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Povzetek: V seminarju obravnavamo igro ultimatov na kvadratni mreži. Predstavljeni so 

rezultati preteklih raziskav igre ultimatov na drugih znanstvenih področjih in rezultati 

simulacije matematičnega modela te igre z metodo Monte Carlo. Rezultati simulacije so podani 

v obliki faznega diagrama ponujenega v odvisnosti od sprejetega deleža in diagrami deležev 

posameznih strategij v odvisnosti od ponujenega deleža ali sprejetega deleža. Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da se tudi pri simulaciji igre ultimatov pokažejo enaki rezultati kot pri poskusih 

z ljudmi, namreč, da so poštene ponudbe uspešnejše od sebičnih, nepoštenih ponudb. 

Ključne besede: igra ultimatov,  teorija iger, poštenost, fazni diagram, evolucija 

 

 

Abstract: In the seminar we study the continuous game of ultimatum on a square lattice. We 

present the results of studies of the ultimatum game in other scientific fields, and the simulation 

results of a mathematical model of the game by using the Monte Carlo method. The simulation 

results are given in the form of a phase diagram of the offered share depending on the taken 

share and as diagrams of shares of involved strategies depending on the offered or the taken 

share. The results indicate that also in simulations of the ultimatum game, the same robust 

results emerge as in experiments with humans, namely, that fair offers are more effective than 

selfish, unfair ones. 
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1 UVOD 

Verjetno je že vsakogar, ki ima svoj elektronski poštni predal, kontaktiral nigerijski princ, ki je 

bil pripravljen zelo radodarno deliti svoje celotno premoženje, če mu pomagamo spraviti denar 

na varno. Seveda že vsi vemo, da je to prevara, pri kateri je zmagovalec samo »princ«. Zaradi 

te in podobnih ukan, bi se verjetno zelo nezaupljivo odzvali na tujca, ki nam ponuja 

100 €, če se z nekim drugim tujcem uspemo dogovoriti, kako bomo to vsoto razdelili. Tako 

nekako poteka igra ultimatov (angleško ultimatum) iz skupine iger, ki jih raziskuje teorija iger. 

Pravila te igre, kot jih je leta 1982 objavil W. Güth s sodelavci [1], so v resnici dosti strožja in 

v realnosti manj verjetna, za nas pa zanimiva ravno zato, ker so ekonomisti s svojim modelom 

sebičnega, racionalnega človeka Homo Economicus predvidevali, da bo vsak racionalen igralec 

ponudil soigralcu najmanjšo možno neničelno vsoto, soigralec pa bo to ponudbo sprejel. Ta 

scenarij pa se je razvil le v najredkejših primerih, večinoma pa so igralci ponujali in sprejemali 

deleže blizu 50 % [2]. 

Cilj seminarske naloge je bralcu predstaviti igro ultimatov in pestrost rezultatov simulacij [3] 

za precej enostavno igro. 

Bralcu bomo predstavili nekaj idej, ki spremljajo raziskovanje igre ultimatov [3] (poglavje 2), 

predstavili poseben model te igre (poglavje 3), predstavili rezultate nekaterih do sedaj 

opravljenih poskusov na ljudeh [4], možne razloge, zakaj se igralci odločajo, kot se, in obširneje 

pogledali rezultate simulacij, ki so bile narejene z Monte Carlo simulacijami z namenom 

raziskave te igre (poglavje 4). Na koncu pa seveda sledi zaključek s povzetkom vsega 

povedanega (poglavje 5). 

2 IGRA ULTIMATOV 

Igro ultimatov igrata dva racionalna igralca, ki sta se po svojih najboljših močeh sposobna 

odločiti, kateri izid igre je za njiju najboljši. Igralcema je ponujena določena vsota denarja 

(variira v različnih poskusih), ki ga dobita, če se uspeta »dogovoriti« o deležih, ki ga prejme 

vsak od njiju. Dogovarjanje, ki to v resnici ni, poteka tako, da se izmed njiju naključno izbere 

enega, ki bo pripravil ponudbo, drugi pa bo lahko pripravljeno ponudbo le sprejel ali zavrnil. 

Med pripravljanjem ponudbe sta igralca v ločenih sobah in posredovanje ponudbe se zgodi 

samo enkrat. V kolikor drugi igralec ponudbo sprejme, dobi vsak izmed njiju dogovorjeni delež, 

če pa drugi igralec ni zadovoljen s ponudbo in je ne sprejme, pa nihče od njiju ne dobi nič. 

Barantanja ni, in edina komunikacija med igralcema je posredovanje ponudbe in odgovor o 

sprejetju ali zavrnitvi ponudbe. Igra v tej obliki se izvede samo enkrat in po morebitnem 

izplačilu deležev, se igralca razideta. 

Preučimo možne rezultate igre. Najprej pomislimo, da je najboljša ponudba vsakemu pol, ali 

pa v skrajnem primeru pripišemo sebi malo več, bodisi zaradi dela vloženega v pripravo 

ponudbe, bodisi iz razloga, da bo soigralec pri tako majhnem nesorazmerju še vseeno 
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pripravljen sprejeti ponudbo. Če pa gledamo na igralca kot na dva sebična, racionalna igralca 

iz vrste Homo Economicus, pa vidimo, da je najbolj logična ponudba prvega igralca, da 

drugemu ponudi najmanjšo možno neničelno vsoto. Torej en evro, če je ponujeni denar 

kovancih po en evro. Noben igralec ni v igro vložil nič začetnih sredstev in ne glede na ponujeno 

razdelitev vsote, bi vsak od njiju s sabo odnesel več kot je imel na začetku.  

Poskusi na ljudeh [4] pa pokažejo, da je človek dejansko mešanica Homo Economicus in Homo 

Emoticus. Poleg logike in sebičnosti so pri sprejemanju odločitev pomembna tudi čustva. 

Poskusi z ljudmi v igri ultimatov so bili izvedeni z različnimi vsotami v različnih obdobjih na 

različnih koncih sveta in vedno so se pokazali dokaj podobni rezultati ne glede na spol, starost 

ali izobrazbo igralcev. Rezultati teh poskusov so se celo pokazali kot relativno neobčutljivi na 

višino ponujene vsote. Na primer v Indoneziji, je bila ponujena vsota za delitev trikratna plača 

igralcev, a so še vseeno bile zelo nepoštene ponudbe zavrnjene. Obširna medkulturna študija 

15 manjših skupnosti na štirih kontinentih [4], katere rezultati so bili objavljeni leta 2001, pa je 

pokazala, da vseeno obstajajo razlike med načini igranja te igre po svetu. Povprečna ponudba 

pripadnikov Amazonskega plemena je bila občutno nižja (povprečno so ponudili 26 %) od 

povprečja zahodnih civilizacij (45 %). Pleme iz Papue Nove Gvineje pa je v poprečju ponudilo 

več kot polovico drugemu igralcu. Kljub vsem odstopanjem, pa se je spet pokazalo, da ljudje 

zelo cenimo poštene ponudbe. 

3 ITERATIVNA IGRA ULTIMATOV NA KVADRATNI MREŽI 

Simulacije, ki so bile izvedene z namenom raziskovanja različnih strategij igranja te igre [3], 

imajo nekoliko spremenjena pravila. Ker so bile simulacije narejene z metodo Monte Carlo [5], 

bomo prirejena pravila opisali kar skozi predstavitev enega od Monte Carlo korakov (MCS iz 

angleškega Monte Carlo step).  

Igralci igrajo prirejeno igro ultimatov na kvadratni mreži (slika 1). Ob robovih mreže se mreža 

periodično ponovi, kar pomeni, da imajo igralci na skrajni levi za sosede na svoji levi igralce s 

skrajne desne strani mreže in obratno. Enako velja za zgornji in spodnji del mreže.  

 

Slika 1. Shematska predstavitev izseka mreže, na kateri igralec (bel krogec) igra paroma igro 

ultimatov z vsakim od svojih direktnih sosedov (sivi krogci). 
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Vsakemu igralcu se na začetku določi eno od strategij, s katero bo igral prvi krog. V teh 

simulacijah smo se omejili na šest strategij, pet empatičnih in eno naključno. Vsaka od strategij 

je določena s parom dveh parametrov p in q. Parameter p nam pove, največ koliko je igralec z 

določeno strategijo pripravljen ponuditi svojemu soigralcu, parameter q pa pove, najmanj 

koliko je igralec pripravljen sprejeti od svojega soigralca. Vrednost parametrov p in q je med 0 

in 1 (𝑝, 𝑞 𝜖 [0, 1]). Empatične strategije definiramo kot tiste, za katere velja 𝑝 = 𝑞. Arbitrarna 

strategija, pa je strategija z naključnim parom parametrov (𝑝, 𝑞). Da pa se z izbiro majhnega 

števila strategij ne omejimo preveč, so empatične strategije bolj razredi podobnih strategij, kot 

pa diskretne strategije. Namreč v eni od N strategij 𝐸𝑖, kjer je N število empatičnih strategij, E 

oznaka za empatično strategijo in 𝑖 = 0, … , 𝑁 − 1, se dejansko nahaja cel spekter strategij s 

𝑝 = 𝑞 med dvema določenima vrednostima p ali q (slika 2). Naključna strategija 𝐴, pa ima oba 

parametra p in q naključna. 

 

Slika 2. Shematski prikaz petih empatičnih strategij 𝐸0, 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐸4 za katere velja 𝑝 = 𝑞 in 

naključne strategije A s prostima parametroma p in q [3]. 

Na začetku na L2 veliki mreži, kjer je L linearna velikost sistema, razporedimo vseh 𝑁 + 1 

strategij z enako verjetnostjo. Pri strategiji A se sicer parametra p in q na začetku naključno 

določi, a ostaneta enaka skozi celotno evolucijo ene simulacije do stacionarnega stanja. Igralec 

x z eno od empatičnih strategij 𝐸𝑖 pa dobi parametra p in q določena po enačbi 

𝑝𝑥 = 𝑞𝑥 = (𝑟 + 𝑖)/𝑁, kjer je 𝑟 ∈ [0, 1) naključno število izbrano na začetku in med vsakim 

posredovanjem strategij. Spreminjanje p in q parametrov med vsakim korakom nam kaže na to, 

da če soigralec sprejme eno od empatičnih strategij 𝐸𝑖, to še ne pomeni, da jo bo prevzel s 

popolnoma enakimi parametri. Bo pa prevzel isti empatični razred (npr. 𝐸0𝑥 → 𝐸0𝑦). Evolucija 

začetne razporeditve strategij poteka v skladu s proceduro Monte Carlo simulacij.  

Naključno izbrani igralec x paroma igra igro ultimatov s svojimi štirimi najbližjimi sosedi na 

mreži. Enkrat kot igralec, ki pripravlja ponudbo in enkrat kot igralec, ki se odloča o ponudbi. 

Iz vseh teh osmih iger zbere skupaj izkupiček 𝑈𝑥. Potem naključno izberemo enega od njegovih 

sosedov y, ki na enak način kot igralec x pridobi svoj izkupiček 𝑈𝑦. Na koncu vsakega MC 

koraka igralec x  poskuša posredovati svojo strategijo igralcu y z verjetnostjo w določeno s 

funkcijo 
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𝑤 =

1

1 + 𝑒
𝑈𝑦−𝑈𝑥

𝐾

   , (1) 

kjer je K nedoločenost posredovanja strategije in je v našem primeru skozi vse simulacije  

𝐾 = 0,1, kar pomeni, da se skoraj vedno sprejme boljša strategija z večjim izplačilom U. S tem 

se zaključi en Monte Carlo korak. Še enkrat velja ponoviti, da se parameter r za strategije Ei 

med dvema Monte Carlo korakoma na novo naključno izbere in s tem na novo določita 

parametra p in q znotraj ene Ei strategije, medtem ko parametra p in q za strategijo A ostaneta 

ista skozi vso simulacijo, tako, da lahko testiramo odpornost strategij Ei na strategijo A. V 

vsakem Monte Carlo koraku je izbranih L2 naključnih igralcev x, zato lahko rečemo, da ima v 

povprečju vsak igralec enkrat na Monte Carlo korak možnost posredovati svojo strategijo. 

Velikost sistema v simulacijah [3] variira med L=400 in L=6000. 

4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

Rezultate simulacij predstavljenih v prejšnjem poglavju najpogosteje podamo s faznim 

diagramom, ki prikazuje faze z različnimi strategijami ali mešanicami strategij v odvisnosti od 

dveh parametrov. V našem primeru sta to parametra p in q. Na sliki 3 vidimo fazni diagram 

𝑞 − 𝑝 sprejetega deleža (q) v odvisnosti od ponujenega deleža (p) s prisotnostjo petih 

nastopajočih strategij [3] (p in q sta tukaj parametra strategije A) brez strategije 𝐸4, ki ne preživi 

do stacionarnega stanja . Posamezne faze so ločene s črtami, ki nam ponazarjajo zvezne (rdeča 

polna črta) in nezvezne (modra prekinjena črta) fazne prehode. Pred pričetkom razlage samega 

diagrama, pa razložimo še nekaj pojmov za boljšo razumljivost razlage. Mešanica dveh strategij 

pomeni, da imamo v sistemu v stacionarnem stanju samo dve strategiji, ostale pa zamrejo. 

Ciklična dominanca pomeni, da se ne vzpostavi končno stacionarno stanje deležev strategij, 

ampak se vrednosti teh deležev ciklično spreminjajo zaradi premoči ene strategije nad drugo. 

Kot primer ciklične dominance si oglejmo cikel (𝐸1 → 𝐸0 → 𝐴 → 𝐸1), kjer se strategija 𝐸0 uspe 

razbohotiti v stanju z velikim deležem 𝐸1, nakar lahko to stanje izkoristi strategija A, ki pa 

potem spet podleže strategiji 𝐸1 in cikel se lahko ponovi. Časovni razvoj enega takih ciklov je 

prikazan na sliki 4. Zaporedje dominanc v tem ciklu je 𝐸1 → (𝐸2 + 𝐴) → 𝐸2 → 𝐸1. Zavezništvo 

dveh strategij pa pomeni skupno nastopanje strategij v smislu, da posamezna strategija preživi 

v fazi le v bližini zavezne strategije in obratno.  

Fazni diagram na sliki 3 zaznamuje dominanca strategije 𝐸2 za vse p > q in q > 0,82. Za ostale 

vrednosti pa nas sistem razveseli z zelo pestrim naborom faz. Poleg štirih čistih faz (𝐸0, 𝐸1, 𝐸2 

in A) najdemo faze, ki so mešanica dveh strategij (𝐸0 + 𝐴, 𝐸1 + 𝐴, 𝐸2 + 𝐴, 𝐸3 + 𝐴), faze, ki so 

mešanica treh strategij, kjer se razvije ciklična dominanca (𝐸0 + 𝐸1 + 𝐴, 𝐸2 + 𝐸3 + 𝐴) in celo 

faze, ki so mešanica treh strategij z razvojem ciklične dominance, kjer nastopata dve strategiji 

v zavezništvu (𝐸1 + (𝐸2 + 𝐴) + 𝐸2). Pod črto 𝑞 = 𝑝 zavzame širok pas strategija A, ki obstaja 

do približno 𝑞 = 𝑝 − 0,2. Vidimo, da v diagramu najdeta svoj prostor tudi strategiji 𝐸0 in 𝐸3. 

𝐸0 je najbolj racionalna strategija, ko ponuja malo in je pripravljena malo sprejeti, 𝐸3 pa je 
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strategija, ki lahko ponuja več kot polovico sredstev soigralcu in je pripravljena toliko tudi 

sprejeti. 

 

Slika 3. fazni diagram 𝑞 − 𝑝 sprejetega deleža (q) v odvisnosti od ponujenega deleža (p) na 

katerem najdemo pet od vseh šestih strategij v različnih fazah [3]. Rdeče polne črte pomenijo 

zvezne fazne prehode, modre prekinjene črte pa nezvezne fazne prehode. Plusi (+) med imeni 

strategij nakazujejo fazo z mešanicami strategij, oklepaji pa predstavljajo zavezništvo dveh 

strategij. Velike tiskane črke predstavljajo imena strategij v fazah, nastopajoče strategije pa so 

strategija A (naključna strategija) in strategije 𝐸𝑖 (empatične strategije). 

Pri mešani fazi 𝐸1 + (𝐸2 + 𝐴) + 𝐸2 na sliki 4 je treba še enkrat opozoriti, da tu nimamo 

mešanice treh strategij, ampak mešanico strategij 𝐸1 in 𝐸2 ter zavezništva strategij (𝐸2 + 𝐴). 

Podobno kompleksne faze najdemo tudi v ekoloških modelih in igri javnih dobrin, kažejo pa 

na to, da so verjetno pogoste v modelih, ki opisujejo človeško obnašanje. 

Preden zaključimo s posredovanjem rezultatov simulacij si oglejmo še sliko 5, ki kvantitativno 

prikazuje fazne prehode s slike 3. Diagrami na sliki 5 prikazujejo približane (samo delček x osi) 

prečne prereze (eden od parametrov q ali p je fiksiran) prvotnega faznega diagrama, ki je na 

sliki 3. Deleži na sliki 5 so deleži strategij izmerjeni v stacionarnem stanju, v fazah s ciklično 

dominanco pa so prikazani povprečni deleži strategij čez več ciklov. Slika 5a prikazuje serijo 

zveznih prehodov med fazami 𝐴, 𝐸0 + 𝐴, 𝐸0 + 𝐸1 + 𝐴 in 𝐸1 + 𝐴, ko se p veča, q pa je 

konstanten. Podobne zvezne fazne prehode najdemo na sliki 5b pri istem q in še višjih p med 

fazami 𝐸1 + (𝐸2 + 𝐴) + 𝐸2, 𝐸2 + 𝐴 in 𝐴, ter na sliki 5c pri 𝑝 = 0,77 in 0,519 <  𝑞 <  0,5026 

med fazami 𝐸2 + 𝐴,  𝐸2 + 𝐸3 + 𝐴 in 𝐸3 + 𝐴. Slika 5d prikazuje nezvezni fazni prehod pri 

𝑞 = 0,32 iz faze 𝐸1 + 𝐴 v fazo 𝐸2 + 𝐴.  



6 

 

 

Slika 4. Razvoj deležev strategij za zanimivo mešano fazo 𝐸1 + (𝐸2 + 𝐴) + 𝐸2. Strategija 𝐸1 

je prikazana z modro bravo, 𝐸2 z zeleno in strategija A s črno barvo. Vrednosti parametrov:  

𝑝 = 0,645, 𝑞 = 0, 𝐿 = 240, čas pa je merjen v Monte Carlo korakih in je a) 1000, b) 1100 in 

c) 1200 Monte Carlo korakov [3]. 

Zelo zanimiva je črta, ki ločuje ozko območje 𝐸1 faze od faze 𝐸1 + (𝐸2 + 𝐴) + 𝐸2 (vidna na 

sliki 3), ki se pri kritični točki 𝑝 = 0,6483 in 𝑞 = 0,27 spremeni iz zveznega prehoda v 

nezveznega. Slika 5e prikazuje pri 𝑞 = 0,28 še zvezne prehode iz faze 𝐸1 + 𝐴, preko ozkega 

pasu čiste faze 𝐸1 v fazo 𝐸1 + (𝐸2 + 𝐴) + 𝐸2 in na koncu v fazo 𝐸2 + 𝐴. Slika 5f pa že prikazuje 

transformacijo zveznega prehoda v nezveznega z manjšanjem q. Kot je bralec verjetno že sam 

opazil, se diagram na sliki 5f osredotoča samo na delež strategije 𝐸1 pri različnih vrednostih q 

okoli 0,27. 

Iz vseh prikazanih rezultatov lahko sklepamo, da empatične strategije ponujajo možnost 

sobivanja veliko različnim strategijam v različnih kombinacijah ali celo zavezništvih. 

Vpeljevanje dodatne strategije A ne spremeni rezultatov simulacij [3] pri q > p in zelo velikih 

p, ko prevlada strategija 𝐸2. Pri vrednostih pod premico q = p, pa strategija A lahko preživi s 

tvorjenjem raznih mešanih faz ali zavezništev z empatičnimi strategijami. 
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Slika 5. Prečni prerezi faznega diagrama na sliki 3 in delež strategije 𝐸1 (𝑓𝐸1
) v odvisnosti od 

ponujene vsote p. Barve, s katerimi so predstavljene posamezne strategije in dodatni parametri, 

pri katerih so bile izvedene simulacije [3], so prikazani v legendah posameznih podslik. 

Kombinacije črk na zgornjih delih podslik podajajo fazo, v kateri se nahaja sistem. 
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5 ZAKLJUČEK 

V seminarski nalogi smo predstavili izsledke raziskav [4] igre ultimatov in rezultate 

simulacije [3] matematičnega modela te igre. Najprej smo predstavili klasično različico igre 

ultimatov (poglavje 2), potem pa še različico z iteracijo iste igre (poglavje 3) pripravljeno za 

simulacije z metodo Monte Carlo. Opisali smo možne strategije igralcev in način dodeljevanja 

strategij igralcem. Modifikacijo igre smo predstavili z opisom korakov v enem Monte Carlo 

koraku, podali pa smo tudi funkcijo verjetnostne porazdelitve posredovanja strategije soigralcu. 

Rezultate simulacije smo v poglavju 4 podali s faznim diagramom 𝑞 − 𝑝 sprejetega deleža q v 

odvisnosti od ponujenega deleža p (slika 3) in diagrami deležev posameznih strategij v 

odvisnosti od p ali q (slika 5). Kot zanimivost smo prikazali tudi tri krajevne slike časovnega 

razvoja mešanice treh strategij (slika 4). Iz rezultatov lahko sklepamo, da se tudi pri simulaciji 

igre ultimatov pokažejo isti robustni rezultati kot pri poskusih z ljudmi [4], namreč, da so 

poštene ponudbe človeka vrste Homo Emoticus uspešnejše od sebičnih, nepoštenih ponudb.  

Zanimivo bi bilo preučiti variacijo te igre, ko prvi igralec razdeli ponujeno vsoto na dva 

poljubno velika dela, drugi igralec pa odloča o tem, komu bo pripadal kateri delež. Seveda za 

ponujeno variacijo igre velja razmisliti še, ali naj bosta igralca pred začetkom igre obveščena o 

tem, ali ne.  
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