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On a book
Game Theory and Its Applications
by Akio Matsumoto and Ferenc Szidarovszky

The book [1]1 under review presents serious theoret-
ical development of the game models in an easy-to-
follow style and provides computer methodology to solve
a broad class of problems. It includes a wide range
of game modeling applications in many different areas.
The authors have focused on integration the fundamen-
tals, methodology, and major application fields of non-
cooperative and cooperative games including conflict res-
olution. The topics addressed in the book are discrete and
continuous games including games represented by finite

trees; matrix and bimatrix games as well as oligopolies; cooperative solution
concepts; games under uncertainty; dynamic games and conflict resolution.
The methodology is illustrated by carefully chosen examples, applications
and case studies which are selected from economics, social sciences, engineer-
ing, the military and homeland security. This book is highly recommended to
readers who are interested in the in-depth and up-to-date integration of the
theory and ever-expanding application areas of game theory. It is addressed
to interdisciplinary graduate/undergraduate students and to interdisciplinary
young researchers.

Before the reading of the book, the authors introduce the reader to the
word of game theory. The notions knew from the everyday discussion and
newspaper announces are a recall and the new, precise description of them is
given. It is important to remember, that the game theory modeling is based
on the precise consideration and the basic notion and definition are crucial.

The book consists of three parts. Part I (Chapters 2-10) is devoted to
noncooperative games, Part II (Chapters 11-15) to cooperative games, while
the last part is a set of eight appendices, where some mathematical back-
ground materials (repeatedly used in the book) are briefly discussed. Below
the contents of each chapter are shortly described.

Chapter 2 shortly introduces the readers into two-person finite games and
N-person finite games, and gives several examples of such games (prisoner’s
dilemma, competition of gas stations, game of privilege, chicken game, battle
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of sexes, good citizens, checking tax return, waste management, advertise-
ment game, antiterrorism game, and voting game. Chapter 3 gives solutions
of several examples of two-person and N-person continuous games (sharing
a pie, airplane and submarine, Cournot duopoly, Cournot oligopoly, timing
game, position game, location game, market sharing, duels with and without
sound, spying game, first price auction, second price auction).

Chapter 4 discusses the relation between the equilibrium problem of N-
person games and nonlinear optimization and fixed point problems, while
Chapter 5 gives sufficient conditions for the existence of Nash equilibria (in
pure and mixed strategies) in continuous games. In particular, matrix, bima-
trix and N-person finite games, and multiproduct oligopolies are discussed
here.

Chapter 6 is devoted to the computation of equilibria in games, which
is based an application of the Kuhn-Tucker conditions and reduction to an
optimization problem. This chapter also gives algorithms for the solution
of the matrix and bimatrix games, and for oligopolies problem. In Chapter
7 some special classes of matrix games are discussed, such as games with
diagonal matrix and symmetric matrix. Besides, the relation between matrix
games and linear programming, the method of fictitious play and the method
of Neumann are widely discussed. Chapter 8 is devoted to the problem of
uniqueness of equilibria in games.

In Chapters 9 and 10 the readers are introduced to the topics of repeated
and dynamic games, and into games under uncertainty, such as leader-follower
game, dynamic games with simultaneous moves or with sequential moves,
static Bayesian games, and dynamic Bayesian games. Also, extensive forms of
dynamic games, and subgames and subgame-perfect equilibria are discussed
here.

Chapter 11 introduces the readers into the topic of cooperative games and
presents their solutions based on characteristic functions, that is the core, sta-
ble sets, the nucleolus, the Shapley value and the kernel and the bargaining
set. On the other hand, Chapter 12 discusses several other solutions of coop-
erative games which are determined by different axiomatizations, such as the
symmetric and nonsymmetric Nash bargaining solution, Kalai-Smorodinsky
solution, the area monotonic solution and the equal loss principle.

Chapter 13 is devoted to the presentation of several methods used in mul-
tiobjective optimization, that is a lexicographic method, the ε-constrained
method, the weighing method, distance-based method and direction-based
method. In Chapter 14 the most frequently used methods in the social choice
topic are introduced and discussed: the methods with symmetric players and
with powers of players. In the last Chapter 15, the authors give some addi-
tional applications of game theory, analyzing such problems like a salesman’s
dilemma, oligopoly in water management, a forestry management problem,
International phishing, a water distributing problem, control in oligopolies
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and effect of information lag in oligopoly.
In contrast to other studies devoted to the introductory presentation of

the game modeling the book reflects the author’s experience research on
game theory concepts and the teaching mathematical modeling in various
areas. Particularly valuable are the chapter with the case studies, the ex-
ercises and the list of appendices on basic notions from algebra, calculus,
optimization and optimal control. This way we have the book available to
the wide audience. The results are provided in detail, although usually not
in their most general form. The presentation allows learning relatively easy
the basic techniques of modeling by those coming to the subject for the first
time. This effect is achieved by keeping notations as elementary as possible.
It is addressed to interdisciplinary graduate/undergraduate students and to
interdisciplinary young researchers. Some chapters are available to Bache-
lor students who have passed introductory courses in algebra, calculus, and
probability.
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O książce Akio Matsumoto i Ferenca Szidarovszky’ego
Teoria gier i jej zastosowania

Streszczenie Prezentowana książka to wykład z teorii gier i jej zastosowań napisany
przystępnie, z prezentacją narzędzi informatycznych do rozwiązywania szeroko rozu-
mianych problemów powstających przy modelowaniu metodami teorii gier. Pokazane
aplikacje wspomagają modelowanie w różnych dziedzinach. Autorzy skupili się na
integracji podstaw, metodologii i głównych dziedzin zastosowań gier kooperacyjnych
i niekooperacyjnych, w tym antagonistycznych. Tematy omawiane w książce to gry
dyskretne i ciągłe, w tym gry w postaci rozwiniętej, gry macierzowe i dwumacierzowe,
koncepcje rozwiązań kooperacyjnych, gry w warunkach niepewności, gry dynamiczne
i antagonistyczne. Metodologię ilustrują starannie wyselekcjonowane przykłady za-
stosowań modeli teorii gier: wybrane zagadnienia z ekonomii, nauk społecznych,
inżynierii, bezpieczeństwa oraz modele militarne. Można książkę polecić czytelni-
kom, którzy są zainteresowani pogłębieniem metodologii oraz matematycznej teorii
modelowania konfliktów i koncepcji rozwiązań dla takich zagadnień. Narracja jest
nakierowana na uczestników studiów interdyscyplinarnych zarówno magisterskich
jak i doktorantów oraz zaawansowanych w metodach matematycznych naukowców
prowadzących badania interdyscyplinarne.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 91Axx; 91A05; 91A06; 91A10; 91A12;
91A20; 91A25; 91A80; 91B14; 91-01..

Słowa kluczowe: Zbiór przetargowy; rozwiązanie konfliktu; gry dyskretne; gry ciągłe;
rdzeń gry; gry dynamiczne; równowaga; problem zarządzania zasobami leśnymi; gry
w warunkach niepewności; problem dostępu do łowsk; gry macierzowe; optymalizacja
wielokryterialna; gry sekwencyjne; gry powtarzane; oligopol; problem komiwojażera;
wartość Shapleya; gry dwuosobowe; gry n-osobowe (n > 2).

Książka Matsumoto i Szidarivszky’ego [1] jest prezentacją modelowania kon-
fliktu napisaną językiem prostym, jednocześnie ścisłym. Przedstawia rozwój
modeli teorii gier i przybliża zastosowanie technik informatycznych do wspo-
magania analizy takich modeli. Zawiera prezentację wielu aplikacji do mode-
lowania gier w wielu różnych dziedzinach. Autorzy skupili się na integracji
podstaw, metodologii i głównych dziedzin zastosowań gier kooperacyjnych i
niekooperacyjnych, w tym rozwiązywania konfliktów. Tematy omawiane w
książce to gry dyskretne i ciągłe, w postaci rozwiniętej, macierzowe i dwu-
macierzowe. Zawiera prezentację koncepcji rozwiązań kooperacyjnych, gier w
warunkach losowych, dynamicznych-sekwencyjnych i powtarzalnych. Meto-
dologię ilustrują starannie wyselekcjonowane przykłady, studia przypadków
wybranych zagadnień z ekonomii, nauk społecznych, inżynierii, bezpieczeń-
stwa i konfliktów zbrojnych. Tematyka tej monografii jest żywy, podlega sta-
łym badaniom. Zainteresowani dogłębną i aktualną integracją teorii i ciągle
rozwijających się zastosowań znajdą tutaj potrzebną wiedzę. Jest skierowana
także do studentów oraz prowadzących badania interdyscyplinarne z dosta-
tecznym przygotowaniem matematycznym.

Pierwszy rozdział autorzy poświęcaja na wprowadzenie czytelnika w ter-
minologię teorii gier. Pojęcia, które znamy z codziennych dyskusji, doniesień
prasowych, są omawiane tak, aby ich znaczenie stało się bardziej precyzyjne.
Przez to czytelnik powinien odczuć, iż modele teorii gier opierają się o pre-
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cyzyjną analizę, a podstawowe pojęcie i definicja są ścisłe i stanowią klucz
nie tylko do przekazywania intencji.

Rozdział drugi wprowadza czytelników w N -osobowe gry skończone po-
dając kilka przykładów takich gier (dylemat więźnia, rywalizacja stacji ben-
zynowych, konflikt płci, gospodarka odpadami, planowanie kampanii rekla-
mowych oraz growe modele głosowań. Kolejny rozdział poświęcony jest kilku
przykładom gier N -osobowych z ciągłą przestrzenią stanu (model podziału
tortu, modele Cournota, gry czasowym, w tym cichym i głośnym pojedyn-
kom, aukcjom pierwszej ceny czy też aukcjom drugiej ceny).

Rozdział czwarty omawia zależności między problemem równowagi w
grach N -osobowych a nieliniową optymalizacją i problemami punktów sta-
łych. Natomiast rozdział, piąty, przybliża warunki konieczne istnienia rów-
nowagi Nasha w grach ciągłych (w strategiach czystych i mieszanych). W
szczególności omówiono w tej częsci gry skończone macierzowe oraz oligopole
wieloproduktowe.

Kolejne trzy rozdziały poświęcone są obliczaniu równowag w grach z za-
stosowaniem warunków Kuhn-Tuckera i redukcji gier do problemu optyma-
lizacji. Przedstawiono algorytmy do analizy gier omówionych w rozdziałach
4 – 5 (w tym dwu-macierzowych i oligopoli). Cały rozdział poświęcono grom
macierzowym z diagonalną i symetryczną macierzą wypłat oraz związkom
programowania liniowego z grami. Analizowana jest również liczba równo-
wag w tych grach.

W rozdziałach 9 i 10 można dowiedzieć się o grach dynamicznych i powta-
rzalnych. Pojawiają się gry, w których gracze w kolejnych krokach podejmują
decyzje jednocześnie lub sekwencyjnie. Mamy tutaj modele gier, gdy gracze
maja rózną informację w chwili podejmowania decyzji, a także statyczne i
dynamiczne gry bayesowskie. Rozważane są także rozbudowane formy gier
dynamicznych i warianty równowag w takich grach.

Dalsze dwa rozdziały to świat gier kooperacyjnych, gdzie prezentowane
są różne podejścia do ich analizy. Są więc rozwiązania w oparciu o funkcje
charakterystyczne, wartość Shapleya i jądro gry. Mamy także kilka innych
rozwiązań gier kooperacyjnych, które to rozwiązania określane są przez różne
aksjomatyzacje, takie jak symetryczne i niesymetryczne rozwiązanie przetar-
gowe Nasha.

Rozdział 13-ty poświęcony jest prezentacji kilku metod stosowanych w
optymalizacji wielokryterialnej. Najczęściej stosowane metody z zakresu teo-
rii wyboru społecznego, gdzie określamy warunki jakie muszą być spełnione,
lub jakie nie są spełniane w różnych metodach podejmowania decyzji zbioro-
wych. Ostatni rozdział to wybrane, wyjątkowo ciekawe, zastosowania teorii
gier: model gospodarki leśnej, eksploatacja zasobów odnawialnych, zarządza-
nie w warunkach konkurencji i opóźnień informacji.

To co wyróżnia tę książkę w zbiorowości podręczników na temat mode-
lowania konfliktów, to widoczne własne doświadczenia badawcze autora w
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zakresie teorii gier i nauczania modelowania matematycznego w różnych ob-
szarach. W efekcie nowicjusze w tej problematyce szybko zdobywają wiedzę
na temat szerokiego spektrum zastosowań
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