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  چكيده
هان، مسئله اي مهم و از اطالعات پن استفاده هاي تصادفي و باتعيين استراتژي قطعي موثر در محيط

در بازي چند نفره اين مسئله بسيار پيچيده تر خواهد بود زيرا امتياز خروجي هر . بسيار دشوار است
  .بازيكن به استراتژي بازيكنان ديگر بستگي دارد

بوده ها بازي نظريهاز جمله بازي هايي است كه همواره مورد توجه محققان در حوزه  1بازي پوكر
در . است 2اين بازي انواع مختلفي دارد كه معروف ترين نوع آن، بازي پوكر تگزاسي هولدم. است

سازي اين بازي، به براي مدل. سال هاي اخير تحقيقات زيادي بر روي اين بازي صورت گرفته است
ن بازي به عنوان مثال اي. شيوه هاي مختلف به ساده سازي آن مي پردازند تا به صورت انتزاعي درآيد

در اين مقاله به بررسي بازي پوكر و  .مدل شود 3مجموع صفر مي تواند به صورت يك بازي دو نفره 
  .پردازيمها براي اين بازي ميروش هاي ارائه شده بر مبناي نظريه بازي

  .ها، پوكر، تعادل نش، استراتژي غالبتئوري بازي:  هاي كليديواژه
  

                                                            

1 Poker 

2 Texas Hold’em 

3 Zero‐Sum 



2  توکلی بهنام  

  مقدمه 1

 ارائه شد و پايه هاي اقتصاد نوين را بنيان نهاد 1940در سال  5در ابتدا توسط فون نيومن 4هابازي نظريه

(O.Morgenstern & Neumann, 1944) .هاي فون نيومن از بازي پوكر به عنوان يك مدل اوليه براي بازي
 7چند سال بعد جان نش. را اثبات نمود 6مينيماكسدو نفره  مجموع صفر استفاده كرد و تئوري مهم و بنيادين 

 اضافه كرد 8نفره غير تعاملي nنتايجي را براي براي بازي هاي  (Nash, 1950) .گيري متعددي مسائل تصميم
هاي مختلفي هاي اخير حوزهازي نمود و در سالس توان آنها را مدلها مييباز ند كه با استفاده از مفاهيم نظريههست

  .انددر اين زمينه گام نهاده

راه حل بهينه، يك . است 10يا تعادل نش 9هحل بهينها يافتن راهييكي از مسائل اصلي مطرح در تئوري باز
كند كه در هر موقعيت ممكن چه حركتي در بازي بايد استراتژي تركيبي تصادفي است كه در واقع مشخص مي

  (Billings, 2003) .انجام شود

  بازي پوكر 2

در اين بازي كسي كه . دن بسيار همراه استتخصصي و گروهي است كه با شانس و بلوف ز ‐پوكر نام بازي فكري 

يك  12فايو كارد دراو   و 11در انواع هولدم، اوماها. پوكر انواع مختلفي دارد .شودبهترين دست را دارد برنده مي

                                                            

4 Game Theory 

5 Von Neumann 

6 Minimax 

7 John Nash 

8 Non‐cooperative 

9 Optimal Solution 

10 Nash Equilibira 

11 Omaha 

12 Five Card Draw 
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توزيع كارت از نفر بعد از كارت پخش كن . دور در جهت حركت عقربه هاي ساعت بين بازيكنان مي چرخد
در (يا سه بار ديگر) در هولدم(يپس اين كار يك دور ديگر. شوديك كارت داده مي شود و به هر نفرشروع مي

  .)كارت خواهد داشت 4كارت و در اوماها هر نفر  2در هولدم هر نفر .(شودانجام مي) اوماها

كن  پخش اولين نفر بعد از كارت. نام دارد )Big Blind(حداقل ميزان پول الزم براي ورود به هر دور بازي چيپ 
را قبل از دريافت هر كارتي بپردازد و نفر   (Small Blind)هاي ساعت بايد نصف ميزان حداقل در جهت عقربه

براي اختصار از اين . در واقع اين دو نفر مجبور به پرداخت اين مبالغ هستند. (Big Blind)بعد از وي كل مبلغ را
 .شود ميياد   BBو  SB به عنوان Small Bling و Big Blind پس از

 .شود شروع مي BB شرط بندي از نفر بعد از ،كن پخش بعد از توزيع كارت توسط كارت

را بپردازد يا در غير اينصورت از آن دور بازي خارج شود و  BB هر بازيكن براي ورود به بازي بايد حداقل ميزان
باالي كارتهاي موجود در حالت ديگر اين است كه شخصي با توجه به پتانسيل . (Fold)به اصطالح جا برود

 )(Raise) .توپ زدن(دستش ميزان شرط را افزايش دهد 

 .شود پوكر به سه دسته تقسيم مي Raise از نظر حداكثر ميزان. است BB به اندازه يك Raise حداقل ميزان

Limit و No-Limit و Pot Limit در نوع Limit حداكثر مبلغ افزايش همان يك BB  است و اينكار تا
 حداكثر به اندازه پولي كه تا به آن لحظه در ميان بازي پوت Pot Limit در نوع. دور انجام پذير است 4اكثر حد

(Pot) توان جمع شده مي Raise در نوع. توپ زد No Limit محدوديتي در ميزان افزايش شرط نيست. 

براي مثال اگر . آن دور بازي شركت كندهر بازيكني بايد به ميزان آخرين شرط بپردازد تا بتواند در  Raise بعد از
نفرات بعدي بايد حداقل  ،افزايش دهد 60اگر كسي مبلغ را به  ،است 20برابر  BB و 10برابر  SB ،در يك دور

 .را براي حضور در بازي بپردازند 60همان 

 Flop سه كارت با نام: دور اول كارتهاي اشتراكي

به اين معني كه . اين سه كارت متعلق به همه بازيكنان است. شود رو ميكارت  3 ،بعد از پايان دور اول شرط بندي
تايي پوكر كه در باال  5هر يك از آنان با اضافه كردن اين سه كارت به دو كارت موجود در دست خود يك دست 

اي اعالم در اين دور نفر اول بر. شود انجام مي ،يك دور تازه شرط بندي Flop بعد از نمايش. سازد ليست شده مي
باز هم مانند قبل هر بازيكن . هاي ساعت نفرات بعدي بايد بازي كنند است كه بر اساس گردش عقربه SB شرط
 .كند Fold جا رفته يا Raise كند يا در پاسخ به يك Raise ،كند Check تواند مي

 .شود بعد از بسته شدن دور جديد كارت بعدي اشتراكي رو مي
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 Fourth Street يا Turn يك كارت با نام: دور دوم كارتهاي اشتراكي

اين كارت نيز همچون سه كارت قبلي متعلق به همه . شود كارت رو مي 1 ،بعد از پايان دور دوم شرط بندي
به اين معني كه هر يك از آنان با اضافه كردن اين چهار كارت به دو كارت موجود در دست خود و . بازيكنان است

يك دور تازه شرط  Turn بعد از نمايش. سازد كارت كه در باال ليست شده مي 6تايي از  5با تركيب بهترين دست 
 )يا اولين نفر بعد از وي كه در بازي حضور دارد( SB در اين دور نفر اول براي اعالم شرط. شود انجام مي ،بندي

 .هاي ساعت نفرات بعدي بايد بازي كنند است كه بر اساس گردش عقربه

 .كند Fold جا رفته يا Raise كند يا در پاسخ به يك Raise ،كند Check تواند قبل هر بازيكن ميباز هم مانند 

 .شود بعد از بسته شدن دور جديد كارت پاياني اشتراكي رو مي

 Fifth Street يا River يك كارت با نام: دور سوم كارتهاي اشتراكي

اين كارت نيز همچون چهار كارت . شود است رو ميكارت كه كارت آخر  1 ،بعد از پايان دور سوم شرط بندي
به اين معني كه هر يك از آنان با اضافه كردن اين پنج كارت به دو كارت موجود . قبلي متعلق به همه بازيكنان است

 River بعد از نمايش. سازد كارت كه در باال ليست شده مي 7تايي از  5در دست خود و با تركيب بهترين دست 

يا اولين نفر بعد از وي كه در ( SB در اين دور نفر اول براي اعالم شرط. شود انجام مي ،زه شرط بندييك دور تا
 .هاي ساعت نفرات بعدي بايد بازي كنند است كه بر اساس گردش عقربه )بازي حضور دارد

 .كند Fold فته ياجا ر Raise كند يا در پاسخ به يك Raise ،كند Check تواند باز هم مانند قبل هر بازيكن مي

 
نفر باقيمانده برنده كليه  ،بقيه شود Fold در هر دور بازي اگر افزايش شرط توسط يك بازيكن منتهي به جارفتن يا

 .است پولهايي است كه تا آن لحظه جمع شده

بيش از يك نفر در بازي در صورتي كه  ،و پس از بسته شدن دور شرط River پس از رو شده كارت آخر يا
به اين معني كه آخرين نفر كه قبل از كارت آخر شرط . افتد يا ديدن دستها اتفاق مي Show Down ،حضور دارند

كارتهايش را رو )يا نفر اول بعد از وي كه در بازي حضور دارد SB ،و در صورت عدم افزايش(را افزايش داده 
 .برد كنند و بهترين دست پولهاي موجود را مي ا ميكند و به ترتيب بقيه نيز همين كار ر مي

 .شود يا تقسيم پول انجام مي Split ،اگر دو يا چند نفر دستهاي مشابه داشته باشند



پوکر بازی برای بازيها نظريه بر مبتنی روشهای بررسی    5 

بديهي است ميزان افزايش مبلغ توسط شما به قدرت دست شما در هر لحظه يا استنباط شما از ضعف حريفتان با 
  )Texas Hold'em( .ردتوجه به بازي وي تا آن لحظه بستگي دا

  .مراجعه كنيد(Texas Hold'em) به  پوكر تگزاسي هولدم براي اطالع از جزئيات بيشتري از بازي

  بررسي يك بازي پوكر ساده سازي شده 3
براي شروع . ده استنوشته ش 3و  2، 1نوع كارت داريم كه روي آنها اعداد  3نفره است و  2فرض كنيد كه بازي 

از اين . شودناميده مي 14شود و بازيكن ديگر آغازكنندهانتخاب مي 13بازي يكي از بازيكنان به عنوان كارت دهنده
دهنده، هر بازيكن بعد از انتخاب كارت. گوريمپس به بازيكن آغازكننده علي و به بازيكن كارت دهنده محمد مي

دهد و يك سپس محمد يك كارت به علي مي. دالر دارد 200ني مخزن گذارد يعمي 15دالر در مخزن 100مبلغ 
كند كه بعد از اينكه هر بازيكن به كارت خود نگاه كرد، علي بازي را شروع مي. داردكارت را هم براي خود برمي

 foldه كند يا اينك callشرط ببندد، آنگاه محمد ممكن است اگر . 16دالر شرط ببندد 100كند يا  checkمي تواند 
كند آنگاه كارت ها  callشود و در غير اين صورت اگر هاي مخزن ميكند، علي صاحب پول foldاگر محمد . كند

شروع  checkاگر علي بازي را با . شودهاي مخزن ميبايد رو شود و بازيكني كه كارت باالتري دارد صاحب پول
-ها رو ميكند، آنگاه كارت checkاگر محمد . بندددالر شرط ب 100كند يا  checkكند، آنگاه محمد ممكن است 

دقت كنيد كه اين بازي ساده سازي شده است و ما فرض . كند foldيا  callشود و در غير اين صورت علي بايد 
دارد و علي  2محمد كارت با شماره : حالت زير را تصورت كنيد. در اين بازي وجود ندارد raiseكنيم كه عمل مي

شرط  1تنها در صورتي برنده بازي است كه علي بلوف زده باشد و با كارت شماره دست محمد  .بنددشرط مي
دالر شرط ببندد  100دالر موجود در مخزن ريسك كند و  200احتمال اينكه علي براي بدست آوردن . بسته باشد

  دارد چقدر است؟ 1در حالي كه كارت او شماره 

                                                            

13 Dealer 

14 Opener 

15 Pot 

16 Bet 
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در اين صورت فراواني . دارد 2به  1آمده است كه در اين حالت فراواني بلوف ها نسبت  (Sklanksy, 1989) در
call  بايد با احتمال است يعني  2به  1براي محمد نيز call كند، در حالي كه (Poker, 2005) نشان مي دهد كه

  .است هره مي برد اين احتمال برابر ها ببا رويكردي كه از نظريه بازي

  تحقيقات انجام گرفته در مورد بازي پوكر  4

به دليل غير قطعي بودن به خاطر كارت پوكر همچنين . پوكر يك بازي ورق فوق العاده پرطرفدار در سراسر دنياست
ها شناخته بازي و تئوري 17به عنوان يك حوزه تحقيقاتي مهم در هوش مصنوعيهاي رقيب، حركات آتي رقيب و

  (Sørensen, 2006) .شودمي

ها بنيان نهاده شد، بازي پوكر همواره مورد توجه بوده است اما اين بررسي محدود به از زماني كه تئوري بازي
باتي سخت اخيراً، محققان هوش مصنوعي از قدرت محاس. هاي كوچكي بود كه به سادگي قابل انجام بودندبازي

 .اندها استفاده كردهافزارهاي مدرن براي محاسبه استراتژي براي بازي هاي بزرگتر بر اساس تئوري بازي
(Ganzfried, 2008) 

اين . اخيراً توجه بسياري از محققين را به خود جلب كرده است heads‐up limitپوكر تگزاسي  ،به طور خاص
كه مفاهيم استراتژيك و محاسباتي را در خود  تواند به صورت يك بازي دو نفره مجموع صفر مدل شودبازي مي

هاي  دو نفره مجموع صفر جذاب هستند زيرا مجموعه تعادل هاي نش براي از ديدگاه مفهوم استراتژي، بازي .دارد
  (Sørensen, 2006) .دارند 19امنيتي تضمين شده طحهستند و س 18ها قابل تعويضاين بازي

 20استراتژي تركيبي xتعادل نش باشد كه يك  (x,y)خاصيت قابل تعويض بودن به اين صورت است كه اگر 
نيز  (x’,y)و   (’x,y)يك تعادل نش باشد، آنگاه  (’x’,y)استراتژي تركيبي بازيكن دوم باشد  و  yبازيكن اول و 

سطح امنيتي تضمين شده به اين معني است كه با بازي كردن استراتژي تعادل نش، به بازيكن  .تعادل نش هستند
هاي در بازي. مستقل از حركت بازيكن مقابل، به يك نتيجه حداقل مشخص دست پيدا كند شود كهتضمين داده مي

دو نفره مجموع صفر، ارزشي كه براي يك بازيكن تضمين شده است، منفي ارزشي است كه براي بازيكن مقابل 
 (Sørensen, 2006) .تضمين شده است

                                                            

17 Artificial Intelligence 

18 Interchangeable 

19 Guaranteed Security Level 

20 Mixed Strategy 
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د كه تعادل نش در آنها در زمان هاي دو نفره مجموع صفر اين منفعت بزرگ را دارناز ديدگاه محاسباتي، بازي
به طور مشخص،  مسئله يافتن تعادل مي تواند به . اي به نسبت اندازه توصيف بازي قابل محاسبه استچندجمله

 (Stengel, 1996) .مدلسازي و حل شود (LP)21ريزي خطيصورت يك مسئله برنامه

به به صورت كارا هستند اما هاي دو نفره مجموع صفر  در تئوري قابل محاساگرچه استراتژي هاي تعادل براي بازي
ها بر روي هاي جديدي نياز است تا نظريه بازيشود همچنان به روشدو دليل عمده وجود دارد كه موجب مي

ها به خودي خود بزرگ مورد اين است كه بازي اولين. مسائل بزرگ مانند بازي پوكر قابل پياده سازي و عملي باشد
حتي ارائه ضمني . گره دارد  108يك درخت بازي با  heads‐up limitتگزاسي هستند، به عنوان مثال، بازي پوكر 

- دليل دوم هم اين است كه حتي در مواردي كه يك بازي مي. اين بازي هم نياز به حافظه فوق العاده زيادي دارد

ل اين مسائل ريزي خطي كه از سرعت قابل قبولي براي حتواند در حافظه ارائه شود حل كننده هاي مسئله برنامه
 .برخوردارند به مقاديري از حافظه نياز دارند كه چندين برابر مقدار مورد نياز براي ارائه بازي است

 (Sandholm, 2006)  

بازي به دو فاز اين دو  23و تقسيم 22هاي ارائه شده در اين زمينه اين تالش مي كنند با انتزاعي سازياكثر راهكار
روش جديدي كه اخيراً در اين زمينه ارائه  .شودتراتژي ميمشكل را كاهش دهند و اين كار باعث ايجاد خطا در اس

 .و با از بين بردن تقسيم و نوع ديگري از انتزاع بهبود پيدا كرده است متفاوت است شده است، با اين دو راهكار
)Ganzfried, 2008( 

  گيرينتيجه  5
بازي پوكر تگزاسي هولدم سپس . ها پرداختيمطالعات نظريه بازياين مقاله ابتدا به بيان جايگاه بازي پوكر در مدر 

را بررسي كرديم و در نهايت ويژگي هاي بازي پوكر و آخرين  وع ساده سازي شده پوكرنادامه در . معرفي شد
  .روش هاي ارائه شده براي حل آن را بيان كرديم

 

                                                            

21 Linear Programming 

22 Abstraction 

23 Splitting 
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