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Modeling Electronic Warfare Problems Using Zero-Sum Game
Hamid Bigdeli

1

ABSTRACT
Operations research methods have been widely used in military applications. Game
theory is a branch of operations research that is categorized into two major classes:
cooperative and non-cooperative games. In this paper, two specific applications of
non-cooperative game theory are considered in electronic warfare. In the first case,
the battle between radar and jingle, as two fighters and players of the tow person
zero sum game, are considered. This game is specifically modeled on a game
model with simultaneous decision making by players. The game model is designed
by defining pure strategies and matrix of earnings. Then, it is stated how to
determine the optimal mixed strategies of players. This problem modeled as a zerosum game. In the following we study the rational allocation of resources in air
strikes despite uncertainty about enemy capabilities using non-cooperative game
theory. This problem is also explained using the zero-sum games model. Different
battles have been studied in similar situations and the optimal player strategy has
been described.
Keywords: Operations research, Game theory, Zero-sum game, Electronic
warfare.
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 -1مقدمه
دربسیاریازمسائلدنیایواقعیتصمیماتاتخاذشدهتوسطیکفردوابستهبهتصمیمفردیاافراد
هایعمومیومدیریتیاغلببامسائلتصمیمگیریتحتتضاد


گیرندگاندرسازمان

دیگراست.تصمیم
نبهانتخابمیکنند

یارقابتمواجهمی شوند.زیراراهبردهایشانرابهطورمستقلیابایکتوافقدوجا

یبازیوسیلهایقدرتمندبرایتحلیل


هایآنهاتحتتاثیرتصمیماتدیگراناست.نظریه
ولذاعایدی
گیریها در
هایریاضیبرایتحلیلتصمیم 


یبازیازروش

اینگونهمسائلاست.درحقیقتنظریه
گیرنده)استبه


(تصمیم

رفتاربازیکن
کند.هدفنظریهیبازیتعیین

شرایطتضادوتعارضاستفادهمی
یجوابهارابهصورت


طوریکهمنافعبازیکندرمقابلراهبردحریفبهینهشود.بنابراینمجموعه
راهبردهایی برای بازیکنان مشخص کرده  و به دنبال تعیین راهبردی است که بهترین عایدی را در
یبازیورفتاراقتصادیتوسطواننیومن


ابنظریه
مقابلتصمیمحریفنتیجهدهد.پسازانتشارکت
یبازیبهسرعترشدیافتوکاربردهایوسیعیدرعلوممختلفپیداکرد.


،نظریه
ومورگنسترن]1[1
رادرتصمیمگیریفرماندهینشان

یبازی 


یخوداهمیتنظریه

درمقاله
سرهنگالیورهایوود ]3[ 3
یبازی بررسیکردونتیجهگرفتکه

داد.اونبردهایمختلفیازجنگجهانیدومراازدید  
نظریه
یبازی است.ارزیابیسرهنگهایوود


تصمیمدکتریننظامیمشابهباجواببهدستآمدهازنظریه
هاینظریهیبازیرابیشترموردبررسیقراردهندو


درعملیاتراتشویقکردتاروش
انجمنتحقیق 
یاخیرنظریهیبازیبهطورگسترده


هاینظامیازایننظریهاستفادهکنند.دردهه
درتصمیم 
گیری

میگیرد (برای اطالعات بیشتر مرجع [ ]9را ببینید).
در مسائل نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار  
،امنیتشبکههایکامپیوتری[،]5سیستمدفاعموشکیضدبالستیک[]6

سناریوهایدزدوپلیس[]1
ازجمله یاینکاربردهاهستند.اخیراًاقداماتکاربردیدراینزمینهدرکشورآمریکاو

وتروریسم[]7
در شهرهای لس آنجلس و نیویورک صورت گرفته است [ .]9نظریهی بازی به دو نوع بازی مهم
هایهمکارانهوبازیهایغیرهمکارانه[.]1نویسندهدرکارهایقبلی[،]3


شود:بازی

بندیمی

طبقه
هایماتریسیودو ماتریسیرادرمحیطفازیموردبررسیقراردادهاستوموقعیت

[]11و[ ]13
بازی
هایفازیمدلسازیکردهاست.


رابهصورتیکبازیماتریسیباعایدی
آورانشهدرجنگجهانیدوم
کهراهبردهایبهدستآمدهازروشپیشنهادیباتصمیمدکترین

درآنمقاله نشاندادهشدهاست 

Von Neumann and Morgenstern
Oliver Haywood

1
2
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آمریکامطابقتدارد.همچنینبازیمذاکراتهستهایبیندوکشوررابهصورتیکبازیدوماتریسی
سازیکردهویکروشبرایمحاسبهینقا طتعادلکارایضعیفآنارائهدادهاست.

چندهدفی 
مدل
این مقاله به کاربرد نظریه بازی در جنگ الکترونیک پرداخته و دو کاربرد از نظریه بازی در جنگ
الکترونیکبیانمیشود.

-2مبانی نظری
نمایشدادهمیشودکهدرآن

یکبازیبامجموعصفردونفرهبهصورتسهتایی  G   X,Y, A
هستندکهبهصورتزیرتعریفمیشوند :

 Xو  Yفضاهایراهبردهایآمیختهبرایبازیکنان1و3
m


( X   x  Rm |  xi  1, xi  0,i  1,..., m  , )3
i 1



n


n
( Y   y  R |  y j  1, y j  0, j  1,..., n  . )9
j 1


 Aراماتریسعایدیبازیگوئیم .

درپیکمینهسازیزیاناست.

بهدنبالبیشینهسازیعایدیوبازیکن 3

فرضمیشودکهبازیکن 1

زمانی که بازیکن  1راهبرد آمیختهی   x  Xو بازیکن  3راهبرد آمیختهی  y  Yرا انتخاب
میکنند،اسکالر  xT Ayعایدیموردانتظاربازیکن1خواهدبودوطبیعتاً   xT Ayعایدیبازیکن3

نشاندادکهدربازیهایبامجموعصفردونفرهداریم :

میباشد.نیومن1

( maxmin xT Ay  min max xT Ay )1
xX

yY

yY

xX

کهدررابطهیفوقصدقکنندرایکجوابتعادل(نقطهتعادل)مینامیم .

زوجراهبردهای   x* ,y* 



Neumann

1
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-3جمینگ رادار
اینبخشنبردبینراداروجمینگرابااستفادهازنظریهبازیتحلیلمیکند.قبلازتشریحمسالهبه
معرفیبرخینمادهایبهکاربردهشدهدرمدلمیپردازیم :
:توانچگالیطیفیجمینگدریکباندمختلشده 
:بیشترینمقدارممکن



:تعدادباندهایمختلشده 
:تعدادباندها 
:انرژیپالسدرخروجیگیرنده 
:توانچگالیطیفینویزحرارتی 
فرض میشود که رادار و جمینگ ،راهبردهای خود را به صورت همزمان و بدون آگاهی از انتخاب
بازیکندیگرانتخابمیکنند.یکبازهزمانیکهنشاندهندهزماندورگردشیکیاچندپالسرادار
استرادرنظربگیرید .درطولهربازهرادارممکناستپالسیرادریکیاز nباندباپهنایباند
مساوی بفرستد .راهبرد محض همان انتخاب یک باند ثابت جهت ارسال در طول هر بازه زمانی از
عملیاتاست.راهبردآمیختهانتخابتصادفییکبانددرطولهربازهزمانیرانشانمیدهد.فرض

کهجمرجمینگنویزباتوانمتوسطرابهکارمیگیرد.راهبردمحضجمرشاملزیرمجموعه

کنید 
ثابتاز nباندرادارباتوزیعیکنواختانرژیجمی نگدرطولهربازهزمانیعملیاتاست.درباندهای
مختلشدهانرژیجمینگبهطوریکنواختتوزیعشدهکهبایکتوانچگالیطیفی نمایشداده
میشود.اگرفقطیکباندمختلشودآنگاه بیشینهارزشممکنبامقدار رادارد.اگر باندبه

طورهمزمانمختلشوندآنگاهدرهریکازاینباندها
تصادفیتوانچگالیطیفی

رادرگیرندهرادارداشتهباشد .

خواهدبود.فرضکنید نویزحرارتی
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هایمتناظرباراهبردهای


هایمحضراداروستون

یکماتریسعایدیباسطرهایمتناظرباراهبرد
گرفتهمیشود.لذاماتریسعایدیشاملnسطرو

محضجمررادرنظر

ستوناست.عایدی

به صورت نسبت سیگنال به نفوذ در خروجی گیرنده رادار تعریف میشود .فرض کنید گیرنده رادار
وجمینگمیتواندبهصورتمستقلباباند-محدودونویزگاوسی

شاملیکفیلترتطبیقیافتهباشد
سفیدمدلسازیشود.درنتیجهنسبتسیگنالبهنفوذدرخروجیگیرندهبرابر

استکهدرآن

انرژی پالس در خروجی گیرنده است [ .]21نسبت سیگنال به نفوذ برای عایدی به منظور
راهبردمحضدارد،تنها nکالس

سادهسازیتحلیلریاضیاستفادهشدهاست.اگرچهجمر


(دسته)متمایزازراهبرده اوجوددارد.یککالسخاصباتوجهبهچگونگیمختلشدنباندهاباتوجه

)تعریفمیشود.اگریکستونماتریسعایدیبایکراهبردمتعلقبه

بهجدول(1

متناظرشود

آنگاه درایههای واقع در ستون دو مقدار ممکن دارند که در جدول ( )1لیست شده است .ماتریس
عایدیدرجدول3نشاندادهشدهاست .


تعدادراهبردهایمحض

درایههایمتناظر

درکالس 
ستونهایماتریسعایدی 

1درایه:



n-1درایه:



kدرایه:



n-kدرایه:



تمامدرایهها:








تعریف 

n

دریکباند،
باندهایدیگرمختل
نیستند

) (

درkباند،
باندهایدیگرمختل
نیستند 

1
جدول:1راهبردهایجمینگ

درتمامباندها 

کالس 
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جدول:3ماتریسعایدی


ارزشباالییبازیبیشترینعایدیاستکهمیتواندحاصلشوددرصورتیکهجمرراهبردمحض

مالحظهمیشودکهاینراهبرد

حاصلازکوچکترینبیشینهعایدیراانتخابکند.ازجداول 1و 3
منحصربهفردکالس

است.بنابراینارزشباالییبازی

است .

ارزش پایینی بازی کمینه عایدی است که میتواند حاصل شود در صورتی که رادار راهبرد محض
حاصل از بزرگترین کمینه عایدی را انتخاب کند .از جداول مالحظه میشود که راهبردهای محض
مینیممعایدییکسانیدارند.بنابراینارزشپایینیبازی

است .

چونارزش هاباهمبرابرنیستندپسبازینقطهزینیندارد.بنابراینبهدنبالراهبردآمیختههستیم.

یکراهبردبهینهبرایعملگررادارآناستکهیکباندرابهطورتصادفیبااحتمال انتخابکند.
یکبرداربادرایههای

راداریکهبهاینصورتعملکندرارادارفرکانس-چابکگوییم.فرضکنید 
یکبرداربادرایههاینمایش

نمایشدادهشدهبااحتماالتراهبردهایرادارباشد،وفرضکنید 

نمایشمیدهیم.عایدیموردانتظاربه

دهندهاحتماالتراهبردهایجمرباشد.ماتریسعایدیرابا 

صورتزیراست :
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∑∑

یکبردارخاصمتناظربارادارفرکانس-چابکرابا

(

)

نمایشمیدهیم،عناصر



همگیبرابر  

نتیجهمیشود :

هستند.بنابراین
∑

اگر متعلقبهکالس

∑

(

)

باشد،ازجداول1و3داریم :
∑

به سادگی مشاهده میشود که کمینه مقدار معادله ( )3زمانی حاصل میشود که 

باشد.

متناظرباراهبردمحضجمینگتمامباندها،نتیجهمیگیریمکهبرایهر  ،

بنابراینبا 
)
ازآنجاکهتمامعناصر

(

)

بهجزعنصرمتناظرباراهبرد

( .

صفرهستند،واضحاستکهبهکمک

معادله()1بهازایهر داریم :
)
باترکیب()9و()1داریم):
لذا

و

(

)

(

(
)

)
(

(


بهترتیببردارهایمتناظرباراهبردهایبهینهبرایراداروجمرهستند.ارزشبازی



تعیینشدهازمعادالت()3و()9برابر 
)

(
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است .این کمیت نسبت سیگنال به نفوذ است زمانی که هر دو مبارز راهبردهای بهینه را به کار
میگیرند .

دراینبخشنشاندادهشدکهجمربایدانرژیجمینگرابهطوریکنواختدرکلnباندپخشکند.
تصلباشند(پیوستهباشند)نتیجهمیشود کهایجادمانعدرپهنایباندجمینگبه

اگرباندهابههمم
موضعی کم پهنا ترجیح دارد .زمانی که مانع جمینگ به کار برده شود ،نسبت سیگنال به نفوذ در
)دادهمیشود .

خروجیگیرندهرادارتوسطمعادله(5
-4تخصیص منابع برای حمله هوایی
لکالسیکازکاربردنظریهبازیواصولبهینهسازیبرایجنگالکترونیکدر

دراینبخشیکمثا
تشریحمیگردد.مهاجم

طراحینفوذبمبافکنیاحملههواییبرعلیهیکسیستمرادارپدافندهوایی
بایدنحوهبهکارگیریهواپیماهاوتجهیزاتجمینگدردسترسراتعیینکند.یکحالتایناستکه
برخییاتمامهواپیماهایضربهزننده(بمبافکنها)بهتجهیزاتجمینگمجهزباشند.دراینحالت

ممکناستکهراداربتواندبهکمکانرژیتابشیمکانهواپیماهایضربهزنندهرامشخصکند .از
طرفدیگر ،حجمووزنجمینگممکناستباعثکاهشجنگافزارهواپیماشود.راهبرددیگرفراهم
کردنتجهیزاتجنگیبههواپیمایکمکیاست.هواپیماهایکمکییابهاصطالحجمرهایمحافظکه
میکنند.
برخییاتمامهواپیماهایضربهزنندهرادرساختاربستهدرطولبخشیازپروازشانهمراهی 
جمرهابااینکهازهواپیمایضربهزنندهمحافظتمیکنندممکناستخودموردحملهقرارگیرند.
راهبرد  سوم استقرار هواپیمای جمینگ خارج از محدوده شناسایی سیستم دفاع هوایی است .این
راهبردمتمرکزبر  استفادهازجمرهایایستااستکهباالگوهایپروازهواپیمایضربهزنندههماهنگ
هستند.اغلبآنتنهایتوانباالبرایجمرهایایستاموردنیازاستتاموثرباشند.سهراهبردجمینگ

درشکل()1نمایشدادهشدهاست.



الف)جمرخودنمایشی
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ب)جمرمحافظ





ج)جمرایستا



شکل.1جمرهایراداردرطولحملههوایی


نظریهبازیبرایتحلیلاینتضادمناسباست.هرتخصیصممکنازقواعدهواپیمابایکاندیس 
تخصیصدادهمیشود.

برچسبگذاریمیگردد  وبههرنوعممکنازسیستمپدافندهواییاندیس 

پارامترهای دیگر نشان داده شده توسط بردار  باید توسط مهاجم انتخاب شوند .این پارامترها
مشخصههای تجهیزات جنگی را نشان میدهند .برای تعریف یک ماتریس عایدی در ابتدا تابع

را تعریف می کنیم که مقدار مورد انتظار اندازه کارایی ماموریت است یعنی به ازای هر
مقدار

،
))

( (

)

(
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که )

( یک متغیر تصادفی روی فضای نمونه خروجیهای ماموریت است .برای مثال
میتواند سود حاصل  از انجام کامل یا جزئی ماموریت مهاجم منهای ضرر از بین رفتن
 

میتواند بهصورتپولییا
برخیازهواپیماهایحملهدرطولاجرایماموریتباشد.واحداینتابع 
میتواند تخصیص یک مقدار به از دست رفتن
میزان از دست دادن توانایی نبرد باشد .یک مشکل  
خلبان ان باشد .اگر امکان نداشته باشد چنین تخصیصی کامال ذهنی است .یک راه ،محاسبه احتمال
مرگیادستگیریخلبانبرایهرانتخاب  ،و است .
بانمایشایناحتمالتوسط

،محدودیتهاییبهصورت 

)

(

را اعمال میکنیم که در آن  بیشینه مقدار ممکن این احتمال است .اندیس  برای تمایز انواع
مختلفهواپیماهاییاستکهخلبانانممکناستبرایپروازاختیارکنند .
وجودنداشتهباشدکهدرایننامساویهاصدق

بهازایمقادیرثابت و اگرهیچانتخابممکنیاز 
ازبررسیتوسطمهاجمحذفمیشود.اگربهازایهرمقدار هیچ

کندآنگاهگزینهمتناظربااندیس 
مقدارممکنیاز و نتوانددرمعادله()7صدقکندآنگاهیاماموریتبایدلغوشودیامقدار باید
اضافهگردد .
بافرضاینکهمعادله()7بهازایحداقلیکانتخاب برقراراست،مهاجمباید راطوریانتخاب
کندکه )

هایتجهیزاتجمینگوسالحهای


مشخصه
( بیشینهشود.زیرامقادیرممکن 

دهد.محدودیتهایدیگرشاملابعادووزنیککاالیاگروهیازکاالهاست.


داخلهواپیمارانشانمی
هامیتوانندبهصورتزیربیان


محدودیت
بابرچسبگذاریهرمحدودیتتوسطیکاندیس ،این
شوند:
)
کهدرآن

(

حداکثرظرفیتحجمی(وزنی)است.توجهکنیدتوابع)

برایبیشینهسازی)


(

به وابستهنیستند.

)ازمفاهیمبرنامهریزیریاضی

( بادرنظرگرفتنمحدودیتهای()7و(1

استفادهمیشود.بهازای و خاصجواببهینهمسألهرابهصورت


بهدستمیآوریم .
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توانیکماتریسعایدیبادرایههایبهصورتزیرتعریفکرد :


اکنونمی

توانباتوجهبهاصولنظریهبازیهای


هایبهینهرامی

همینکهماتریسعایدیساختهشد،راهبرد
متناهیدونفرهمجموعصفرارزیابیکرد .
دروضعیتیکه اطمینانکافیبرایتخصیصاحتماالت بههرگزینهدفاعیداشتهباشیم،ساختار
مقادیرموردانتظاررابهصورتزیرتعریفمیکنیم :

مسألهکمیمتفاوتخواهدبود.دراینمورد
∑

∑

برایهرمقدار ثابت   ،

انتخابمیکنیم که 



)

)

(

(

مقدار )

( رابادرنظرگرفتن

بیشینهمیکند .

محدودیتهایزیر

محدودیتهای()1و

)

(

دراینمحدودیتهاصدقنکند،راهبرد ازبررسیبیشتر

اگربهازاییکثابت ،هیچمقداریاز 
شود.همینکه


حذفمی

زیرتعریفمیکنیم :

تعیینشدتابععایدیرابهصورت

کهتابععایدیراماکزیمممیکندیکجواببهینهاست.ویژگیدیگراینساختارمسألهاین

راهبرد 
استکهبهطوراتوماتیکراهبردمحضرانتیجهمیدهد.ساختارقبلیبایکماتریسعایدی یک

راهبردمحضرازمانینتیجهمیدادکهماتریسشاملنقطهزینیباشد.اگرنقطهزینیوجودنداشت
راهبردبهینهبهشکلآمیختهبود.متاسفانهزمانیکهیکضربهزنندهیاتعدادکمیازضربهزنندهها

مامورشدهباشندراهبردآمیختهمعموالبهطورمناسباجرانمیشود .
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بیانمیکنیم.فرضکنیددو

اکنونیکمثالسادهدرموردتخصیصمنبعبراییکحملههواییرا
سامانه پدافند هواییبا 
میشود.اگر


نمایش دادهشوند.دراینجاتنها دو موقعیتحملههواییبررسی

 هواپیمایضربهزنندهحاملتجهیزاتجمینگخودنمایشیتوسطیکجمرایستا
یکهواپیمایضربهزنندهبدونتجهیزاتتوسطیکجمرمحافظ

پشتیبانیشدهاست.اگر

وهواپیمایکمکیبا

همراهشدهاست.هواپیمایضربهزنندهبا

نمایشدادهمیشود.



شاملیکعنصرتکینمایشدادهشده با باشدکهوزنتجهیزاتجمینگ

فرضکنید کهبردار 
در هواپیمای ضربه زننده را نشان میدهد .همچنین فرض کنید که وزن 

و حجم  تجهیزات

)نمایشدادهشدهاند به

جمینگمحدودشدهباشند.محدودیتهاییکهبهطورنمادیندرمعادله(1

صورت 

و

هستند.فرضکنید

هستندکه

و بهترتیببرابرمقادیروزنیوحجمی

که ثابتچگالیاست.باترکیباینروابطداریم :

رانشانمیدهد.

کهمحدودهمقادیرممکن 
هواپیمای ضربه زنده تجهیزات جمینگ ندارد .بنابراین

طبق تعریف زمانی که 

فرضکنیدبهازایمقدارخاص  ،

کهسمتچپاحتمالازبینرفتنخلبانانبرایانواعمختلفهواپیماهاست.
زمانیکه

کنیمجمرایستانسبتاایمنترازهواپیمایضربهزنندهباشدبهطوریکه 


،فرضمی

اینرابطهنتیجهمیدهدکهدرصورتیکه


درمعادله()3صدقکند،

)صدقمیکند.فرضکنیدکهتابع خطیاستیعنی 

درمعادله(7

نیز
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بااستفادهازاینفرمهایتابعیدرمعادله()7وباترکیبنتیجهبامعادله(،)11محدودیتزیر رابه

دستمیآوریم :


کهدرآن 
)
فرض کنید که 

(

به طوری که محدودیت معادله ( )11بتواند توسط حداقل یک مقدار  

هابهبیشینهسازی


برقرارباشد.بابررسیتماممحدودیت
میگردیم.چونزمانیکه

مینویسیم


هردو

بهازای



هواپیمایضربهزنندهتجهیزاتجمینگندارد،بهازای
.

فرضکنید
و

باز

و

و

توسط

ماکزیممشدهباشندواینکه

درناحیهخاصمعادله()11قرارگیرند.بااستفادهازمعادله()3ماتریسعایدیرابه

صورتزیرمیسازیم .



راهبردهایتدافعی

راهبردهایتهاجمی



اگرنتیجهشودکه 

آنگاهاینبازینقطهزینیداردوراهبردتهاجمیبهینهفرستادنیکجمرمحافظهمراهباهواپیمای
ضربهزنندهاست.دراینحالتمقدار
اگر

نامناسباست،پسمانگرانتعیین

یکتابعخطیبرحسب باشدآنگاه

یا

صفراست .

نیستیم.
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فرضکنیداحتمال بتواندبهگزینهدفاعی
احتمال

تخصیصدادهشودآنگاهگزینهدفاعی

)نتیجهمیدهندکهمعادله()13بهازای

دارد.معادالت()11و(15
برقرار است .برای سادگی فرض میکنیم زمانی که 

و 


،

جمر ایستا

نمیتواندموردحملهباشد.بنابراین 


برقراراست.ازمعادالت()11و()17داریم :

ومعادله()13بهازای

[

]
ازمعادالت()11(،)13و()33داریم:

کهدرآن 
]
فرضکنیدکه

[

محدودیتهایمعادله()39بتوانندتوسطحداقلیکمقدار 

،بهطوریکه

برقرارباشند.ازمعادله()11داریم:

فرضکنیداینتابعدر

اگر

)نتیجهمیدهد:

ماکزیممشدهباشد.دراینصورتمعادله(19

یکتابعخطی برحسب باشدآنگاه 

)بهدستمیآوریم:

()11و(19

اگرمعلومشودکهمعادله()31معتبراستو 

یا 

صفراست.بااستفادهازمعادالت

33

دوفصلنامهبازیجنگ،سالدوم،شماره،5پاییزوزمستان 1931



و
)نتیجهمیدهندکه

دراینصورتمعادالت()31و()36تا(31


.

بنابراین راهبرد تهاجمی بهینه این است که یک جمر محافظ را به همراه هواپیمای ضربه زننده
بفرستیم .
-5نتیجهگیری
دراینمقالهبهمطالعهدوکاربردنظریهبازیدرجنگالکترونیکپرداختهشد.درکاربرداولبهتحلیل
یکدرگیریبینراداروجمینگبهعنواندومبارزپرداختهشد.راهبردهایمحضراداروجمینگو
ماتریس عایدی حاصل تعیین شده و نشان داده شد که مدل بازی حاصل نقطه زینی ندارد .سپس
راهبردهایآمیختهبازیکنانمعرفیشدهونحوه محاسبهراهبردآمیختهبهینهبازیکنانتشریحگردید.
در کاربرد دوم به نحوه تخصیص منابع در یک نبردهوایی پرداخته شد .سه رزمنامه مختلف بررسی
نامههابهکمکنظریهبازیتشریحگردید.برایکارهایآیندهپیشنهاد
گردیدهونحوهتحلیلاینرزم 

میگردددیگرابعادسامانهپ شتیبانتصمیمجنگالکترونیکمبتنیبرنظریهبازیوهوشمصنوعی

مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال از یادگیری ماشین در شناسایی و روشهای نظریه بازی در
انتخابراهبرداستفادهگردد .
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