
  مقدمه       1

  ها نظريه بازي   1- 1
كنش ميان تصميم گيرندگان برهمهنگام كه در  هاييدر فهم پديده  كهاست تحليلي هاي از ابزاراي مجموعههانظريه بازي

ها اين است كه اوالً تصميم گيرندگان به دنبال اهداف خوب  دو فرض اساسي در نظريه بازي.كندكنيم كمك ميمشاهد مي
تصميم گيرندگان دانش و پيشبيني رفتار ساير باشند و دوم اينكه مي)  هستندعقالنيتصميم گيرندگان   (1شده برونزاتعريف 

  . گيرندرا در نظر مي)  دارنداستدالهاي استراتژيكتصميم گيرندگان (تصميم گيرندگان 
 امكان استفاده از مجرداين صورت . هستند از دسته شرايط مختلف دنياي واقعي مجرد ها صورتي كامالًهاي نظريه بازيمدل

-به منظور مطالعه انحصار چند) فصل دوم(ش براي مثال، نظريه تعادل نَ. سازد ميسر ميها را در مطالعه بسياري از پديدهآنها 
-توزيعي در مطالعه چراي) فصل سوم(هاي آميخته نظريه تعادل استراتژي.  سياسي به كار گرفته شده استيهاجانبه و رقابت

-مينيز ) فصل هشتم(هاي تكرار شونده  نظريه بازي با استفاده از.ها بكار رفته است گلپرچمبلندي طول زبان زنبورها و هاي 
 توانمي) فصل سيزدهم( 2نظريه مركزبا همچنين ؛  پرداختوفاي به عهدترس و هاي اجتماعي از جمله  پديده توضيحبهتوان 

 درگير 4ي عاملزياد با تعداد  در يك اقتصاد3 يك سيستم قيمتيخريد و فروش با كه برآمد حاصل از را آشكار نموداين واقعيت 
 .خواهد ماندپايدار 

و  ناشي از مسايل ، توسعه نظري محض در اغلب مواردها نامشخص استمرز بين نظريه محض و كاربردهاي نظريه بازي
-ها ميربردهاي آن در نظريه بازين تقسيم بندي بين نظريه محض و كا چنيتقديمعبه هر جهت، ما م. عاليق عملي بوده است

براين باور هستند كه نويسندگان  هرچند كه گردد، از اينرو مطالب كتاب حاضر در حوزه نظري محض ارائه مي.توان انجام داد
هاي  هنر كاربرد مدلدر واقع .كردها را نيز به خود جذب خواهد يه بازيي نظرمسائل كابردمندان به  عالقهمطالب اين كتاب 

  .بايد موضوع كتاب ديگري قرار گيردمحض در شرايط واقعي مي
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كه ما در  هابازي ه ايدهاي نظريمعهذا. دكنمي  استفادهاز رياضيات دقيقهايش به صورت به منظور بيان ايده هانظريه بازي
 با با وجود محتواي يكساني به رشته تحرير در آورد كه  كتابانتو ميواقع در ؛ رياضي نيستنداصوالٌپي توضيح آنها هستيم 

 در  وبه دقت تعريفآورد كه مفاهيم  را به وجود ميرياضي اين امكانصورت بندي .  باشدكرده از رياضيات استفاده نكتاب حاضر
شيوه  به  ما سبك نگارشن رواز اي .گيرد  انجام كاوش در داللت فرضيات به آساني همچنينايدها و سازگاري تحقيق كنار آن
 شهودي و تعابير مفاهيم ياهانگيزه در كنار آن نماييم، ورا به دقت بيان ميآنها ما تعاريف و نتايج : خواهد بود وار رياضيمنظمِ

  . را خواهيم آورد
 كتاب ما نظريه بازي را  در ايناما. هآوردرياضيات به وجود   در مستقليشاخهها در نظريه بازيهاي رياضي استفاده از مدل

گيرندگان كمك كنشي تصميممفهم رفتار بره يكي از علوم اجتماعي كه به عنواننه به عنوان يك شاخه از رياضيات بلكه به 
هاي رياضي نيستيم و فقط هنگامي نتايج  ما در پي ارائه شرح مبسوطي از نكات و جذبه.دهيمد مورد بررسي قرار ميكنمي

  .شهود آنها را تاييد گرداندي را مد نظر خواهيم داد كه جالب توجه رياض
  

  ها ها و راه حل بازي   2- 1
 در غالب  است كه آنها 5هايدربرگيرنده حركت باشد كه مي ميان بازيگرانهاي استراتژيكيك بازي توصيفي از برهمكنش

- ميانجام ان كه بازيگرهايحركتبه طور مشخص ل در اين مد اما .باشد، مي انتخاب نمايندتوانندميمحدوديت ها و عاليقشان 
. ها نمايان شده است از بازي يك خانوادهت كه درسا 6برآمدها توصيفي سيستماتيك از راه حل يك .نمايد را مشخص نميدهند

  .آزمايد مي را و خواص آنها پيشنهاد بازي از براي هر دستههاي مستدلي را راه حلهانظريه بازي
:  خواهيم داد مورد مطالعه قرار كتاب هستند را اين كه عناوين چهار بخش اصليهاته از مدلهاي نظري بازيچهار دسما 
هاي ائتالفي و بازي) قسمت دوم و سوم(يا بدون آن   با اطالعات كامل وداردامنههاي ، بازي)قسمت اول(هاي استراتژيك بازي

  .  خواهيم پرداختن تقسيمبندي اير اينجا به توضيح ابعاد مختلفيد). قسمت چهارم(
  
  

  تعاوني و تعاونيغير هاي بازي
تواند به فرم يك فرد و يا يك گروه از يك بازيگر را مي.  استبازيگر اصلي يك 7هاي نظري بازي موجوديتدر تمامي مدل
هايي مدل: ها تفاوت قايل شويمدلبايد ميان دو نوع از م، مي مجموعه بازيگراندر تعريف. گيرند تعبير نمودافراد كه تصميم مي

هاي اول، دوم و سوم كتاب قسمت(باشند  مياي در تحليل بازي اصل پايه،بازيگر افراد ممكن هايحركتدر آن مجموعه كه 
قسمت چهارم كتاب ( بازي باشند  اي در اصل پايه، بازيگرانگروه ممكن حركاتهايي كه مجموعه توام  مدل در مقابلو) حاضر
ت بيانگر مطلوب حاالهر چند كه اين اصط (شود گفته مي“تعاوني” و نوع دوم  “غير تعاوني” هاي نوع اول گاهي به مدل). حاضر

  ).ها نيستنداختالفات ميان اين مدل
هاي اخير در نماييد كه اكثر تحقيقات در سالايم اين نكته را بازگو مي اختصاص دادهعداد صفحاتي كه به اين دو شاخهت

ما بطور خاص، . بيانگر ارزيابي ما از اهميت نسبي يكي از اين دو شاخه نيستهاي غير تعاوني بوده است؛ اين مساله ينه بازيزم
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داند هم عقيده نيستيم؛ به عقيده ما هيچ كدام از اين دو تر از انواع تعاوني ميهاي غير تعاوني را سادهبا بعضي از مولفان كه مدل
  .تر از ديگري نيستاي و پايهترگروه ساده

   داردامنههاي هاي استراتژيك و بازيبازي
دار را مورد بحث قرار م بازي دامنهاهي سوم مفهاي دوم ودر قسمت اول كتاب حاضر مفهوم بازي استراتژيك و در قسمت

ر و براي هميشه، انتخاب  خود را يك باحركت بازي استراتژيك يك مدل از شرايطي است كه هر يك از بازيگران طرح .دهيممي
ي  انتخابهايحركتيك از بازيگران از   هيچحركت، در زمان انتخاب يعني(گيرند ماً تصميم مي بازيگران توا در آنند ونكمي

 ؛ هر بازيگرص كردخمششامدها را يترتيب ممكني از پ توان مي مدل بازي دامنه دار در،ي ديگراز سو). ندديگران اطالعي ندار
  .  مورد بازبيني قرار دهدزمان كه تصميم گيري الزم باشد هر  در نه تنها در ابتدا بلكه راد طرح عمل خودتوانمي

  

   با اطالعات كامل و نا كاملهابازي
هاي قسمت دوم  در مدلاين نكته است كه ،هاي ارائه شده در قسمت دوم و سوم كتاب حاضربين مدلي كه سومين تفاوت

 هاي قسمت سوم بازيگران از حركات ديگران كامالً كاملي از حركات ديگران دارند، اما در مقابل مدلشركت كنندگان اطالعات
  ميالدي هشتادةهاي دوم به طور فشرده از ده گروه مدل. دارند و قدمت بيشتريوسيعادبيات دسته اول دامنه . مطلع نيستند

 بر اين تحقيقاته واسطه جوان بودن ب بلكه آنها و يا غير واقعي بودنميت  نه به دليل كم اه؛ در اين كتاباندبه بعد توسعه يافته
  . تاكيد شده استروي اين دسته كمتر

  

   و نظريه تعادل رقابتيهانظريه بازي   3- 1
-نظريه تعادل رقابتي كه در اقتصاد استفاده ميشيوه تحليل ها، آن را در مقابل  نظريه بازي تحليلدرك شيوهبه منظور  
 اطالعاتي در  بدست آوردن براي رسيدن به پيش نيازهاي تصميم وهاي تصميم گيرندگانعكس العمل .دهيم قرار ميگردد

عالقمندي هر يك از  نظريه تعادل رقابتي پايه استدالل در حالي كه .نظريه بازيهاست در فتار ديگر بازيگران پايه استداللمورد ر
  محيطي حاصل عمل جمعيكه اين نوع متغيرهازماني حتي  ،باشدمي) متند قيبه مان(ها به بعضي متغيرهاي محيطيعامل
  .باشند درگير  8هاعامل

) ماهيگيريبه مانند ( يك فعاليت محيطي را در نظر بگيريد كه ميزان نظريه، و اين ديهابه منظور روشن شدن تفاوت
در . باشدمربوط ميها ميزان فعاليت تمامي عامل به  سطح آلودگيواقع، كه در  است در آن محيطوابسته به سطح آلودگي

 از پيش تعيين شده است هاميزان فعاليت هر يك عامل كه حالتي  درسطح آلودگيمقدار   دنبالتحليل رقابتي اين شرايط ما به
  توجه به بايگران هر يك از باز بهينهتعيين سطح فعاليت  در چنين شرايطيها ازنظريه بازيو رويكرد  تحليل در مقابل، .هستيم

  .باشددر محيط مي توليد شده آلودگي  مجموع ازتخمين هريك از آنها
  
  

                                                  
8 Agents 



  رفتار عقالني   4- 1
به عبارتي ديگر او . است  “عقالني ” ض بر اين است كه هر تصميم گيرندهفر خواهيم داد مورد مطالعه قرار ي كه يهادر مدل

 خود را آگاهانه از هاي روشني دارد و انتخاب حركتتاولوي دارد، ر مجهولي براي تخمين هروشي آگاه است، هاساير گزينهاز 
  .دنده نبود عدم قطعيت اجزاي زير يك مدل انتخاب عقالني را شكل ميبا فرض .دهدروي يك فرآيند بهينه سازي انجام مي

  .دنمايب ميانتخااز ميان آنها  كه تصميم گيرنده ها حركت ازAمجموعه يك  •
  .هاحركت ممكن اين نتايج از Cمجموعه يك  •
CAg به صورت تابع نتايجيك  •   .بردهر عمل را به نتيجه آن مي كه :→
  . تعريف گشتهC  كه بر روي مجموعه به صورت ) تي دودوييش بازتابي و برگرابطه كاملِ (9لويتوا رابطهيك  •
  

U:گيرنده به صورت يك تابع مطلوبيت هاي تصميمتاولوي گاهي C → R با شرط  الويت  كه رابطهشوندمشخص مي 
yx  اگر و تنها اگر)()( yUxU   .گردد  تعريف مي≤

ABهر مجموعه در   كه a*عمل تصميم گيرنده عقالني ، يك شدني باشند در يك مساله خاصكه  هايحركت از ⊇
)*باشد را به صورت و بهينه ) Bمرتبط با (شدني  ) ( )g a g a براي تمامي Ba∈نمايد؛ به بيان ديگر او نتخاب مي ا
max))((مساله  agUBa∈نمايد را حل مي .  

 B وقتي كه فرد از مجموعه هاي مختلف تاولويگيرنده بر اساس فرض يكساني استفاده رابطه سودمندي اين مدل تصميم
 .باشدنمايد ميانتخاب مي
در چنين شرايطي  .گيري در شرايط غير قطعي هستند مجبور به تصميمگيرندگانتصميمغلب ما اهاي مورد مطالعه لدر مد
  : ممكن استهر بازيگر
  .د محيطي دچار شك باشعينيدرباره متغيرهاي  •
  .دقات هنگام بازي كامالً مطلع نباشدر مورد اتفا •
  .د غير حتمي ديگران دچار شك باشحركاتدرباره  •
  .ددچار شك باششيوه استدالل ديگران درباره  •
  

 سترونورگيومن و مننفُ  از نظريه،ها تحت شرايط غير قطعيگيري در نظريه بازيهاي تصميمسازي مدلتقريباً در تمامي
)1944(10ج وِ و س)اگر تابع نتايج به صورت تصادفي  اين صورت است كه،  كلي اين نظريه به فرم.شود استفاده مي11)1972

a براي هر الً مث (طلع باشدز آن مگيرنده او تصميمبوده  A∈ تابع نتايج ( )g aبر روي ) توزيع احتمال (12التاري  يكC 
نيومن و  فُنتيمطلوب(سازي ارزش انتظاري  بيشينهگيرنده رفتاري به منظورتصميمتوان كرد كه فرض مي آنگاه) است

 و نتايج داده هاحركت رابطه تصادفي بين چنين اگر.  دارددهداي نسبت ميي را به نتيجه كه هر مقدار تابع اين)مورگسترون
-مي تبطمر ايهيجهر عمل را به نت اش كه احتمالي ذهني توزيعرفتاري براساس گيرنده كه تصميمشودنشده باشد، فرض مي

 كه يك اندازه بر روي ،Ω  ذهني13ِفضاي حاالت بر اساس گيرنده تصميمشود فرض ميي شرايطينچندر . دهدكنند انجام مي
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10 and von Neumann (1944)  Morgenstern 
11 Saveg (1972) 
12 Lottery 
13 State Space 



Ωه صورت  ب]ينتايج [ تابع است و:g A C×Ω→به فرم  ي تابع مطلوبيت و :u C توان  مي؛ودنم  خواهد رفتار→
)د كه مقدار انتظاري نمايطوري انتخاب مي آن زه احتمالبا توجه به اندا را a حركتفرض كرد او  ( , ))u g a ωبيشينه گردد .  

  برخي از بهمعهذا،. يستيمنسازند را ميگيرنده عقالني  تصميمشالوده نظريكه  فرضياتيتوضيح  در اين كتاب به دنبال ما
هايي را در كاربردهاي آنها آشكار در حمالت خود به اين فرضيات عنوان داشته و يا محدوديت  روانشناسان آزمونگراكهنكاتي 
  .اند، اشاره خواهيم نمودكرده

  

  استنتاجي و فضاي حالتتعابير    5- 1
يا آنچنانكه (ت  فضاي حال تعبير.دار وجود دارد و دامنهكاستراتژيهاي  بازي درحلراه] مفهوم [ازدو تعبير متضاد 

، هانظريه بازي .باشد آن در اقتصاد ميمفهوم متعارف بسيار نزديك به) ناميده 15متحول شونده آن را  14) 1987/1988(بينمور
ين گونه عنوان كرده،  اين مساله را ا16)3، ص1966(پ كارنَ.  در ارتباط است طبيعياصول بنياديبه مانند علوم ديگر، با 

هاي مسلم نظامند علمي براي آشكار ساختن تكرار پذيري به مثابه مشاهدات دهيم  انجام مي ما از زندگي روزمرهي كهمشاهدات”
تعبير فضاي در  “.ستند حداكثر دقت ممكن نيااصول بنيادي ببيان اين قوانين علم چيزي جز . ...  در جهان استاصول بنياديو 

مورد اصول بنيادي  منظور توصيف برخي كهدر يك دسته شرايط مشابه يك مدل طراحي شده به صورت  ، بازيازي ب ازحالت
 ازگي رفتارش را از روي اين دانش كه و بهينهاست  “آگاه” از تعادلهر شركت كننده  .شودتلقي مي گيرداستفاده قرار مي

 بسته از يك برداشتي) آموختنييا به گفته بينمور،  (استنتاجي رويكرددر مقابل، . آزمايديات طوالني بدست آمده است ميبتجر
ي كه به واسطه عقالنيت بر يهاشود محدوديتتالش مي  تعبير  ايننگرد، در يك واقعه يگانه به آن ميشبيه به  و،بازي دارد

اي از روي ساير بازيگران رفتار سادهكند كه چگونه  ميشود هر بازيگر مقايسهشوند؛ فرض مي آشكار،گردد ميهاحركتنتايج 
  . يد دوري جويمنماتناوب در نظريه بازي ظهور مي بين اين دو رويكرد كه به لتخكنيم كه از ما تالش مي. اصول عقالنيت دارند

  

  عقالنيت محدود شده   6- 1
براي . نماييم افراد در بازي توجه ميهايكنيم اكثراً به ناهمگوني ميان تواناييها صحبت ميوقتي در زندگي واقعي از بازي

 اين تا كنون . برخي از بازيگران درك واضحي از شرايط و يا توانايي بيشتري در تحليل آن داشته باشندممكن است مثال،
  .مورد توجه قرار نگرفته انددر چهارچوب فعلي نظريه بازي باشند، ها، كه بسيار مهم در زندگي ميتفاوت

در بازي واقعي شطرنج بازيگران از لحاظ . دهيمنج را مورد بررسي قرار مي بازي شطر،مطلبدن نتايج اين به منظور آشكار ش
فعلي  هاي نظريه بازي بااز سويي ديگر، وقتي شطرنج را. باشندمي و توانايي تحليل شرايط متفاوت ممكنهاي دانشِ حركت

  كامل و توانايي آنان در تحليلهاي ممكن و حركتران از قوانينكه دانشِ بازيگشود بايد فرض مي نماييم،مدل سازي مي
 حل در راهبودنهي يبدنماييم داللت بر ثبات مي ا)2-99 و 2-22هاي قضيه( 6 و 2نتايجي كه ما در فصول . آل است ايدهشرايط

حل براي اين بازي  راه يافتنلگوريتميك ا توان اثبات كرد كه مي:، به اين معني كهدارد “عقالني” بازي شطرنج براي بازيگران 
انجامد با اين  ميبرآمد “تعادل”  كه بهد، هر كدام براي يك بازيگر، گردانيك جفت استراتژي تعريف مي اين الگوريتم .وجود دارد

 خوبي  بدست آمده بهبرآمد نهاييكم تواند مطمئن باشد كه دستمشخصه كه بازيگري كه از اين استراتژي پيروي نمايد مي
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 شطرنج يك بازي با اين حال،. است و به استراتژي بازيگر ديگر مرتبط نيست ]محاسبه شده با الگوريتم مذبور[ 17برآمدتعادل 
چنين كاري با استفاده از حاسبه نگشته است؛ در حال حاضر  م آنباشد كه تاكنون نتيجه تعادل مي توجهبسيار محبوب و جالب

 مثال، حتي اگر نشان داده شود كه بازيگر سفيد استراتژي بردي دارد ممكن است انسان نتواند براي. الگوريتم غير ممكن است
اساسي درمورد اين بازي مدل مجرد بازي شطرنج امكان استنتاج واقعيتي در نتيجه . پياده سازي نمايدكشف و آن استراتژي را 

باشد يگران ميباز “توانايي”كه همانرا   برآمد يك بازي واقعيعنصر مهم تعيين كنندهاين مدل نمايد، از طرف ديگر را فراهم مي
  .نمايدرا حذف مي

هاي عقالنيت ها و فهم بازيگران مختلف چالش مهم تحقيقات آينده خواهد بود كه مدلتواناييدر سازي عدم تقارن مدل
  .اندبه منظور حل اين مساله آغاز گشتهمحدود شده 

  

  الحات و نمادگزاريطصا   7- 1
نماد گزاري . الل استقرايي استفاده خواهد شدددر اين كتاب از استباشد، فرض ما آشنايي مختصر خوانده با نتايج رياضي مي

  .نماييم از آنها را در اينجا ذكر ميبرخيگيري از ابهام وما در اين كتاب مشابه ديگر كتب است، اما براي جلو تعاريف رياضي 
 و n عدد حقيقي با n، مجموعه بردارهاي +، مجموعه غير منفي از اين اعداد با مجموعه اعداد حقيقي با 

n عدد حقيقي مثبت با nمجموعه بردارهاي 
x عبارت ∋ny و ∋nx براي . نشان داده شده است+ y≥ به معني 

i ix y≥ 1 براي هر,...,i n= و عبارت x y> به معني i ix y> 1 براي هر,...,i n=ما به تابع  .باشد مي:f → 
xگويم اگر  ميصعودي y>آنگاه  ( ) ( )f x f y> ناميم اگر  ميغير نزولي باشد وx y≥  آنگاه ( ) ( )f x f y≥باشد . 

f:تابع  ) است اگر مقعر → (1 ) ) ( ) (1 ) ( )f x x f x f xα α α α′ ′+ − ≥ +  و تمامي ∋x براي تمامي −
x′∈ و براي هر [ ]0,1α f: با فرض تابع . صحيح باشد∋ X argه  ب→ max ( )x X f x∈ مجموعه بيشينه 

Y خواهيم گفت؛ براي هر fسازهاي تابع  X⊆ با استفاده از نماد ( )f Y مجموعه { ( ) : }f x x Y∈را مد نظر داريم .  
نيز اي از متغيرهاي براي هر بازيگر   به مجموعه همچنين. به عنوان مجموعه بازيگران آورده شده استNدر تمامي كتاب 

)؛ اين نما را به صورت گويم مي18نما )i i Nx iشرايطي كه سور  نشان خواهيم داد در ∋ N∈اي  مشخص شده باشد به آساني نم
)براي هر نماي . نماييم مشخص ميix را با iبازيگر  )j j Nx x i و هر =∋ N∈ آنگاه ix−به صورت ليست \{ }( )j j N ix  از ∋

}\با فرض ليست  .نماييم تعريف ميi براي تمامي بازيگران بجز xنما  }( )j j N ix ) و جز ∋ )i i Nx ) عبارت ∋ , )i ix x− بر نماي 
( )i i Nx iاي از هر  مجموعهiX اگر .نمايد داللت مي∋ N∈ آنگاه iX }\ نشانگر مجموعه − }j N i jX∈×خواهد بود .  

a اگراست كامل A روي مجموعه رابطه دودويي  b يا b a براي هر a A∈ و b A∈است ي بازگشت، باشد 
aاگر  a براي هر a A∈ اگر باشد و تَراياست a b و b cآنگاه  a cيك رابطه دودويي لويتوارابطه  . بوده باشد 

a اگر .كامل بازتابي و ترايايست b باشد اما b a نباشد آنگاه رابطه را a bنويسيم؛ اگر  ميa b و b a هر دو 
aصحيح باشند آنگاه عبارت  b∼روي الويت رابطه . را خواهيم نوشت A است اگر پيوسته a bبايست باشد آنگاه مي 

)هاي دنباله )k
ka و ( )k

kb ترتيب كه به  a و b براي هر هستند، همگرا k رابطه k ka bرابطه  . وجود داشته باشد
} مجموعه ∋nbباشد اگر براي هر ميقعرشبه م n بر روي  الويت : }na a b∈ مطلقاً شبه  باشد؛ و يا محدب
  . باشدمحدب است اگر مجموعه مذكور مطلقاً مقعر
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 از مجزاهاي زير مجموعه تماميبه . انگر تعداد اعضاي آن مجموعه خواهد بود بيX يك مجموعه باشد Xدر صورتي كه 
nXبرقراري  و N مجموعه در شرايط متناهي بودن.ناميم ميX از افرازسازد يك  را ميXهمي كه اجتماع آنها  ⊆ ،

xآنگاه  X∈ هيچ است اگر كاراي پارتوy X∈براي تمامي   در آن وجود نداشته باشد كهi N∈ نامساوي i iy x> برقرار 
x همچنينباشد؛ X∈هيچ است اگر  كاراي قوي پارتو y X∈براي تمامي  در آن كه وجود نداشته باشد i N∈ نامساوي 

i iy x≥ برقرار بوده و براي تعدادي از i N∈ نامساوي i iy x>نيز برقرار باشد .  
 يك تابع جمع پذير است كه يك عدد حقيقي نامنفي به هر X)يا شماراي( روي مجموعه متناهي µ اندازه احتماليك 

)، آنگاهXاز  B و Cجموعه در شرايط مجزا بودن دو زير مكه  (Xزير مجموعه از  ) ( ) ( )B C B Cµ µ µ∪ = نسبت ) +
)دهد و شرط  ) 1Xµ اهيم نمود كه هاي كار خومجموعههاي احتمال برروي ما با اندازهدر بعضي از حاالت  .گرداند را برقرار =

 تنها با فرض متناهي بودن مساله را هاي آشنايي نداريد اگردر اين شرايط چنانچه شما با اينگونه اندازه. ماً متناهي نيستندوزل
توان، براي مثال، به هاي ميبراي مطالعه تعريف كلي از اندازهچيز زيادي را از دست نخواهيد داد؛ مورد توجه قرار دهيد 
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