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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 

 

 

 
 

         Την ημέρα του γάμου του με την Αλίσια 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

 
γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1928 στη Δυτική 

 Βιρτζίνια  

 

γονείς του ο Τζον Φορμπς Νας και η Μάργκαρετ 

 Βιργινία Μάρτιν 

 

μικρότερη αδερφή Μάρθα.  

 

παντρεύτηκε την Αλίσια Νας 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

 

  εύπορη οικογένειά  με μια μεγάλη ιδιωτική βιβλιοθήκη 

 

 σε μικρή ηλικία φάνηκε η έφεσή του στις φυσικές επιστήμες 

 

 υποτροφία στο πανεπιστήμιο Carnegie του Πίτσμπουργκ 

 

 υποτροφία για μεταπτυχιακό από το πανεπιστήμιο Princeton 

 

 1956 έως το 1959 εργάστηκε στο πανεπιστήμιο Μ.Ι.Τ. 

 

 γνώρισε την Αλίσια, την οποία παντρεύτηκε το 1957 και μαζί απέκτησαν έναν γιο 

 



ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ: 

 αναγκάστηκε να νοσηλευτεί σε διάφορες κλινικές 

 

 έπασχε από τα 29 ως τα 59 του 

 

 επηρέασε την ζωή του: 

 

• έχασε μια σημαντική θέση σε ένα                     

 πανεπιστήμιο                                                     

 

• παραλίγο να πνίξει το παιδί του 

 

• ανακάλυπτε καινούργιες μαθηματικές σχέσης 

O Rasel Crow ως Τζον Φορμπς Νας στην 

ταινία ’’a beautiful mind’’ 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Φιλομαθής, ανήσυχο πνεύμα 

 

 Εσωστρεφής κ΄ αντικοινωνικός 

 

 Ευφυής 

 

 Ιδιόρρυθμος κ΄ κυκλοθυμικός 

 

 Ανταγωνιστικός 

 

O Nας ενώ διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

o γεννήθηκε μετά τον πρώτο παγκόσμιο 

 

o έζησε δύο από τους μεγαλύτερους 
πολέμους 

 

•  δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος  

•  ψυχρός πόλεμος  

 

o επηρέασαν και στιγμάτισαν την ζωή  

 

 



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

Επιτεύγματα του μαθηματικού John Forbes Nash  

 

 Ο Nash στα 19 του χωρίς να το ξέρει κατάφερε να λύσει το διάσημο 
θεώρημα του Brower . 

 

 έκανε αναλύσεις πάνω στο θεώρημα του Fermat 

 

  Συνέταξε μια  έκθεση με τον τίτλο « το πρόβλημα της διαπραγμάτευσης »  

 

  Επέκτεινε και ανέλυσε τη θεωρία των παιγνίων μέσα από τις  πολλαπλές 
και ποικίλες αλγεβρικές δυνατότητες. 

 



ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 Με αυτήν πρωτοασχολήθηκαν ο John Von Neumann και ο Oskar 
Μorgenstern 

 

 Είναι μια μέθοδος ανάλυσης προβλημάτων 

 

 Μελετά τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις σύγκρουσης ή 
συνεργασίας 

 

 Οι δρώντες είναι δύο ή περισσότεροι 

 

 Οι κινήσεις των παικτών είναι αλληλοεξαρτώμενες 

 



Ισορροπία  Νash: 

 Είναι η λύση που πρότεινε ο Νας όσον αφορά στη θεωρία των 
παιγνίων 

 Βραβεύτηκε  με  νομπέλ για αυτήν την ανακάλυψη  το 1994 

 

 Βασική προϋπόθεση είναι οι στρατηγικές των παιχτών να είναι 
γνωστές 

 

 Προβλέπει την ικανοποίηση όλων των παιχτών 

 

 Είναι ένας τρόπος πρόβλεψης του αποτελέσματος ενός παιγνίου 
στο οποίο παίρνουν ταυτόχρονα αποφάσεις πολλά άτομα μαζί 

 

 



Εφαρμογές της ισορροπίας Νash στο σύγχρονο κόσμο 
 

 

 

 
 

 

•Έστω 2000 αυτοκίνητα 

•Κοινή αρχή το Α (Εκάλη) 

•Κοινός προορισμός το Β (Κηφισιά) 

•Πιθανές διαδρομές ΑΒ 
(λ.Θησέως), ΑΓΒ (Ρόδων) 

 •Χρόνος διαδρομής ΑΒ (λ.Θησέως) = 10+ψ/100 
όπου ψ ο αριθμός των αυτοκινήτων 

•Χρόνος διαδρομής ΑΓΒ (Ρόδων) =15+x/100 
λεπτά όπου x ο αριθμός των αυτοκινήτων 

Εφαρμόζοντας την Ισορροπία Νας : 
•1250 αυτοκίνητα θα ακολουθήσουν 
τη διαδρομή ΑΒ 

•750 αυτοκίνητα θα ακολουθήσουν τη 
διαδρομή ΑΓΒ 

Α. Κυκλοφοριακό πρόβλημα 



Εφαρμογές της ισορροπίας Νash στο σύγχρονο κόσμο 
 

Β.  Το δίλημμα του φυλακισμένου 

Ανάκριση κρατουμένου από την αστυνομία 

•Δύο άτομα έχουν συλληφθεί στον τόπο 
του εγκλήματος και ανακρίνονται 
 
•Η μέγιστη ποινή είναι φυλάκιση 5 χρόνια 
 

•Έχουν την δυνατότητα να κατηγορήσουν 
ο ένας τον άλλο 
 

•Όποιος κατηγορήσει τον άλλο τη 
γλιτώνει, αλλά ο συνεργάτης του 
φυλακίζεται για 5 χρόνια 
 

•Αν αλληλοκατηγορηθούν πάνε και οι δύο 
από 4 χρόνια φυλακή 
 

•Αν κανείς δεν ρίξει κατηγορίες πάνε από 
2 χρόνια φυλακή ο καθένας 
 

•(Εδώ η συνεργασία σημαίνει «δεν 
κατηγορώ τον άλλο») 
 



Εφαρμογές της ισορροπίας Νash στο σύγχρονο κόσμο 

Β.  Το δίλημμα του φυλακισμένου (συνέχεια) 

 

 
Εφαρμόζοντας την Ισορροπία Νας :   

 Οι  κρατούμενοι οφείλουν να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και να 
μην αλληλοκατηγορηθούν (-3 χρόνια ο καθένας) 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΞΟ!!! 

 Η ισορροπία Νας προϋποθέτει οι επιλογές των παικτών να είναι 
γνωστές ανάμεσα στους παίκτες 

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι αδύνατο (παρεμποδίζεται 
από την αστυνομία) 

 

 



Εφαρμογές 

Η θεωρία παιγνίων έχει εφαρμογή:   

• στα οικονομικά 

      στη βιομηχανική οργάνωση 

     το σχεδιασμό μηχανισμών  

• στην  πολιτική  

      στην στρατηγική                                                                                                                
στη  διπλωματία 

• στην εξελικτική βιολογία 

• σε καθημερινά προβλήματα 
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