-2) κι ως εκ τούτου διαγράφεται κι αυτή 

 

 

 

Άρα έχουμε ισορροπία με αμιγείς στρατηγικές (Π1 και Α2) και αξία παιγνίου V= -2 

Επομένως ο Π δεν θα δεχτεί την αλλαγή του κανόνα, αφού θα υποστεί ζημιά 2€ 

(θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα αν στον αρχικό πίνακα 

πληρωμών μετά την αλλαγή του κανόνα είχαμε εφαρμόσει το κριτήριο minimax, το 

οποίο, όπως είδαμε εντοπίζει την ισορροπία στο παίγνιο.) 

 

 

 

 

 

 

 A1:1 A2:2 

Π1:1 1 -2 

Π2 :2 -2 -4 

 A1:1 A2:2 

Π1:1 1 -2 

 A2:2 

Π1:1 -2 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4 
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ΑΣΚΗΣΗ 5 
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ΑΣΚΗΣΗ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ                                                              Σελίδα 35 από 37 

SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4 
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ΑΣΚΗΣΗ 5 
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