
 

1 

 های ترکیبیاتیبازی -یادداشت جلسه هفتم 

 س شدهطالب تدریم
 هاهای این گونه از بازیهای ترکیبیاتی و منصفانه، ویژگیی بازیتوضیحاتی درباره

، روش دزدین با استفاده از حالت برد و باختی استراتژی برد، استراتژی نباختن، حالت برد، حالت باخت و روش حل سوال درباره تعاریف اولیه

 استراتژی و ...

  هاپرسش
 ست.ی بازیدهند و کسی که نتواند حرکتی را انجام دهد بازنده، دو نفر به صورت نوبتی بازی را انجام میصفر تا پنجهای در بازی

𝑛یک شکالت  صفر( × 𝑚 ر مرحله، هر فرد یک شکالت را برداشته و آنرا با استفاده از خطی موازی یکی از اضالع شکالت داریم، در ه

,𝑛به ازای چه  ض طبیعی حاصل شود.شکند، به طوری که دو شکالت با طول و عرمی 𝑚 ی بازی و به ازای چه هایی نفر اول برنده

𝑛, 𝑚ی بازیست؟های نفر دوم برنده 

هر فرد در نوبت خود، ، از شعاع میز کمتر است( هابشقابیک میز به شکل دایره و تعداد نامحدودی بشقاب به شکل دایره داریم )شعاع  یک(

پوشانی نداشته باشد. کسی که نتواند حرکتی انجام ها همگذارد به طوری که کامال روی میز باشد و با دیگر بشقابیک بشقاب به روی میز می

 ی بازیست، چه کسی استراتژی برد دارد؟دهد بازنده

1یک جدول  (دو × 𝑛 است. هر فرد در نوبت خود سکه را یک یا دو واحد به سمت ی آن قرار گرفتهین خانهترداریم که یک سکه در چپ

 ی بازیست؟ی بازیست، چه کسی برندهبرد و کسی که نتواند حرکت کند بازندهجلو می

تواند عدد را د، اما نمیکنهر فرد در نوبت خود یکی از اعداد را انتخاب کرده و مقداری طبیعی از آن کم میداریم،  a,bدو عدد حسابی  سه(

 ی بازیست. چه کسی استراتژی برد دارد؟منفی کند، کسی که نتواند حرکتی کند بازنده

,aدو عدد حسابی  چهار(* b (a ≠ b)  ،اما دکنهر فرد در نوبت خود یکی از اعداد را انتخاب کرده و مقداری طبیعی از آن کم میداریم ،

ی بازیست. چه کسی استراتژی برد کسی که نتواند حرکتی کند بازنده توانند مساوی شوند،منفی کند و همچنین دو عدد نمی تواند عدد رانمی

 دارد؟

ست، با این تفاوت که هر کس در نوبت خود به جای یک حرکت، باید بازی شطرنج دوتایی یک بازی با قوانین بازی شطرنج معمولی پنج(

 دقیقا دو حرکت انجام دهد. ثابت کنید نفر اول استراتژی نباختن دارد.
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𝑛به اضالع یک شکالت  (ی شکالت سمیمسئله × 𝑚 1ی داریم به طوری که گوشه ×  ست.باال سمت راست این شکالت سمی 1

ی قطه از شکالت را انتخاب کرده و همهود، یک نکه هر فرد در نوبت خ کنند به این صورتاین شکالت بازی میدو نفر به صورت نوبتی روی 

ی انتخاب شده حسابی باشد(. هر کس بخش سمی شکالت را خورد. )باید مختصات نقطهاین نقطه را میمت چپ های پایین و سشکالت

 است.ی بازیبخورد، بازنده

𝑛های تشکال  ی شکالت سمی به ازایمسئلهدر  شش(* × 𝑛  ، استراتژی برد را بیان کنید.چه کسی استراتژی برد دارد؟ 

۲های تشکال  ی شکالت سمی به ازایمسئلهدر  هفت(* × 𝑛  ، استراتژی برد را بیان کنید.چه کسی استراتژی برد دارد؟ 

۳های تشکال  ی شکالت سمی به ازایمسئلهدر هشت( * × 𝑛  استراتژی برد را بیان کنید.، چه کسی استراتژی برد دارد؟ 

۲های تشکال  ی شکالت سمی به ازایمسئلهدر  نه(* × استراتژی ، چه کسی استراتژی برد دارد؟ است()شکل از سمت چپ نا متناهی ∞

 برد را بیان کنید.

𝑛های تشکال  ی شکالت سمی به ازایمسئلهدر ده( * × 𝑚 ،را؟چه کسی استراتژی برد دارد؟ چ 
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