تمرین شماره3
برای انجام این تمرین چیس جدیدی الزم نیست مطالعو کنید  .این تمرین در واقع برای دوره ی مطالب پیطین و تست آموختو ىای ضما
در مورد برنامو نویسی  C++است.
یک پیشنهاد برای انجام این تمرین  :سعی کنید برنامو را در چند فایل بنویسید و براش یک فایل بنویسید تا کامپایلص کنو
اطالعات بیطتر در مورد بازی :

http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/

IPD:
دس ایي توشیي ضوب قشاس است یک ببصی سبدُ دٍ ًفشُ بِ ًبم  Iterated Prisoner’s Dilemmaیب  IPDسا پیبدُ سبصی کٌیذ.
 IPDیکی اص هسبئل قذیوی دس صهیٌِ  game theoryاست کِ تب بِ حبل دس هَسد آى تحقیقبت صیبدی اًجبم ضذُ  .ایي ببصی اص
حشکت ّبی پطت سش ّن دٍ ببصیکي تطکیل ضذُ است کِ ّش ببصیکي هی تَاًذ بیي یک حشکت خَد خَاّبًِ کِ فقط بِ ًفع
خَدش است یب حشکت غیش خَدخَاّبًِ کِ بِ ًفع ّش دٍ ببصیکي است یکی سا اًتخبة کٌذ.
ایي هذل دس بسیبسی اص سضتِ ّب هثل اقتصبد  ،سیبست  ،علَم کبهپیَتش ٍ فلسفِ کبسبشد ّبی خیلی صیبدی داسد.
تعشیف کبهل ایي ببصی دس کتبة )ًَ The Evolution of Cooperation (1984, p.7-8ضتِ : Robert Alexrod
دس ببصی  IPDدٍ ببصیکي ٍجَد داسد کِ ّش کذام دس صهبى حشکت  2اًتخبة داسد ّوکبسی (  ) cooperateیب سد کشدى ) ّ . (defectش کذام
اص ایي دٍ ببصیکي ببیذ بذٍى داًستي حشکت ببصیکي دیگش یک اًتخبة بکٌذ  .بِ طَس کلی  defectکشدى بِ صَست ضخصی بش ای ّش ببصیکي
هٌفعت بیطتشی داسد اهب هسئلِ اصلی ایي است کِ اگش ّش دٍ بب ّن  defectکٌي بذتش اص ایي است کِ بب ّن  coorporateکٌٌذ .سیستن
اهتیبص دّی ببصی بش اسبس جذٍل صیش است بِ ایي جذٍل ّpayoff-matrixن هی گَیٌذ .

 تببع4  ٍ ًَضتيmain  یعٌی کبهل کشدى. اهب کبسی کِ ضوب ببیذ بکٌیذ ایي است کِ ببیذ اسکلت بشًبهِ ای کِ دس ایٌجب هی بیٌیذ کبهل کٌیذ
.  آًْب ًَضتِ ضذُ استprototype ِک

#include <iostream>
#include <cctype>
using namespace std;
// function prototypes
void update_score( char p1_move, char p2_move, int &p1_score, int &p2_score );
char all_d();
char all_c();
char tit_for_tat( char opponentsLastMove );
int main() {
bool more = true;
while ( more ) {
cout << "enter C to cooperate, D to defect, Q to quit\n";
// read user’s move (step 1)
// determine computer player’s move (step 1)
// update score for both players (step 2)
// display both players’ moves (step 1) and updated scores (step 2)
} // end of while()
cout << "game over!\n";
} // end of main()

ٍ قسوت تقسین کشدم کِ ضوب هی تًَیذ بعذ اص اجشای ّش قسوت بشًبهتَى س5 ِبشای ایٌکِ اص دیذى ایي بشًبهِ ٍحطت صدُ ًطیذ هي بشًبهِ سٍ ب
. تست کٌیذ ٍ اٍى سٍ تَی یک فبیل جذا رخیشُ کٌیذ ٍلی ًْبیتب فقط فبیل کبهل ضذُ ًْبیی سٍ بشای هي بفشستیذ
: 1 مرحله
 دسست کٌیذIPD.cpp یک فبیل بِ ًبم

-

. هی کٌذreturn ‘ ساD’  ایي تببع تٌْب کبسی کِ هی کٌذ ایي است کِ کبساکتش. ببال بٌَیسیذprototype  سا هطببقall_d() تببع

-

 کبسکتش ّبی هجبص ایٌْب ّستٌذ.  حشکت ببصیکي سا اص ٍسٍدی بگیشیذ ٍ دس یک کبساکتش رخیشُ کٌیذmain دس تببع

-

’C’ (Cooperate),’D’ (Defect) ٍ ’Q’ (quit the game).

-

تببع )( all_dسا صذا کٌیذ ٍ خشٍجی سا بِ عٌَاى حشکت کبهپیَتش دس یک هتغیش بشیضیذ.
حشکت ّش دٍ ببصیکي ( ببصیکي اًسبًی ٍ کبهپیَتش ) سا چبپ کٌیذ
ایي فشایٌذ تب ٍقتی کِ ببصیکي ٍQاسد ًکشدُ اداهِ پیذا هی کٌذ.
بشًبهِ سا کبهپبیل کٌیذ ٍ تست کٌیذ ٍ اگش هطکل داضت بش طشف کٌیذ.

مرحله : 2
-

-

تببع )( update_scoreسا هطببق بب تعشیف ببال کبهل کٌیذ ایي تببع بِ عٌَاى دٍ پبساهتش اٍل حشکت دٍ ببصیکي ٍ بِ
عٌَاى دٍ پبساهتش دٍم اهتیبص دٍ ببصیکي سا هی گیشد ٍ بِ صَست اسجبع اهتیبص حشکت فعلی سا بِ اهتیبص ایي دٍ ببصیکي اضبفِ
هی کٌذ.
اهتیبصات بش اسبس جذٍل  Payoff_matrixهحبسبِ هی گشدد.
ایي تببع سا دس  mainبعذ اص ایٌکِ حشکت دٍ ببصیکي هحبسبِ ضذ صذا کٌیذ .
بعذ اص ایي اهتیبصات ّش دٍ ببصکي سا ًوبیص دّیذ .
بشًبهِ سا کبهپبیل کٌیذ ٍ تست کٌیذ ٍ اگش هطکل داضت بش طشف کٌیذ.
دس ایي هشحلِ ضوب ببیذ بتَاًیذ بب کبهپیَتش ببصی کٌیذ  .استشاتژی کبهپیَتش دس ایي ببصی  ALL Dاست یعٌی ضوب ّش
حشکتی کِ کٌیذ کبهپیَتش  defectهی کٌذ  .بشًبهِ ضوب دس ایٌجب ببیذ ضبیِ ًوًَِ آخش صفحِ ببضذ .

مرحله : 3

-

تببع  all_cسا کبهل کٌیذ ابي تببع ّویطِ  Cبشهی گشداًذ .
دس تببع  mainبِ جبی  all_c ، all_dسا صذا کٌیذ .
دس ٍاقع ایي تببع پیبدُ سبصی یک استشاتژی دیگش بِ ًبم ّ ALL Cستص.
دٍببسُ بشًبهِ سا تست کٌیذ  ٍ . . .دس آخش اهتیبصات سا بب حبلت قبلی هقبیسِ کٌیذ .

مرحله :4
-

تببع )( tit_for_tatسا بِ صَست صیش کبهل کٌیذ بِ عٌَاى حشکت کبهپیَتش استفبدُ کٌیذ .

-

استشاتژی  Tit for Tatاص حشکت  Cooperateضشٍع هی کٌذ ٍ بشای حشکت ّبی بعذی اص حشکت قبل ببصیکي
دیگش استفبدُ هی کٌذ  .یعٌی دس صَستیکِ ببصیکي دس حشکت قبی  defectکشدُ کبهپیَتش دس ایي حشکت  defectهی
کٌذ .

-

بب قشاس دادى ایي تببع بِ جبی تَابع قبلی حبصل کبس سا هقبیسِ کٌیذ .

مرحله: 5
-

بشای ببصیکي دس اٍل بشًبهِ یک اًتخبة بگزاسیذ کِ بب کذام استشاتژی هی خَاّذ بب کبهپیَتش ببصی کٌذ .

-

دس هَسد استشاتژی ّبی دیگش فکش کٌیذ یب حذاقل  searchکٌیذ .
نمونه اجرا شده برنامه :

ًکبتی دس هَسد ًحَُ اًجبم توشیٌبت :
-

توشیي ببیذ دس هحیط  ++Dev Cیب ًَ ++Turbo Cضتِ ضذُ ببضذ.

-

توبهی فبیل ّبی هشبَط بِ توشیي  ،اعن اص فبیل  ٍ cppیک فبیل بب ًبم  READMEکِ حبٍی تَضیحبت اضبفی است ببیذ دس دس داخل
فبیل فطشدُ قشاس گشفتِ ببضذ

-
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