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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ξεκίνησα τη μελέτη για την παρούσα διπλωματική εργασία το Καλοκαίρι του 2009, κατά 

τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας. Το θέμα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, διότι 

κατά τη διάρκεια των σπουδών μου η «συνεργασία» ήταν κάτι που δύσκολα θέτονταν 

προς συζήτηση, μιας που ο όρος «συνεργασία» είναι αρκετά ευρύς και κρύβει πολλά 

και διαφορετικά νοήματα. Για μένα ήταν πρόκληση η δυσκολία του ζητήματος της 

συνεργασίας και ο χειρισμός της με προσεκτικό τρόπο, ξεπερνώντας όλες τις νοημα-

τικές δυσκολίες. Προερχόμενος από το χώρο της Πληροφορικής, προσπάθησα αρχικά 

να εντρυφήσω σε μελέτες που αφορούν στο θέμα της συνεργασίας και της εξέλιξης της 

συνεργασίας και προέρχονται από τους κλάδους της Ψυχολογίας και της Βιολογίας και 

να βρω στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο της Πληροφορικής 

(και πιο συγκεκριμένα στο χώρο των υπολογιστικών οντοτήτων). Στόχος της εργασίας 

είναι να αναδείξει την αξία της προσομοίωσης στη μοντελοποίηση συνεργατικών 

συμπεριφορών υπολογιστικών οντοτήτων. Προαπαιτούμενο λοιπόν ήταν  η υλοποίηση 

ενός περιβάλλοντος (κατάλληλου λογισμικού) με χαρακτηριστικά συνεργασίας. 

Το παραπάνω θέμα προσεγγίστηκε και αναπτύχθηκε μετά από προσεκτική μελέτη της 

βιβλιογραφίας που σημειώνεται εκτενώς στο τέλος της εργασίας. Τη βιβλιογραφία για το 

θέμα μου σε πρώτη φάση τη συνέλεξα αναζητώντας σχετικά άρθρα στα περιοδικά: 

Nature, Trends in Cognitive Science, Neuron και Artificial Intelligence. 

Η εργασία διαρθρώνεται σε 4 κεφάλαια: 

Στο Κεφάλαιο 1 επιχειρείται μια πρώτη εισαγωγή στα θέματα της συνεργασίας.  

Το Κεφάλαιο 2 μελετά τη «συνεργασία» μέσα από μια εξελικτική ματιά, δηλαδή απαντά 

σε ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία, την εξέλιξη και τη διατήρηση της συνεργασίας, 

δίνοντας έμφαση στη δουλειά των Axelrod και Hamilton, που αποτελεί ορόσημο για τη 

μελέτη συνεργατικών φαινομένων. Επίσης γίνεται μνεία στο Prisoner’s Dilemma. 

Το Κεφάλαιο 3 αναλύει το Prisoner’s Dilemma και όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν 

στη διάρκεια των τελευταίων ετών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

αυτές για την καλύτερη κατανόηση της συνεργασίας. 

Το Κεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο στα περιγραφικά χαρακτηριστικά της προσομοίωσης. 

Πραγματοποιείται ανάλυση του περιβάλλοντος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

εργασίας και, ολοκληρώνοντας, αναφέρονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
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περάτωση του περιβάλλοντος, τα συμπεράσματα της εργασίας, καθώς και μελλοντικές 

επεκτάσεις της. 

Τέλος, στο Παράρτημα ενσωματώνονται στοιχεία που συμπληρώνουν την εργασία και 

δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο κεντρικό κορμό της. Το πρώτο μέρος περιλαμ-

βάνει πληροφορίες σχετικές με τη νευρολογική βάση της κοινωνικής συνεργασίας. 

Κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη του κειμένου αυτού (έστω και στο Παράρτημα), ώστε 

ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τη ρεαλιστική βάση του Prisoner’s 

Dilemma στον άνθρωπο. Στη συνέχεια του Παραρτήματος επιχειρείται η εξήγηση των 

λόγων και των κινήτρων της αλτρουιστικής συμπεριφοράς στους ανθρώπους. Το 

κείμενο αυτό έχει έντονη φιλοσοφική χροιά και γράφτηκε για όσους ενδιαφέρονται να 

εντάξουν τη δουλειά αυτή σε ένα συγκεκριμένο φιλοσοφικό πλαίσιο. Το Παράρτημα 

ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τον κώδικα του προγράμματος. 

Πρέπει να σημειωθεί πως οι μεταφράσεις–αποδόσεις των όρων στα ελληνικά 

σημειώνονται μέσα σε παρένθεση δίπλα στον αγγλικό όρο. Οι μεταφράσεις–αποδόσεις 

των όρων είναι ενδεικτικές, μιας που μπορεί να μη γίνονται απόλυτα αποδεκτές από 

τους διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα προτιμάται η 

εκτενής χρήση των αγγλικών όρων. Έτσι ο αναγνώστης, γνωρίζοντας την αγγλική λέξη 

και την πηγή, μπορεί να κρίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται ο κάθε όρος.  

Οι εικόνες που συμπεριλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 3 προέρχονται από της εξής πηγή: 

Steven Kuhn, "Prisoner’s Dilemma", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward 

N. Zalta (επιμ.), Χειμώνας 2003 (τελευταία αναθεώρηση 22.10.2007), URL = 

http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/#IndIte, εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου σημειώνεται διαφορετική πηγή, ενώ οι εικόνες του τέταρτου Κεφαλαίου 

σχεδιάστηκαν από εμένα σε εμπορικά πακέτα λογισμικού με το πρόγραμμα photoshop, 

εκτός από εκείνες για τις οποίες αναφέρεται διαφορετική πηγή. Όλες οι εικόνες 

ενσωματώθηκαν στην εργασία με σκοπό να διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου.  

Όσον αφορά στα τεχνικά ζητήματα, πρέπει να σημειωθεί ότι η αρίθμηση των 

υποσημειώσεων είναι ενιαία για ολόκληρη την εργασία. 

Ολοκληρώνοντας την όλη μου προσπάθεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα 

της εργασίας μου, αναπληρωτή καθηγητή Γεώργιο Γυφτοδήμο, για την ευέλικτη 

συνεργασία. Νιώθω επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω την πατρική μου οικογένεια για 

την υλική και ψυχολογική στήριξη, καθώς και τη σύζυγό μου που ήταν πάντα δίπλα μου. 

http://philosophy.georgetown.edu/faculty/bios/kuhn.htm
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο της εργασίας – Βασικές Έννοιες 

Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η «συνεργασία». Η έννοια της 

συνεργασίας είναι ένας πολύ γενικός όρος που μελετάται από διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους και χρησιμοποιείται για να εκφράσει πολύ διαφορετικά 

νοήματα, όπως αυτά διαμορφώνονται από τους επιστημονικούς χώρους, 

δυσκολεύοντας έτσι τη μεταξύ τους επικοινωνία. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει 

προσπάθειες γεφύρωσης των διαφορών αυτών μέσω κοινών συνεδρίων και έντυπων 

εκδόσεων.1 Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την έννοια της συνεργασίας 

στην περιοχή των υπολογιστικών οντοτήτων, έτσι πρώτα θα αναφέρονται οι έννοιες της 

συνεργασίας και συνεργατικής συμπεριφοράς αυτής της περιοχής. 

Συνεργατική Συμπεριφορά ορίζεται (κατά τους Hamilton, Trivers και Wilson2) ως η 

πράξη εκείνη που επιφέρει ένα «κόστος» για την πραγματοποίησή της, αλλά ένα 

“όφελος” σε εκείνον που δέχεται αυτήν την πράξη. Στα βιολογικά περιβάλλοντα το 

κόστος και το όφελος μετριούνται βάση του Darwinian fitness (ικανότητα ενός 

γενοτύπου να αναπαραχθεί στην επόμενη γενιά, όπως μελετήθηκε από το Δαρβίνο) . 

Οι ορισμοί αυτοί γίνονται κάποιες φορές δεκτοί (έστω και μερικώς) και από άλλους 

χώρους, αλλά σε καμία περίπτωση οι ορισμοί που δίνονται για την περιοχή των 

υπολογιστικών οντοτήτων δεν αναπληρώνουν ή αντικαθιστούν τους ορισμούς που 

διαμορφώνονται για άλλους επιστημονικούς χώρους. Η συνεργασία είναι μια έννοια που 

χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους και κάποια από τα στοιχεία αυτά τα 

μοιράζονται και οι υπολογιστικές οντότητες. Γι’ αυτό στη συνέχεια γίνεται μνεία σε 

κάποια στοιχεία της ανθρώπινης συνεργατικής συμπεριφοράς. 

 

1.2. Μορφές ανθρώπινης συνεργασίας3 

Η  συνεργασία για τους ανθρώπους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια  

συμμετοχική λειτουργία του ατόμου με άλλο/α άτομο/α κάτω από κοινή εκτίμηση του 

                                                           
1
 Peter Hammerstein (επιμ.), Genetic and Cultural Evolution of Cooperation, Dahlem Workshop Reports, Mit Pr, 

November 2003. 
2
 E. O. Wilson, Sociobiology, Harvard Univ. Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, R. L. Trivers, Social Evolution, 

Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA., 1985 και W. D. Hamilton, Narrow Roads of Gene Land, Vol. 1, Freeman, New 
York, 1996. 
3
 Τα υποκεφάλαια 1.2 & 1.3 βασίζονται στις εξής πηγές: D. Schmidtz, “Reasons for Altruism”, Social Philosophy & 

Policy, vol.10 , no.1, 1993, σελ.52-68 και G. Vogel, “The evolution of the golden rule”, Science, Vol.30, 20.02.2004, 
σελ.1128-31. 
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πρακτέου.  Αυτή μπορεί να πάρει δυο μορφές: 

1) Την τελεολογική: σύμφωνα με αυτή τη μορφή εξυπηρετείται ο σκοπός που έχει 

οριστεί προκαταβολικά. Αλγοριθμικά, για ένα άτομο, η εξυπηρέτηση σκοπού 

προσδιορίζεται ως μια αναδρομή "προς τα πίσω": είναι μια ανάλυση από το 

ζητούμενο προς τις απαιτήσεις: «για να πετύχω Α πρέπει να πετύχω Β, και ξανά 

το ίδιο για το Β.» Τα βήματα αυτά αποθηκεύονται σε μια στοίβα μέχρι την 

κατάληξη στην κατάσταση Δ που ισχύει, και έτσι εκτελείται η στοίβα. Λογικά 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια διπλή διαδρομή: πρώτα μια ακολουθία abductive 

(απαγωγικών) βημάτων από το Α ως το Δ και μετά μια ακολουθία βημάτων 

deductive (παραγωγικής συνεπαγωγής) από το Δ ως το Α. Στην περίπτωση που 

κάθε βήμα οδηγεί σε ισοδύναμη κατάσταση, αρκεί μια από τις δύο ακολουθίες.  

2) Τη δημιουργική: στη μορφή αυτή η ώθηση είναι από τα δεδομένα προς την 

αναζήτηση του τι μπορεί να πετύχει ένα άτομο, κάτι που προσωρινά τίθεται ως 

στόχος. Συνήθως πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός νόμου που ενεργοποιεί 

εκτελέσεις, όπως της "καλύτερης ενεργειακής ισορροπίας στη φύση". Είναι και 

πάλι αναδρομικός αλγόριθμος, αλλά τώρα "προς τα εμπρός" (συνήθως ως 

"επανάληψη"· εξάλλου όλες οι μορφές επαναληπτικών δομών είναι ουσιαστικά 

αναδρομικοί αλγόριθμοι). Ο αλγόριθμος αυτός ευρετικά (heuristic) πετυχαίνει να 

διακρίνει το στόχο, και μπορεί να τον αναθεωρήσει με κριτήρια "καλύτερου", 

δεδομένου ότι σε κάθε βήμα (ή ομάδα βημάτων) φθάνει σε νέα γνώση. Μαζί με 

την αρχική γνώση συνθέτει δυνητικά ένα πληρέστερο, ικανότερο κόσμο, που 

μπορεί, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να οδηγήσει σε ένα νέο, ακόμα καλύτερο 

αποτέλεσμα. Στη φύση, ένα τέτοιο απόλυτο κριτήριο είναι της "ισορροπίας". 

Οι παραπάνω δυο συνεργατικές μορφές στηρίζονται σε διαφορετικές υποθέσεις σχετικά 

με τις δυνατότητες της οντότητας και των άλλων οντοτήτων, καθώς επίσης και από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε κάθε βήμα κρίσης. Ως παράδειγμα συνεργασίας, 

βασιζόμενη στις δυνάμεις της οντότητας και των άλλων οντοτήτων δίνεται η παρακάτω 

πρόταση: «Οι ορειβάτες αναρριχώνται στο βουνό, εκμεταλλευόμενοι ο καθένας τις 

δυνατότητες των άλλων». 

Στην εργασία εξετάζεται η δημιουργική μορφή και γι’ αυτό θα αναλυθεί εκτενέστερα 

παρακάτω πώς οι οντότητες ωθούνται από τα δεδομένα προς αναζήτηση της 

ικανοποίησης του στόχου τους. 
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Κάποια μοντέλα συνεργατικής συμπεριφοράς αναφέρονται στο παρακάτω 

υποκεφάλαιο. 

 

1.3. Μοντέλα ανθρώπινης συνεργασίας 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ανθρώπινης συνεργασίας, όπως τα παρακάτω:  

α) Το επικοινωνιακό. Πρόκειται για συνεργασία βασισμένη σε επικοινωνία μεταξύ 

ατόμων. Έχει δηλαδή την έννοια ότι το άτομο–εκπομπός σε κάθε βήμα, στο οποίο το 

κρίνει αναγκαίο, ενημερώνει το/τα άλλο/α για τις απαιτήσεις του σκοπού, τις οποίες 

εντόπισε μέχρι στιγμής κ.ο.κ., μαζί με τους αλγόριθμους που από τις απαιτήσεις 

οδηγούν στο ζητούμενο, καθώς και για το συμπληρωματικό ρόλο που θεωρεί ότι 

μπορούν να παίξουν τα άλλα άτομα (διότι είναι πιθανό να μην έχουν το ίδιο αρχικό 

σύνολο στοιχειωδών αλγόριθμων και γνώσης). Κατάληξη της επικοινωνίας είναι ο 

εντοπισμός του κοινού βέλτιστου μονοπατιού προς δεδομένο στόχο και ενδεχομένως 

περαιτέρω ο εντοπισμός του καλύτερου στόχου. Υπομοντέλα είναι το «αρχηγικό», το 

«οδηγός ο πρώτος ικανός» κ.ά.. 

β) Το εγωιστικό. Κάθε άτομο θεωρεί ότι το ίδιο οφείλει να λύσει το πρόβλημα και 

αναζητά τι αρκεί να εκτελέσουν οι άλλοι ώστε να λυθεί. Υπομοντέλο του είναι «ο πρώτος 

που βρήκε λύση να υποχρεώνει τους άλλους σε υπακοή», με προτεραιότητες «μετά το 

στόχο, το δικό μου το συμφέρον».  

γ) Το αλτρουιστικό. Κάθε άτομο θεωρεί τον εαυτό του μονάδα σε ένα ευρύτερο σύνολο 

στο οποίο απλά οφείλει να προσφέρει βοήθεια για τον κοινό στόχο. Έχει νόημα αν 

εκτελείται ένας ενιαίος δεδομένος αλγόριθμος, ή αν υπάρχει σκοπός να εντοπιστεί ένας 

τέτοιος αλγόριθμος με τα ίδια δεδομένα, όμως ενδεχομένως με διαφορετικές ικανότητες 

ή γνώσεις, και επιπλέον, αν τα άτομα αποτελούν ένα επαρκές σύνολο ικανό να λύσει το 

πρόβλημα εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο αυτό. Υπομοντέλο του είναι και πάλι «ο 

πρώτος που βρήκε λύση να προσδιορίζει τον αλγόριθμο», αλλά τώρα τον εκτελεί με 

τιμές των παραμέτρων που οδηγούν σε βέλτιστη λύση. 

Το μοντέλο β διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα υπό τις θεωρήσεις προτεραιότητας της 

προσωπικής ασφάλειας και της ελάχιστης κατανάλωσης προσωπικού έργου. Το 

μοντέλο γ διαφοροποιείται επίσης από τα άλλα όταν λειτουργεί κάτω από απόλυτη 

προτεραιότητα του σκοπού. Η διάκριση είναι δύσκολη, διότι τα προσωπικά κριτήρια 

μπορεί να είναι σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Στην εργασία αυτή, οι υπολογιστικές 
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οντότητες εναλλάσσονται μεταξύ του β και γ, γιατί ένα χαρακτηριστικό των 

υπολογιστικών οντοτήτων είναι η προστασία τους από τις κακοήθεις οντότητες που θα 

θελήσουν να τις εκμεταλλευθούν. Έτσι, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, οι δυο 

προσεγγίσεις εναλλάσσονται μεταξύ τους. 

Για παράδειγμα, οι κάμπιες ακολουθούν πάντα "τυφλά" την πρώτη (πατούν στο σάλιο 

της) και μόνον η πρώτη σκέφτεται (μυρίζει τα πεύκα και κατευθύνεται). Το έργο της 

πρώτης απαιτεί τόσο μεγάλη προσπάθεια, που πολλές φορές εξαντλείται και πεθαίνει 

πριν να φθάσουν στο σκοπό, οπότε αναλαμβάνει η δεύτερη, κ.ο.κ.. Με μια πρώτη 

εκτίμηση, αυτή η διαδικασία φαντάζει αλτρουιστική για την πρώτη και εγωιστική για τις 

επόμενες κάμπιες, αλλά συνολικά στην πορεία και το σκοπό, με μια ανθρωποκεντρική 

εκτίμηση κατατάσσεται ως κατ' ουσία αλτρουιστική. Με την "καμπιοκεντρική" εκτίμηση 

θα φαινόταν πλήρως εγωιστικό («εκμεταλλεύομαι τα άλλα άτομα, και μόνον αν δεν 

μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, αναγκάζομαι να εργαστώ», αφού η πρώτη δεν ξέρει ότι 

την εκμεταλλεύονται). Ενδιαφέρον είναι ότι αν στρέψουμε σιγά-σιγά με μικρά εμπόδια 

την αλυσίδα από τις κάμπιες, έτσι ώστε η πρώτη να βρεθεί στα ίχνη της τελευταίας, τότε 

η πρώτη παύει αυτόματα να σκέφτεται, και οι κάμπιες κάνουν ατέρμονα κύκλο μέχρι να 

πεθάνουν. 

 

Εικόνα 1: Ο περίπατος (ατέρμων κύκλος) των μοναχών του Escher.4 

                                                           
4
 www.mcescher.com 
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2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ένα πρώτο βήμα για τη μελέτη της συνεργατικής συμπεριφοράς των υπολογιστικών 

οντοτήτων είναι η μελέτη του φαινομένου της συνεργατικής συμπεριφοράς στη φύση. 

Αυτό επιτρέπει τη διεξοδική μελέτη των συνεργατικών φαινομένων και των 

χαρακτηριστικών που έχουν από κοινού με τις υπολογιστικές οντότητες. 

 

2.1. Τα πειράματα των Axelrod και Hamilton 

Οι Robelt Axerlod και William D. Hamilton  το 1981 με τη δημοσίευση τους “The 

Evolution of Cooperation”5 συνεισέφεραν στη θεωρία τη συνεργασίας προσθέτοντας νέα 

στοιχεία. Μέχρι εκείνη την εποχή δεν ήταν πολλές οι θεωρίες που μελετούσαν το θέμα. 

Παρακάτω θα περιγραφούν μερικές από αυτές τις θεωρίες και τέλος θα αναλυθεί η 

συνεισφορά των Axerlod και Hamilton. 

Είναι γνωστό ότι η θεωρία της εξέλιξης βασίζεται στον αγώνα της επιβίωσης των ειδών 

και στην (τελική) επιβίωση του ισχυρότερου. Εντούτοις, η συνεργασία δεν είναι κοινή 

συνήθεια μόνο μεταξύ μελών του ίδιου είδους, αλλά και μεταξύ μελών διαφορετικών 

ειδών. Μέχρι το 1960, οι μελέτες για την εξέλιξη αγνοούσαν τελείως τα συνεργατικά 

φαινόμενα θεωρώντας τα ανάξια προσοχής. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία 

αντιμετωπιζόταν ως αποτέλεσμα της προσαρμοστικότητας. Για την εξήγηση μιας 

(προφανούς) συνεργατικής συμπεριφοράς, όπως είναι, για παράδειγμα, μια 

αλτρουιστική πράξη ή ο περιορισμός του ανταγωνισμού, οι εξελικτικοί βιολόγοι είχαν 

προτείνει δυο επεκτάσεις της εξελικτικής θεωρίας. 

Αυτές οι δυο επεκτάσεις είναι γνωστές ως genetical kinship theory6 (γενετική θεωρία της 

συγγένειας) και reciprocation theory7,8 (θεωρία της αμοιβαιότητας). Τα πρώτα χρόνια 

της έρευνας οι περισσότεροι μελετητές στράφηκαν προς την kinship theory. Παρόλο 

που οι επιστημονικές προσεγγίσεις διέφεραν, συνήθως η kinship theory έδινε βάρος στη 

σημασία των γονιδίων στη φυσική επιλογή. Σύμφωνα με τις πιο γνωστές θεωρίες, ένα 

γονίδιο αγνοεί το θνητό του φραγμό και “ενδιαφέρεται” για τα αντίγραφα του που 

                                                           
5
 R. Axelrod & W. D. Hamilton, “The Evolution of Cooperation”, Science, Vol. 211, 27.03.1981, σελ.1390- 6. 

6
 W. D. Hamilton, “The Genetical Evolution of Social Behaviour I”, Journal of Theoretical Biology, 7, 1964, σελ.1-16. 

7
 R. L. Trivers, “The evolution of reciprocal altruism”, Quarterly Review of Biology, 46, 1971, σελ.35-57. 

8
 I. D. Chase “Cooperative and noncooperative behavior in animals”, American Naturalist, 115, 1980, σελ.827-57, R. 

M. Fagen,” When doves conspire: Evolution of nondamaging fighting tactics in a nonrandom-encounter animal 
conflict model”, American Naturalist, 115:6, 1980, σελ.858-69 και S. A. Boorman & P. R. Levitt, The Genetics of 
Altruism, Academic Press, New York, 1980. 
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βρίσκονται σε άλλους σχετιζόμενους οργανισμούς. Εάν οι αλληλεπιδρώντες είναι 

αρκετά κοντά συνδεόμενοι, ο αλτρουισμός μπορεί να ευνοήσει την αναπαραγωγή της 

ομάδας γονιδίων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, εκτός από τα ανθρώπινα είδη, 

παρατηρούνται σχεδόν όλες οι εκφάνσεις του αλτρουισμού σε περιβάλλοντα μεγάλης 

συγγένειας, συνήθως μεταξύ μελών οικογενειών. Η εξέλιξη του αυτοκαταστροφικού 

κεντριού μιας μέλισσας–εργάτη μπορεί να θεωρηθεί παράδειγμα αυτής της θεωρίας. 

Όμως η συνεργασία λαμβάνει χώρα ακόμα και όταν η συγγένεια μεταξύ των ειδών είναι 

μικρή ή μηδενική. Η mutualistic symbiosis (αμοιβαία συμβίωση) μεταξύ διαφορετικών 

ειδών προσφέρει μερικά σημαντικά παραδείγματα, όπως είναι τα μυρμήγκια και η 

ακακία που «φιλοξενεί» και τρέφει τα μυρμήγκια, τα οποία με τη σειρά τους 

προστατεύουν το δέντρο.9 Συνήθως η εξέλιξη αυτής της συνεργασίας σε συμβιωτικές 

καταστάσεις είναι ομαλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συνεταίροι δε δείχνουν και 

σημάδια ανταγωνισμού. Η συμβίωση αυτή επεξηγεί την προσθήκη της theory of 

reciprocation (θεωρία της αμοιβαιότητας) στην εξελικτική θεωρία. 

Η συνεργασία καθεαυτή, σύμφωνα με τον Axelrod, έχει λάβει συγκριτικά περιορισμένη 

προσοχή από τους βιολόγους. Ο λόγος είναι ότι η συνεργασία παραμένει νεφελώδης 

λόγω συγκεκριμένων δυσκολιών, όπως είναι για παράδειγμα οι λόγοι για την έναρξη της 

συνεργασίας από μια προηγουμένως αντικοινωνική κατάσταση και η σταθερή 

διατήρησή της μετά από την εγκαθίδρυσή της. Μια θεωρία για τη συνεργασία είναι 

απαραίτητη. Η ανανεωμένη έμφαση στον ατομικισμό (individualism) επικεντρώθηκε 

στην ευκολία της εξαπάτησης σε αμοιβαίες (reciprocal) διατάξεις. Αυτό κάνει τη 

σταθερότητα (stability) της αμοιβαίας συμβίωσης να φαίνεται ακόμα πιο προβληματική. 

Την ίδια στιγμή, φαίνεται  εκ των υστέρων ότι για άλλες περιπτώσεις, για τις οποίες είχε 

αναφερθεί ότι βασίζονται στην genetical kinship theory, η συγγένεια μεταξύ των 

αλληλεπιδρώντων είναι πολύ χαμηλή για αλτρουιστικές πράξεις. Αυτό εφαρμόζεται τόσο 

στο συνεργατικό τάισμα στα πουλιά10, αλλά και σε πράξεις συνεργασίας σε 

πληθυσμούς πρωτευόντων θηλαστικών11. Σε αυτή την περίπτωση, είτε είναι απατηλή η 

εμφάνιση της συνεργασίας – υπάρχουν περιπτώσεις μερικού αλτρουισμού σύμφωνα με 

                                                           
9
 D. H. Janzen, “Coevolution of Mutualism Between Ants and Acacias in Central America”, Evolution, Vol. 20, No. 3, 

September 1966, σελ.249-75. 
10

 S. T. Emlen, “Predicting Family Dynamics in Social Vertebrates”, Behavioral Ecology: An Evolutionary Approach, J. 
Krebs & N. Davies (επιμ.), Blackwell, Oxford, 1978, σελ.245 και P. B. Stacey, “Kinship, promiscuity and communal 
breeding in the Acorn Woodpecker”, Behavioral Ecology and Sociobiology, 6, 1979, σελ.53-66. 
11

 A. H. Harcourt, “Strategies of emigration and transfer by primates, with particular reference to gorillas”, Zeitschrift 
für Tierpsychologie, 48, 1978, σελ.401-20, C. Packer, “Inter-troop transfer and inbreeding avoidance in Papio 
Anubis”, Animal Behaviour, 27, 1979, 1-36 και R. W. Wrangham, “On the evolution of ape social systems”, Social 
Science Information, 18 (3), 1979, σελ.335-68. 
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την genetical kinship theory –, είτε ένα μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς μπορεί να 

αποδοθεί σε σταθερή reciprocity (αμοιβαιότητα).  

 

2.2. Συνεισφορά των Axelrod και Hamilton 

Η συνεισφορά του Axelrod και Hamilton μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω: 

1) Το μοντέλο που προτείνουν είναι κάτι διαφορετικό, ιδιαίτερα για το βιολογικό 

χώρο, και συγκεκριμένα στην πιθανοκρατική προσέγγισή του ότι δυο οντότητες 

(individual) θα αλληλεπιδράσουν ξανά. 

2) Η ανάλυση της εξέλιξης της συνεργασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο 

την τελική σταθερότητα μιας στρατηγικής, αλλά και την αρχική βιωσιμότητα της 

στρατηγικής σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από μη συνεργατικές 

οντότητες, όπως επίσης την ευρωστία (robustness) μιας στρατηγικής σε ένα 

περιβάλλον ποικίλης σύστασης, με τον πληθυσμό αυτού του περιβάλλοντος να 

εφαρμόζει περισσότερο ή λιγότερο πολύπλοκες στρατηγικές. Αυτό, σε σύγκριση 

με τα προηγούμενα χρόνια, επιτρέπει βαθύτερη κατανόηση της χρονικής 

αλληλουχίας της εξέλιξης της συνεργασίας. 

 

2.3. Στρατηγικές στο Prisoner's Dilemma 

Πολλά από τα οφέλη ή πλεονεκτήματα που αναζητούν τα ζώντα όντα συναντώνται 

δυσανάλογα σε συνεργατικά groups (γκρουπ). Ενώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες 

των εννοιών “πλεονεκτήματα” και “αναζήτηση”, η παραπάνω πρόταση θεσπίζει μια 

θεμελιακή βάση για όλη την κοινωνική ζωή, στο βαθμό που είναι αληθινή. Το πρόβλημα 

είναι ότι, ενώ μια οντότητα μπορεί να ευεργετηθεί από την αμοιβαία συνεργασία, η 

καθεμία χωριστά μπορεί να τα πάει πολύ καλύτερα εκμεταλλευόμενη τις συνεργατικές 

προσπάθειες των άλλων. Μετά από μια χρονική περίοδο, οι ίδιες οντότητες μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν και πάλι, επιτρέποντας έτσι πολύπλοκα μοτίβα στρατηγικών 

αλληλεπιδράσεων. Η θεωρία παιγνίων γενικά, καθώς και το παιχνίδι που είναι γνωστό 

ως Prisoner's Dilemma (δίλλημα των φυλακισμένων), επιτρέπουν ένα φορμαλισμό των 

στρατηγικών δυνατοτήτων που είναι πιθανές σε τέτοιες καταστάσεις. 

Το παιχνίδι του Prisoner's Dilemma είναι ένας κομψός τρόπος ενσάρκωσης του 
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προβλήματος της επίτευξης της αμοιβαίας συνεργασίας12 και άρα διευκολύνει τη βάση 

της ανάλυσης. Η έκδοση του Axelrod επικεντρώνεται στην έκδοση του παιχνιδιού δύο 

ατόμων, το οποίο ουσιαστικά περιγράφει την κατάσταση που περιλαμβάνει τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ζευγαριών οντοτήτων. Στο παιχνίδι του Prisoner's Dilemma, 

δυο οντότητες μπορούν να αλληλεπιδράσουν είτε συνεργαζόμενες μεταξύ τους είτε 

αρνούμενες τη μεταξύ τους συνεργασία. Το payoff (ανταμοιβή) για τον κάθε παίκτη 

δίνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα που έχει στο fitness (φόρμα) του, για παράδειγμα 

επιβίωση ή γονιμότητα. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο άλλος, η εγωιστική επιλογή της 

άρνησης συνεργασίας προσφέρει μεγαλύτερη ανταμοιβή σε σχέση με τη συνεργασία. 

Εάν όμως και οι δυο αρνηθούν τη συνεργασία, τότε και οι δύο λαμβάνουν χειρότερη 

τιμωρία από αυτή που θα είχαν σε περίπτωση που συνεργάζονταν και οι δυο. 

 

Εικόνα 2: Payoff Matrix του Prisoner’s Dilemma, όπως πρωτοχρησιμοποιήθηκε από 
τους Axelrod και Hamilton.13 

 

Η παραπάνω εικόνα (Εικόνα 2) δείχνει το payoff matrix του Prisoner's Dilemma. Εάν ο 

άλλος παίκτης συνεργαστεί, τότε υπάρχει η επιλογή μεταξύ της συνεργασίας που 

επιφέρει R (την ανταμοιβή για την αμοιβαία συνεργασία) και της άρνησης της 

συνεργασίας που επιφέρει T (το δέλεαρ για άρνηση συνεργασίας). Το T>R, ώστε να 

ανταμειφτεί η άρνηση συνεργασίας, εάν ο άλλος παίκτης δεχθεί τη συνεργασία. Από την 

άλλη, εάν ο άλλος παίκτης αρνηθεί τη συνεργασία, υπάρχει η επιλογή μεταξύ 

συνεργασίας που επιφέρει S (sucker's payoff, η πληρωμή του κορόιδου) και της 

άρνησης της συνεργασίας που επιφέρει P (η τιμωρία για την αμοιβαία άρνηση 

συνεργασίας). Το P>S, που σημαίνει ότι είναι προκαθορισμένο πως η άρνηση 

                                                           
12

 A. Rapoport & A. M. Chammah, Prisoner’s dilemma: a study in conflict and cooperation, Univ. of Michigan Press, 
Ann Arbor, 1965.  Υπάρχουν και άλλα μοτίβα αλληλεπίδρασης που επιτρέπουν συνεργατικά κέρδη. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι η διαμάχη μεταξύ των ειδών (J. Maynard Smith & G. K. Price, “The logic of animal conflict”, Nature, 
246, London, 1973, σελ.15-8). 
13

 R. Axelrod & W. D. Hamilton, “The Evolution of Cooperation”, Science, Vol. 211, 27.03.1981, σελ.1390-6. 
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συνεργασίας ανταμείβει πάντα, ανεξάρτητα από την επιλογή του άλλου. Ωστόσο, 

εφόσον και οι δυο αρνηθούν τη συνεργασία, λαμβάνουν και οι δυο P και όχι τη 

μεγαλύτερη τιμή R που θα μπορούσαν να λάβουν εάν είχαν συνεργαστεί. Έτσι εδώ 

εισέρχεται ένα δίλημμα.14 

Σε περίπτωση δυο αγνώστων που δεν πρόκειται να συναντηθούν ξανά, η μοναδική 

στρατηγική που μπορεί να θεωρηθεί ως λύση για το παιχνίδι είναι η σταθερή άρνηση 

της συνεργασίας, παρά το παράδοξο ότι και οι δυο καταλήγουν πάντα σε χειρότερη 

θέση  από αυτή που θα κατέληγαν εάν είχαν συνεργαστεί. 

Εκτός από λύση στο παραπάνω παιχνίδι, η άρνηση της συνεργασίας είναι η μοναδική 

λύση και στη βιολογική εξέλιξη.15 Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα των εξελικτικών 

τάσεων εξ’ αιτίας της μετάλλαξης και της φυσικής επιλογής: εάν τα payoffs εκφραστούν 

με όρους fitness και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ζευγαριών οντοτήτων είναι τυχαίες και 

μη επαναλαμβανόμενες, τότε οποιοσδήποτε πληθυσμός αποτελείται από μια μίξη 

κληρονομήσιμων στρατηγικών, εξελίσσεται σε μια κατάσταση όπου όλες οι οντότητες 

είναι αρνητές συνεργασίας. Επιπλέον, καμία μοναδική διαφορετική στρατηγική δεν 

μπορεί να πάει καλύτερα από όσο οι άλλες όταν ο πληθυσμός χρησιμοποιεί αυτή τη 

στρατηγική. Υπό αυτήν την άποψη η στρατηγική της άρνησης συνεργασίας είναι 

σταθερή (stable). 

Αυτή η ιδέα της σταθερότητας είναι θεμελιώδης στις παρακάτω περιγραφές. Μια 

στρατηγική είναι εξελικτικά σταθερή εάν ένα πληθυσμός που τη χρησιμοποιεί δεν 

μπορεί να δεχθεί εισβολή από ένα μεταλλαγμένο πληθυσμό, ο οποίος χρησιμοποιεί 

διαφορετική στρατηγική.16 Στην περίπτωση του Prisoner's Dilemma, που το παιχνίδι 

παίζεται μόνο μια φορά, καμία στρατηγική δεν μπορεί να νικήσει τη στρατηγική της 

πλήρους άρνησης της συνεργασίας. Αυτό συμβαίνει διότι καμία άλλη στρατηγική δεν 

μπορεί να τα πάει καλύτερα με τους αρνητές της συνεργασίας εκτός του P, ανταμοιβή 

των παικτών που αρνούνται τη συνεργασία μεταξύ τους. Έτσι στο παιχνίδι ενός γύρου, 

η άρνηση συνεργασίας είναι πάντα εξελικτικά σταθερή. 

Σε πολλά βιολογικά περιβάλλοντα, όσοι αλληλεπίδρασαν πριν μπορεί να 

αλληλεπιδράσουν και στη συνέχεια. Εάν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει μια 

                                                           
14

Η συνθήκη κατά την οποία R > (S είναι επίσης μέρος του ορισμού του κανόνα που αποκλείει την πιθανότητα να 
είναι καλύτερη και για τους δύο η εναλλαγή της εκμετάλλευσης, παρά η αμοιβαία συνεργασία. 
15

 W. D. Hamilton, Man and Beast: Comparative Social Behavior, Smithsonian Press, Washington, 1971, σελ.57. 
16

 J. Maynard Smith & G. K. Price, “The logic of animal conflict”, ό.π., J. Maynard Smith & G. A. Parker, “The logic of 
asymmetric contests”, Animal. Behaviour, 24, 1976, σελ.159-75 και G. A. Parker, “Selfish genes, evolutionary games, 
and the adaptiveness of behavior”, Nature, 274, London, 31.08.1978, σελ.849-55. 
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προηγούμενη αλληλεπίδραση και να θυμηθεί τα προηγούμενα αποτελέσματα, τότε η 

στρατηγική γίνεται ένα επαναλαμβανόμενο (iterated) Prisoner's Dilemma (IPD) με πολύ 

περισσότερες επιλογές. Μια στρατηγική, όπως αναλύεται και παρακάτω, παίρνει τη 

μορφή κανόνα απόφασης που καθορίζει την πιθανότητα συνεργασίας ή άρνησης της 

συνεργασίας ως μια συνάρτηση της ιστορίας των αλληλεπιδράσεων μέχρι στιγμής. Εάν 

όμως ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων είναι γνωστός, η άρνηση της συνεργασίας είναι 

και πάλι εξελικτικά σταθερή και ταυτόχρονα η μοναδική στρατηγική με αυτό το 

χαρακτηριστικό. Ο λόγος είναι ότι η άρνηση της συνεργασίας στην τελευταία 

αλληλεπίδραση θα ήταν βέλτιστη για τις δυο πλευρές. Συμπερασματικά, η άρνηση της 

συνεργασίας θα ήταν βέλτιστη για την προηγούμενη (πριν την τελευταία) συνεργασία 

και ούτω καθεξής προς τα πίσω, μέχρι την πρώτη κίνηση. 

Το μοντέλο βασίζεται στην πιο ρεαλιστική υπόθεση ότι ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων 

δεν είναι σταθερός και γνωστός από την αρχή και εξαρτάται από κάποια πιθανότητα w, 

που εκφράζει την πιθανότητα μετά την τρέχουσα αλληλεπίδραση, οι ίδιοι που 

αλληλεπίδρασαν, να αλληλεπιδράσουν και πάλι. Παράγοντες που επηρεάζουν το 

μέγεθος αυτής της πιθανότητας, δηλαδή της εκ νέου συνάντησης δυο οντοτήτων, 

σχετίζονται με τη μέση ζωή κάποιου, τη σχετική κινητικότητα των οντοτήτων και την 

ευρωστία τους. Για κάθε τιμή του w, η στρατηγική της άνευ ορίων άρνησης συνεργασίας 

(ALL D) είναι εξελικτικά σταθερή· εάν ο καθένας χρησιμοποιεί τη στρατηγική αυτή, καμία 

μεταλλαγμένη στρατηγική δεν μπορεί να εισβάλει τον πληθυσμό. Αλλά και άλλες 

στρατηγικές μπορούν επίσης να είναι εξελικτικά σταθερές. Στην πράξη, όταν το w είναι 

αρκετά μεγάλο, δεν υπάρχει μοναδικά καλύτερη στρατηγική.17 Το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει μοναδικά καλύτερη στρατηγική δε σημαίνει ότι η ανάλυση είναι ανέλπιδη. 

Αντιθέτως, καταδεικνύεται ότι είναι σημαντικές τόσο η σταθερότητα μιας δοσμένης 

στρατηγικής, όσο και η ευρωστία της (robustness) και η αρχική βιωσιμότητά της (initial 

viability). 

Πριν εξηγηθεί η θεωρία του Axelrod εξετάζεται η έκταση της βιολογικής 

πραγματικότητας που περικλείεται σε αυτή την προσέγγιση θεωρίας παιγνίων. Ένας 

οργανισμός δεν χρειάζεται εγκέφαλο για να εφαρμόσει μια στρατηγική. Τα βακτήρια, για 

παράδειγμα, έχουν μια βασική ικανότητα να παίζουν παιχνίδια, όπως φαίνεται από τα 

                                                           
17

 Για μια πιο μεθοδική απάντηση: R. Axelrod, “An evolutionary approach to norms”, American Political Science 
Review, 80, 1986, σελ.1095-1111. Για σχετικά αποτελέσματα της εν δυνάμει σταθερότητας της συνεργατικής 
συμπεριφοράς: R. D. Luce & H. Raiffa, Games and Decisions, Wiley, New York, 1957, σελ.102, M. Taylor, Anarchy 
und Cooperation, Wiley, New York, 1976, M. Kurz, "Altruistic Equilibrium," Economic Progress, Private Values and 
Public Policy: Essays in honor of William Fellner, B. Ballasa & R. Nelson (επιμ.), North Holland, 1977, σελ.177-200. 
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παρακάτω:  

i) τα βακτήρια είναι υψηλά ανταποκρινόμενα σε συγκεκριμένα «ερεθίσματα» του 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στο χημικό τους περιβάλλον,  

ii) αυτό υπονοεί ότι μπορούν να ανταποκριθούν διαφορετικά σε ό,τι κάνουν οι γύρω 

τους οργανισμοί,  

iii) αυτές οι αντανακλαστικές στρατηγικές της συμπεριφοράς είναι βέβαια 

κληρονομήσιμες, και  

iv) η συμπεριφορά ενός βακτηρίου μπορεί να επηρεάσει το fitness άλλων οργανισμών 

γύρω του, όπως αντίστοιχα η συμπεριφορά άλλων οργανισμών μπορεί να επηρεάσει 

το fitness ενός βακτηρίου. 

Ενώ οι στρατηγικές εύκολα μπορούν να περιλαμβάνουν διαφορετικές ανταποκρίσεις σε 

πρόσφατες αλλαγές στο περιβάλλον ή σε αθροιστικούς μέσους όρους κατά τη διάρκεια 

του χρόνου, το εύρος της ανταποκρισιμότητας είναι περιορισμένο. Τα βακτήρια δεν 

μπορούν να “θυμηθούν” ή να “ερμηνεύσουν” μια σύνθετη παρελθοντική ακολουθία 

αλλαγών, και πιθανότατα δεν μπορούν να διακρίνουν εναλλακτικές προελεύσεις 

εχθρικών ή ευεργετικών αλλαγών. Κάποια βακτήρια, για παράδειγμα, παράγουν τα δικά 

τους αντιβιοτικά, τα bacteriocins (πρωτεϊνικές τοξίνες), που είναι αβλαβείς στα βακτήρια 

του producing strain (βακτήρια που τα παρήγαγαν), αλλά καταστροφικές σε άλλα. Ένα 

βακτήριο μπορεί εύκολα να παράγει το δικό του bacteriocin, γεγονός που εξαρτάται από 

την αντίληψη παρουσίας εχθρικών προϊόντων στο περιβάλλον του· παρ' όλα αυτά δεν 

μπορεί να σημαδεύσει τις τοξίνες που παράγει, ώστε να αμυνθεί εναντίον ενός 

βακτηρίου που του επιτίθεται.  

Όπως προχωρά κανείς στην εξελικτική κλίμακα της νευρωνικής πολυπλοκότητας, η 

ικανότητα για παίξιμο “παιχνιδιών” γίνεται πλουσιότερη. Η ευφυΐα των πρωτευόντων 

θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων, επιτρέπει έναν αριθμό 

σχετικών βελτιώσεων, μια πιο σύνθετη μνήμη, περισσότερη σύνθετη επεξεργασία της 

πληροφορίας για τον καθορισμό της επόμενης κίνησης (ως συνάρτηση των αλληλεπι-

δράσεων μέχρι τώρα), μια καλύτερη αποτίμηση της πιθανότητας της μελλοντικής 

αλληλεπίδρασης και καλύτερη ικανότητα διάκρισης μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων. Η 

διάκριση των άλλων αποτελεί ίσως την πιο σημαντική ικανότητα, επειδή επιτρέπει το 

χειρισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολλών οντοτήτων, χωρίς να είναι υποχρε-

ωτικός ο χειρισμός όλων με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας έτσι εφικτή την ανταμοιβή της 

συνεργασίας σε μια οντότητα και την τιμωρία της απουσίας συνεργασίας σε μια άλλη. 
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Το μοντέλο των επαναλαμβανόμενων Prisoner's Dilemma (IPD) είναι λιγότερο 

περιορισμένο από όσο αρχικά μπορεί να φαίνεται. Όχι μόνο μπορεί να εφαρμοστεί σε 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ δυο βακτηρίων ή αλληλεπιδράσεις μεταξύ δυο θηλαστικών, 

αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας αποικίας βακτηρίων 

και ενός πρωτεύοντος θηλαστικού που παίζει το ρόλο του ξενιστή. Δεν υπάρχει καμιά 

υπόθεση συμμετρικότητας των payoffs μεταξύ των δυο πλευρών. Δεδομένου ότι τα 

payoffs της κάθε πλευράς ικανοποιούν τις ανισότητες του Prisoner's Dilemma, 

επαρκούν ώστε να εφαρμόζεται ό,τι θα αναλυθεί παρακάτω. 

Το μοντέλο δεν υποθέτει ότι οι επιλογές γίνονται ταυτόχρονα και σε διακριτές χρονικές 

στιγμές. Αυτό είναι ισοδύναμο με μια συνεχή αλληλεπίδραση στο χρόνο, με τη χρονική 

περίοδο του μοντέλου να αντιστοιχεί στον ελάχιστο χρόνο μεταξύ μιας αλλαγής της 

συμπεριφοράς της μιας πλευράς και μιας ανταπόκρισης της άλλης. Και ενώ το μοντέλο 

αυτό μεταχειρίζεται τις επιλογές ως ταυτόχρονες, θα υπήρχε μικρή διαφορά εάν τις 

μεταχειριζόταν ως ακολουθιακές18. 

 

2.4. Χαρακτηριστικά της θεωρίας του Axelrod 

Η θεωρία του Axelrod μπορεί να χαρακτηρισθεί από τις παρακάτω τρεις ιδιότητες: 

1) Robustness (Ευρωστία): Ποιου είδους στρατηγική μπορεί να θριαμβεύσει σε ένα 

ποικιλόμορφο περιβάλλον το οποίο αποτελείται από διαφορετικούς πληθυσμούς 

που εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές; 

2) Stability (Σταθερότητα): Κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί μια τέτοια στρατηγική, 

αφού εγκαθίσταται, να αντισταθεί σε επιδρομή μιας μεταλλαγμένης στρατηγικής; 

3) Initial Viability (Αρχική Βιωσιμότητα): Ακόμα και αν μια στρατηγική είναι robust 

(εύρωστη) και stable (σταθερή), πώς μπορεί να επικρατήσει σε ένα περιβάλλον 

που είναι κυρίως μη συνεργατικό; 

 

                                                           
18

 Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία (βασιζόμενη στο tit-for-tat) είναι εξελικτικά σταθερή εάν και μόνο εάν το w είναι 
επαρκώς μεγάλο. Στην περίπτωση των ακολουθιακών κινήσεων, έστω ότι υπάρχει μια σταθερή πιθανότητα p, η 
οποία, δοσμένης μιας αλληλεπίδρασης ζευγών, είναι η επόμενη κίνηση που θα χρειαστεί βοήθεια. Η κρίσιμη τιμή του 
w, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι η ελάχιστη εκ των δυο ελαχίστων τιμών του A/p(A+H), όπου Α είναι το κόστος 
προσφοράς βοηθείας και Η είναι το όφελος από την αποδοχή αυτής της βοήθειας:  P. R. Thompson, “‘And who is my 
neighbor?’ An answer from evolutionary genetics”, Social Science Information, 19, May 1980, σελ.341-84. 
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2.4.1. Robustness (Ευρωστία) 

Για τον έλεγχο του είδους της στρατηγικής που μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα σε 

ένα περιβάλλον με ποικιλία διαφορετικών στρατηγικών, ο Robert Axelrod το 1980 

διεξήγαγε το παρακάτω πείραμα19: Ζήτησε από τους διαγωνιζόμενους να αποστείλουν 

έναν αλγόριθμο που να προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το σκορ του παίζοντας στο 

Prisoner's Dilemma. Οι συμμετέχοντες ήταν από διαφορετικούς κλάδους, όπως 

θεωρητικοί επί παιγνίων, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και 

μαθηματικοί. Συνολικά υπήρξαν δεκατέσσερις στρατηγικές και κάποιες από αυτές ήταν 

αρκετά πολύπλοκες. Για παράδειγμα, μια στρατηγική χρησιμοποιούσε τη μοντελο-

ποίηση των κινήσεων του ενός παίκτη ως μια διεργασία Markov και στη συνέχεια 

χρησιμοποιούσε Bayesian inference (συμπερασμό) για να επιλέξει την καλύτερη κίνηση 

στους μεθεπόμενους γύρους. Τα συμπεράσματα όμως του τουρνουά αυτού ήταν ότι η 

στρατηγική που κατάφερε να επιτύχει το μεγαλύτερο μέσο όρο ήταν η στρατηγική που 

έφερε το όνομα «TIT FOR TAT». Η στρατηγική αυτή είναι αρκετά απλή: συνεργάζεται 

στην πρώτη κίνηση και ύστερα ακολουθεί τις κινήσεις του άλλου χρήστη. Έτσι το TIT 

FOR TAT είναι μια στρατηγική για συνεργασία που βασίζεται στην ανταποδοτικότητα. 

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου δημοσιεύτηκαν και στη συνέχεια ανακοινώθηκε 

δεύτερος διαγωνισμός για το ίδιο παιχνίδι. Αυτή τη φορά υπήρξαν 63 συμμετοχές από 

23 χώρες.20 Οι περισσότεροι από τους διαγωνιζόμενους ασχολούνταν ερασιτεχνικά με 

τους υπολογιστές, συμμετείχαν όμως και καθηγητές εξελικτικής βιολογίας, φυσικοί και 

πληροφορικοί, όπως επίσης και οι πέντε ειδικότητες που αναφέρθηκαν στο πρώτο 

πείραμα. Το TIT FOR TAT έλαβε μέρος και στο δεύτερο γύρο, ως συμμετοχή του Prof. 

Anatol Rapaport του Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών (Institute for Advanced Study, 

Βιέννη). Το TIT FOR TAT κέρδισε ξανά. Η ανάλυση που έγινε επί των τριών 

εκατομμυρίων επιλογών του δεύτερου διαγωνισμού κατέδειξαν την εντυπωσιακή 

ευρωστία (robustness) του TIT FOR TAT, η οποία βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά: 

α) δεν ήταν το πρώτο που αρνιόταν τη συνεργασία, 

β) αρνιόταν τη συνεργασία αν είχε εξαπατηθεί στον πρώτο γύρο, 

γ) «θυμόταν» μόνο την προηγούμενη κίνηση, «ξεχνώντας» έτσι το κακό ιστορικό (εάν 

υπήρχε) του συμπαίκτη. 

                                                           
19

 R. Axelrod, “Effective Choice in the Prisoner's Dilemma”, Journal of Conflict Resolution, 24, 1, 1980, σελ.3-25. 
20

  Στο δεύτερο γύρο, το μήκος του παιχνιδιού ήταν αβέβαιο, με μια προσδοκώμενη πιθανότητα 200 κινήσεων. Αυτό 
επιτυγχανόταν θέτοντας ότι η πιθανότητα μιας δοσμένης κίνησης δεν θα είναι τελική με w=.99654. Όπως στον πρώτο 
γύρο, κάθε ζευγάρι έπαιρνε μέρος σε πέντε παιχνίδια. 
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2.4.2. Stability (Σταθερότητα) 

Αφού μια στρατηγική έφτασε την κατάσταση της σταθεροποίησης (επανάληψη 

επιλογών), η ερώτηση για την εξελικτική σταθερότητα που τίθεται είναι εάν μπορεί αυτός 

ο πληθυσμός να αμυνθεί εναντίον μιας εισβολής από μια μεταλλαγμένη στρατηγική. 

Στην πράξη, το TIT FOR TAT μπορεί να αμυνθεί εναντίον μιας τέτοιας εισβολής 

δοθέντος ότι οι οντότητες που αλληλεπιδρούν έχουν μεγάλη πιθανότητα w, να 

συναντηθούν ξανά. Η απόδειξη περιγράφεται παρακάτω.  

Το πρώτο βήμα στην απόδειξη είναι να αναφερθεί ότι, από τη στιγμή που το TIT FOR 

TAT “θυμάται” μόνο την προηγούμενη κίνηση, ένα C από έναν παίκτη σε κάθε γύρο 

είναι αρκετό για την επανέναρξη της συνεργασίας. Ομοίως, ένα D θέτει την κατάσταση 

σε αυτό που ήταν στο δεύτερο γύρο, μετά από ένα D που παίχτηκε στον πρώτο. Από τη 

στιγμή που υπάρχει μια σταθερή πιθανότητα w της αλληλεπίδρασης να μην τελειώσει 

στον επόμενο γύρο, μια στρατηγική δεν μπορεί να είναι maximal (πλήρης) παίζοντας με 

το TIT FOR TAT, εφόσον κάνει το ίδιο πράγμα τόσο στην πρώτη εμφάνιση μια 

δοσμένης κατάστασης, όσο και σε κάθε εμφάνιση που επαναφέρει αυτήν την 

κατάσταση. Έτσι, εάν ένας κανόνας είναι maximal και ξεκινά με C, ο δεύτερος γύρος 

έχει την ίδια κατάσταση με τον πρώτο, άρα ένας κανόνας maximal θα συνεχίσει με C, 

οπότε πάντα θα συνεργάζεται με το TIT FOR TAT. Αλλά ένας τέτοιος κανόνας δεν θα 

δώσει καλύτερα αποτελέσματα από το TIT FOR TAT, και έτσι δεν μπορεί να 

«εισβάλλει». Από την άλλη μεριά, εάν ένας κανόνας ξεκινά με D, τότε το πρώτο D 

επιφέρει μια αλλαγή στην κατάσταση του TIT FOR TAT και υπάρχουν δυο πιθανότητες 

για συνέχιση της συνεργασίας (continuation) οι οποίες μπορεί να είναι maximal. Εάν το 

D ακολουθεί το πρώτο D και αυτό είναι maximal στην αρχή, υπονοείται ότι είναι παντού 

maximal να έπεται το D του D, κάνοντας τη στρατηγική ισοδύναμη με το ALL D. Εάν το 

C ακολουθεί το αρχικό D, τότε το παιχνίδι επανέρχεται στην κατάσταση που ήταν στο 

πρώτο παιχνίδι· έτσι πρέπει να είναι maximal, ώστε να επαναλαμβάνει την ακολουθία 

του DC απεριόριστα. Αυτά τα σημεία καταδεικνύουν ότι το έργο της αναζήτησης μιας 

απεριόριστης λίστας κανόνων της συμπεριφοράς για μια εν δυνάμει ικανότητα εισβολής 

του ΤΙΤ FOR ΤΑΤ είναι πολύ πιο εύκολο από ότι φαινόταν στην αρχή. Αυτό συμβαίνει, 

διότι κανένα από τα ALL D, αλλά ούτε η τροποποίηση του D και C, δεν μπορούν να 

εισβάλουν στο TIT FOR TAT, άρα καμιά στρατηγική δεν μπορεί. 

Η απόδειξη για το παραπάνω έχει ως εξής: Έστω ότι η n αλληλεπίδραση τελικά 

συμβαίνει σε πιθανότητα wn-1. Έτσι, η έκφραση για το συνολικό payoff εύκολα βρίσκεται, 
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εφαρμόζοντας τα βάρη 1,w2,w3 στην payoff ακολουθία και προσθέτοντας τις 

προκύπτουσες σειρές. Όταν το TIT FOR TAT παίζει με αντίπαλο άλλο TIT FOR TAT, 

δέχεται ένα payoff R για κάθε κίνηση για ένα συνολικό R+wR+w2R…, που ισούται με 

R/(1-w). Τα ALL D που παίζουν TIT FOR TAT δέχονται T στην πρώτη κίνηση και P στη 

συνέχεια, έτσι ώστε να μην μπορούν να εισβάλουν στο TIT FOR TAT εάν R/(1-

w)≥T+wP(1-w). 

Αντιστοίχως, όταν η εναλλαγή του D και του C παίζει TIT FOR TAT, δέχεται ένα payoff 

Τ=wS+w2T+s3S...=(T+wS)/(1-w2). 

Κατά συνέπεια, με την αναφορά στο μέγεθος του w, βρίσκουμε ότι καμία από τις δυο 

αυτές στρατηγικές (οπότε καμία στρατηγική) δεν μπορεί να εισβάλει στο TIT FOR TAT 

εάν και μόνο εάν ισχύει και για τις δυο: w≥ (T-R)/(T-P) και w≥ (T-R)/(R-S). 

Το παραπάνω υποδηλώνει ότι το TIT FOR TAT είναι εξελικτικά σταθερό εάν και μόνο 

εάν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οντοτήτων έχουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα 

συνέχισης.21 

 

2.4.3. Initial Viability (Αρχική Βιωσιμότητα) 

Το TIT FOR TAT δεν είναι η μοναδική στρατηγική που μπορεί να είναι εξελικτικά 

σταθερή. Στην πράξη όλα τα D είναι εξελικτικά σταθερά ανεξαρτήτως της πιθανότητας 

να συνεχιστεί η αλληλεπίδραση. Αυτό επαναφέρει το πρόβλημα της αναζήτησης του 

τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει μια εξελικτική τάση της εξελικτικής 

συμπεριφοράς. 

Η Genetic Kinship Theory προτείνει μια διέξοδο από την ισορροπία του ALL D. Στενή 

συγγένεια μεταξύ των αλληλεπιδρώντων επιτρέπει πραγματικό αλτρουισμό – δηλαδή τη 

θυσία του fitness κάποιου για το όφελος κάποιου άλλου. Ο πραγματικός αλτρουισμός 

μπορεί να εξελιχθεί όταν οι συνθήκες του κόστους, του οφέλους και της συγγένειας 

επιφέρουν καθαρά κέρδη για όσα γονίδια βρίσκονται στις σχετιζόμενες οντότητες και 

παρουσιάζουν αλτρουιστική συμπεριφορά22. Η μη άρνηση συνεργασίας είναι 

αλτρουισμός ενός είδους και έτσι μπορεί να εξελιχθεί εάν οι δυο οντότητες είναι 

                                                           
21

 Για μια τυπική απόδειξη: R. Axelrod, “An evolutionary approach to norms”, ό.π.. Για σχετικά αποτελέσματα στην εν 
δυνάμει σταθερότητα της συνεργατικής συμπεριφοράς: R. D. Luce & H. Raiffa, Games and Decisions, ό.π., M. 
Taylor, Anarchy und Cooperation, ό.π. και M. Kurz, "Altruistic Equilibrium," ό.π.. 
22

 K. A. Fisher, The Genetical Theory of Natural Selection, Oxford Univ. Press, Oxford, 1930, J. B. S. Haldane, 
“Population Genetics”, New Biology, 18, London, 1955, σελ.34-51 και W. D. Hamilton, “The evolution of altruistic 
behaviour”, American Naturalist, 97, 1963, σελ.354-6. 
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επαρκώς σχετιζόμενες23. 

Ως αποτέλεσμα, ο εκ νέου υπολογισμός του payoff matrix με τέτοιον τρόπο, ώστε μια 

οντότητα να έχει μερικό ενδιαφέρον για το όφελος του συμπαίκτη, μπορεί πολύ συχνά 

να εξαλείψει τις ανισότητες T>R και P>S, στις οποίες η συνεργασία είναι απόλυτα 

προτεινόμενη24. Έτσι είναι δυνατό να φανταστεί κανείς ότι τα πλεονεκτήματα της 

συνεργασίας σε καταστάσεις τύπου Prisoner's Dilema μπορούν να “συλλέγονται” από 

ομάδες στενά σχετιζόμενων οντοτήτων. Πράγματι, περιπτώσεις όπως γονιός και παιδί ή 

δύο αδέλφια είναι ιδιαιτέρως ελπιδοφόρες για συνεργασία, εφόσον είναι γνωστά πολλά 

παραδείγματα συνεργασίας ή περιορισμού της φιλαυτίας σε τέτοια ζευγάρια. 

Από τη στιγμή που τα γονίδια για τη συνεργασία υπάρχουν, η φυσική επιλογή θα 

προωθήσει εκείνες τις στρατηγικές που βασίζουν τη συνεργατική συμπεριφορές σε 

ρόλους στο περιβάλλον.25 Η αναγνώριση των όποιων βελτιωμένων συσχετισμών της 

συγγένειας και η χρήση αυτών για τον καθορισμό της συνεργατικής συμπεριφοράς 

πάντα θα επιτρέπει τη βελτίωση του inclusive fitness (συνολικής «φόρμας»). Όταν έχει 

γίνει μια συνεργατική επιλογή, τότε μια νύξη συγγένειας είναι καταλύτης για την 

αμοιβαιότητας στη συνεργασίας. Μια πιο εγωιστική συμπεριφορά μετά από μια 

αρνητική απάντηση από τον άλλο είναι επωφελής ανεξάρτητα από το αν ο βαθμός της 

συγγένειας είναι μικρός ή αμφίβολος. Έτσι, οι συνθήκες ικανοποιούνται και η 

συνεργασία μπορεί να εξαπλωθεί σε περιπτώσεις όλο και μικρότερης συγγένειας. 

Τελικά, όταν η πιθανότητα για δυο οντότητες να συναντήσουν η μια την άλλη είναι 

αρκετά μεγάλη, η συνεχής επιλογή της συνεργασίας μπορεί να θριαμβεύσει και να γίνει 

εξελικτικά σταθερή σε ένα πληθυσμό χωρίς καμιά συγγένεια. 

Ένας άλλος μηχανισμός που μπορεί να συνεισφέρει στην έναρξη της συνεργασίας όταν 

οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί ALL D είναι το clustering (ομαδοποίηση). Έστω ότι υπάρχει 

ένα μικρό γκρουπ οντοτήτων που χρησιμοποιεί μια στρατηγική όπως το TIT FOR TAT 

και μια συγκεκριμένη αναλογία, p, των αλληλεπιδράσεων των μελών της ομαδοποίησης. 

Τότε το μέσο σκορ που επιτυγχάνεται από τα μέλη αυτή της ομαδοποίησης που 

παίζουν το TIT FOR TAT είναι p[R/(1-w)]+(1-p)[S+wP/(1-w)]. Εάν τα μέλη της 

ομαδοποίησης αυτής παρέχουν μια αμελητέα ποσότητα των αλληλεπιδράσεων των 

άλλων οντοτήτων, τότε το σκορ που επιτυγχάνεται από όσους εφαρμόζουν ALL D είναι 

                                                           
23

 W. D. Hamilton, Man and Beast, ό.π. και R .M. Fagen, ό.π., όπου αναφέρονται κάποιες συνθήκες υπό τις οποίες η 
άρνηση δεν είναι λύση για οντότητες που συναντώνται μόνο μια φορά. 
24

 W. D. Hamilton, Man and Beast, ό.π., R .M. Fagen και M. J. Wade & F. Breden, “The evolution of "cheating" and 
selfish behavior”, Behavioral Ecology and Sociobiology, 7, 1980, σελ.167-72. 
25

 K. Trivers, ό.π. 
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και πάλι P/(1-w). Όταν τα p και w είναι αρκετά μεγάλα, μια ομαδοποίηση οντοτήτων που 

εφαρμόζουν TIT FOR TAT μπορεί να γίνει αρχικά βιώσιμη σε ένα περιβάλλον που 

αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από οντότητες τύπου ALL D.26 

Η ομαδοποίηση συχνά συσχετίζεται με την genetical kinship theory και οι δυο αυτοί 

μηχανισμοί μπορούν να ενισχύσουν ο ένας τον άλλον στην προώθηση της αρχικής 

βιωσιμότητας της αμοιβαίας συνεργασίας. Παρ’ όλα αυτά, είναι εφικτό η ομαδοποίηση 

να είναι αποτελεσματική χωρίς το kinship.27 

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι το TIT FOR TAT μπορεί να εισβάλει σε μια ομαδοποίηση 

ενός πληθυσμού ALL D, ακόμα και εάν τα ALL D είναι εξελικτικά σταθερά. Αυτό είναι 

πιθανόν επειδή μια ομαδοποίηση TIT FOR TAT δίνει σε κάθε μέλος μια μη σημαντική 

πιθανότητα συνάντησης μιας άλλης οντότητας που θα ανταποδώσει τη συνεργασία. 

Ενώ αυτό συνιστά ένα μηχανισμό για την έναρξη της συνεργασίας, ταυτόχρονα θέτει και 

το ερώτημα εάν θα μπορούσε να συμβεί το ανάποδο, εφόσον εγκατασταθεί πλήρως μια 

στρατηγική τύπου TIT FOR TAT.  

Πράγματι, εδώ συναντάται μια ενδιαφέρουσα ασυμμετρία, αφού μπορεί κάποιος να 

ορίσει μια νέα στρατηγική, παρόμοια με το TIT FOR TAT, η οποία να μην είναι ποτέ η 

πρώτη που αρνείται τη συνεργασία. Όταν δυο στρατηγικές αλληλεπιδρούν, και οι δυο 

λαμβάνουν R σε κάθε κίνηση, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μέσο σκορ που μπορεί να 

πετύχει μια οντότητα όταν αλληλεπιδρά με μια άλλη οντότητα η οποία χρησιμοποιεί την 

ίδια στρατηγική. Άρα, εάν μια στρατηγική δεν αρνείται ποτέ πρώτη τη συνεργασία και 

είναι εξελικτικά σταθερή, δεν μπορεί να της γίνει εισβολή από μια άλλη ομάδα.  

 

 

                                                           
26

 R. Axelrod, “An evolutionary approach to norms”, ό.π., R. D. Luce & H. Raiffa, Games and Decisions, ό.π., M. 
Taylor, Anarchy und Cooperation, ό.π. και M. Kurz, "Altruistic Equilibrium," ό.π.. 
27

 W. D. Hamilton, “The Genetical Evolution of Social Behaviour I”, ό.π.. 
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3. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ PRISONER’S DILEMMA28  

3.1. Περιγραφή του Prisoner’s Dilemma 

Δυο κρατούμενοι συνελήφθησαν, ενώ δοκίμαζαν να ληστέψουν μια τράπεζα, και 

τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά κελιά απομόνωσης. Όπως είναι λογικό, και οι δυο 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δικιά τους ελευθερία, παρά για το τι θα απογίνει ο 

άλλος ληστής. Έρχεται η μέρα της δίκης τους και ο δικαστής τους κάνει την ακόλουθη 

πρόσφορά (στον καθένα χωριστά): “Μπορείς να επιλέξεις να ομολογήσεις ή να μείνεις 

σιωπηλός. Εάν ομολογήσεις και ο άλλος κατηγορούμενος παραμείνει σιωπηλός, τότε σε 

απαλλάσσω από όλες τις κατηγορίες που συντάχθηκαν εναντίον σου και θα 

χρησιμοποιήσω τη μαρτυρία σου, ώστε ο συνένοχος σου να φυλακιστεί για πολύ 

μεγάλη χρονική περίοδο. Εάν και οι δύο σας ομολογήσετε, τότε  θα σας επιβληθεί 

μικρότερη ποινή αποφυλάκισης. Τέλος, εάν και οι δύο σας παραμείνετε σιωπηλοί, θα 

καταδικαστείτε με τη μικρότερη δυνατή ποινή. Εάν θέλετε να ομολογήσετε, θα πρέπει να 

αφήσετε ένα σημείωμα στον σωφρονιστικό υπάλληλο πριν τη δίκη σας.» Η Εικόνα 3 

συνοψίζει τις δυνατότητες επιλογής που δόθηκαν από το δικαστή στους κρατούμενους: 

 

Εικόνα 3: Το payoff matrix του Prisoner’s Dilemma.29 

                                                           
28

 To Κεφάλαιο βασίζεται στις εξής πηγές: E. Fehr & U. Fischbacher, “Social norms and human cooperation”, Trends 
in Cognitive Science, Vol.8, No.4, April 2004, σελ.185-90, M. A. Nowak et al., “Five Rules for the Evolution of Coope-
ration”, Science 314, 2006, σελ.1560-3, J. R. Stevens & M. D. Hauser, “Why be nice? Pshychological constraints on 
the evolution of cooperation”, Trends in Cognitive Science, Vol.8, No.2, February 2004, σελ.60-5, D. Roy, “Learning 
and the theory of games”, Journal of theoretical Biology 204, 2000, σελ.409-14, S. Kuhn, "Prisoner’s Dilemma", The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, E. N. Zalta (επιμ.), Χειμώνας 2003 (τελευταία αναθεώρηση 22.10.2007), 
http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/#IndIte, εκτός από σημεία με διαφορετική παραπομπή. 
29

 https://scs.imsa.edu/wiki/index.php/Intro_to_Game_Theory 

http://philosophy.georgetown.edu/faculty/bios/kuhn.htm
https://scs.imsa.edu/wiki/index.php/Intro_to_Game_Theory
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Εδώ οι κρατούμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δίλημμα, γνωστό ως Prisoner’s 

Dilemma (PD). Όποια και αν είναι η απόφαση του συγκρατούμενου, είναι προτιμότερο 

να ομολογήσουν, παρά να σιωπήσουν. Αλλά το αποτέλεσμα για τον καθένα, αν 

ομολογήσουν, είναι χειρότερο από το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε αν ο καθένας 

παρέμενε σιωπηλός. Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι η παραπάνω κατάσταση 

περιγράφει μια σύγκρουση μεταξύ ατομικής και ομαδικής λογικής. Ένα γκρουπ, του 

οποίου τα μέλη επιδιώκουν το ατομικό συμφέρον, θα καταλήξει σε χειρότερα 

αποτελέσματα από ένα γκρουπ, του οποίου τα μέλη αποφασίζουν να στηριχτούν στο 

ομαδικό συμφέρον. Πιο γενικά, εάν οι αμοιβές δεν ανταποκρίνονται σε ιδιοτελείς 

σκοπούς, τότε ένα γκρουπ, του οποίου τα μέλη ακολουθούν τη λογική και δεν 

επιδιώκουν κοινό σκοπό, θα έχει λιγότερη επιτυχία από την περίπτωση που τα μέλη του 

γκρουπ δεν επιδιώκουν τους στόχους τους ατομικά. Μια άλλη άποψη είναι ότι το 

Prisoner's Dilemma, καθώς και εφαρμογές του με πολλούς παίκτες, μοντελοποιούν 

παρόμοιες καταστάσεις, κάτω από τις οποίες είναι δύσκολη η συνεργασία ιδιοτελών 

οντοτήτων κινούμενων από τη λογική με σκοπό το κοινό καλό. Μια διαφορετική εκδοχή 

αποδίδει σε αυτό το παιχνίδι την αναπαράσταση της επιλογής μεταξύ της ιδιοτελούς 

συμπεριφοράς και του κοινωνικού αλτρουισμού. H επιλογή της συνεργασίας ευεργετεί 

τον ίδιο ανεξαρτήτως της επιλογής του άλλου, ενώ η επιλογή της άρνησης συνεργασίας 

ευνοεί τον άλλο παίκτη, χωρίς να παίζει ρόλο η δική του επιλογή. Το να ωφελεί κανείς 

τον εαυτό του δεν είναι κάτι πάντα κακό και το να βοηθά κανείς τους άλλους 

επιβαρύνοντας τον εαυτό του δεν είναι πάντα το ηθικό ζητούμενο. Στο Prisoner's 

Dilemma και οι δύο παίκτες προτιμούν το αποτέλεσμα με την αλτρουιστική κίνηση, 

παρά με τις εγωιστικές επιλογές.  

Χρησιμοποιώντας τη δομή του Prisoner's Dilemma εφευρέθηκαν γρίφοι που 

συζητήθηκαν αρχικά από τους Melvin Flood και Melvin Dresher το 1950. Η πρότασή 

τους αυτή έγινε ύστερα από έρευνες που διεξήγαγαν για  πιθανές εφαρμογές της 

θεωρίας παιχνιδιών στην παγκόσμια πυρηνική στρατηγική. Ο τίτλος Prisoner's 

Dilemma, καθώς και το αρχικό παράδειγμα, είναι του Albert Tucker, ο οποίος 

προσπαθούσε να κάνει την πρόταση πιο κατανοητή σε ένα κοινό ψυχολόγων του 

Stanford. Παρόλο που οι Flood και Drescher δε δημοσίευσαν τις ιδέες τους σε κάποιο 

περιοδικό, αυτές εξαπλώθηκαν αρκετά γρήγορα σε διάφορους επιστημονικούς χώρους. 

Από τότε μέχρι σήμερα, οι ιδέες τους συνεχίζουν να εξαπλώνονται. Το ακόλουθο 

υποκεφάλαιο αναπτύσσει διεξοδικότερα τις διαφορετικές εκδόσεις του παιχνιδιού. 
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3.2. Συμμετρικό 2Χ2 PD με ταξινομημένες “ανταμοιβές” 

Στην απλούστερη μορφή του, το PD είναι ένα παιχνίδι που περιγράφεται από τον 

πίνακα «ανταμοιβών», όπως αυτός φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

C D 

C R, R S, T 

D T, S P, P 

Εικόνα 4: 2x2 PD, Payoff Matrix, 

 

Ο πίνακας αυτός ικανοποιεί τις εξής ανισότητες: PD1) T>R>P>S. 

Στον πίνακα υπάρχουν δυο παίκτες, ο παίκτης στήλης και ο παίκτης γραμμής. Ο κάθε 

παίκτης έχει δυο επιλογές, “συνεργασία” ή “άρνησή” της, οι οποίες αντιστοιχούν στις 

επιλογές «παραμένω σιωπηλός» και «ομολογώ», αντίστοιχα, του παραδείγματος με 

τους δυο κρατουμένους.  

 Το R συμβολίζει την “ανταμοιβή” των δυο παικτών, εάν και οι δυο 

συνεργαστούνε.  

 Το P συμβολίζει την “ποινή” που λαμβάνουν αν και οι δύο αρνηθούν να 

συνεργαστούν.  

 Το Τ είναι το “δέλεαρ” που λαμβάνει κάποιος εάν μόνο αυτός αρνηθεί τη 

συνεργασία  

 Το S είναι το σκορ του “ευκολόπιστου” και το παίρνει κάποιος αν μόνο αυτός 

δεχθεί να συνεργαστεί.  

Υπό την προϋπόθεση ότι το παιχνίδι είναι συμμετρικό, δηλαδή ότι η ανταμοιβή, η ποινή, 

το δέλεαρ και η ανταμοιβή του ευκολόπιστου είναι συμμετρικά για τον κάθε παίκτη, οι 

τέσσερις «ανταμοιβές» έχουν σχετική σημασία ανάλογα με τη σειρά, δηλαδή δείχνουν 

ποια ανταμοιβή είναι καλύτερη από την άλλη, αλλά δεν προσφέρουν πληροφορία για 

την ποσοτική διαφορά τους. 

Είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι υπάρχει μια δομή ενός διλήμματος παρόμοια με αυτή 

της ιστορίας στην αρχή του κεφαλαίου. Αν υποτεθεί ότι ο παίκτης στήλης αποφασίζει να 
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συνεργαστεί τότε ο παίκτης γραμμής παίρνει R για τη συνεργασία και Τ για την 

απόρριψη της, άρα φαίνεται ότι είναι καλύτερο να αρνηθεί τη συνεργασία. Αν υποτεθεί 

όμως ότι ο παίκτης στήλης αρνείται να συνεργαστεί, τότε η στήλη παίρνει S για τη 

συνεργασία και P για την άρνηση της, οπότε πάλι είναι καλύτερη η απόρριψη της 

συνεργασίας. Η κίνηση D για το παίκτη γραμμή εξουσιάζει αυστηρά την κίνηση C: 

ανεξαρτήτως της κίνησης του αντιπάλου, είναι προτιμότερη η επιλογή του D αντί του C. 

Με χρήση της συμμετρίας, το D επίσης εξουσιάζει το C για τον παίκτη στήλης. Έτσι, δυο 

παίκτες που στηρίζονται στη  “λογική” τους θα αρνούνται τη συνεργασία λαμβάνοντας 

πάντα P, ενώ δυο παίκτες που δεν στηρίζονται στη λογική μπορούν να συνεργαστούν 

και να λάβουν ένα μεγαλύτερο σκορ R. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

επιλογή (D,D) και των δύο παικτών για άρνηση συνεργασίας είναι το μοναδικό strong 

nash equilibrium (ισχυρή ισορροπία Nash), δηλαδή το μοναδικό αποτέλεσμα από το 

οποίο ο κάθε παίκτης μπορεί να έχει χειρότερη απόδοση εάν μονομερώς αλλάξει την 

κίνηση του. Το ενδιαφέρον των Flood και Dresher για το δίλλημα αυτό φαίνεται ότι 

προήλθε από την έρευνά τους για ένα μοντέλο που θα κατέρριπτε τη θεωρία ότι το nash 

equilibrium ενός παιχνιδιού διαμορφώνει και τις φυσικές λύσεις του.  

Εάν μπορούν να υπάρξουν ισοπαλίες στις ανταμοιβές, η συνθήκη PD1 μπορεί να 

εξασθενίσει, χωρίς να καταστραφεί η φύση του διλλήματος. Ας υποτεθεί λοιπόν ότι 

ισχύει το εξής: PD2) T>R>P≥S ή T≥R>P>S. 

Τότε για τον κάθε παίκτη, παρόλο που το D δεν εξουσιάζει αυστηρά το C, το εξουσιάζει 

ακόμα, έστω και αδύναμα, υπό την έννοια ότι ο κάθε παίκτης πάει αρκετά καλά και 

μερικές φορές καλύτερα όταν επιλέξει D, παρά όταν επιλέξει C. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες φαίνεται ακόμα λογικότερη η επιλογή D, η οποίο καταλήγει ξανά στο 

αποτέλεσμα που κανείς από τους δυο παίκτες δεν προτιμά. Το παιχνίδι που ικανοποιεί 

όσες σχέσεις εκφράστηκαν παραπάνω αναφέρεται ως PD2 ή ασθενές-PD. Να 

σημειωθεί ότι για ένα ασθενές PD που δεν ικανοποιεί το PD1, η αμοιβαία άρνηση 

συνεργασίας δεν είναι πλέον ένα nash equilibrium, στην ισχυρή της μορφή που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Είναι παρ’ όλα αυτά το μοναδικό nash equilibrium στην 

αδύναμή του εκδοχή, στο οποίο ο κάθε παίκτης μπορεί να βελτιώσει τη θέση του αν 

μονομερώς αλλάξει την κίνηση του. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να 

υποτεθεί ότι υπάρχει ένα μοναδικό nash equilibrium αυτής της αδύναμης εκδοχής, το 

οποίο θα επιτύγχαναν οι λογικοί agents (οντότητες) που νοιάζονται για το προσωπικό 

τους κέρδος. 
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3.3. Ασυμμετρία 

Χωρίς την υπόθεση για συμμετρία, το PD μπορεί να αναπαρασταθεί με τη χρήση 

δεικτών r και c για τον παίκτη στήλης και τον παίκτη γραμμής, αντίστοιχα, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

C D 

C Rr, Rc Sr, Tc 

D Tr, Sc Pr, Pc 

Εικόνα 5: Payoffs PD ασυμμετρίας. 

 

Αν υποτεθεί ότι τα σκορ είναι ταξινομημένα όπως πριν για τον κάθε παίκτη, π.χ. 

Ti>Ri>Pi>Si όπου i=r,c, τότε (όπως πριν) το D είναι η αυστηρώς επικρατούσα κίνηση και 

για τους δυο παίκτες, αλλά το αποτέλεσμα (D,D) των κινήσεων και των δυο παικτών 

είναι για τον καθένα χειρότερο από το (C,C). Η ένταση του διλλήματος μπορεί επίσης να 

γίνει αισθητή υπό ασθενέστερες συνθήκες. Ως παράδειγμα δίνονται οι παρακάτω τρεις 

ανισότητες: 

α) Tr>Rr και Pr>Sr, 

β) Τc>Rc και Pc>Sc, 

γ) Rr>Pr και Rc>Pc. 

Η άρνηση για συνεργασία επικρατεί αυστηρά επί της συνεργασίας για τον κάθε παίκτη, 

και η επιλογή (C,C) είναι αυστηρώς προτιμώμενη από τον κάθε παίκτη σε σχέση με την 

(D,D). Εάν ένα από τα δύο σύμβολα ανισότητας (>) σε κάθε μια από τις σχέσεις α, β, γ 

αντικατασταθεί με μια ασθενική ανισότητα (≥) έχουμε ένα ασθενές PD. Το D κυριαρχεί 

ασθενώς επί του C για τον κάθε παίκτη (δηλαδή το D είναι τόσο καλό όσο το C σε όλες 

τις περιπτώσεις και καλύτερο σε κάποιες άλλες) και η επιλογή (C,C) ασθενώς καλύτερη 

από την (D,D) (δηλαδή είναι η λιγότερο καλη για τους δυο παίκτες και η καλύτερη για 

τον έναν). Από τη στιγμή που καμία από τις προτάσεις δεν απαιτεί συγκρίσεις μεταξύ 

των σκορ των r  και c, δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ότι η ανισότητα (>) έχει 

«διαπροσωπική» σημασία. 

Τώρα, αν υποτεθεί ότι παραβλέπεται η πρώτη ανισότητα είτε του α είτε του β (αλλά όχι 
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και των δύο), τότε ένα παιχνίδι που ικανοποιεί τις υπολειπόμενες συνθήκες μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως PD κοινής γνώσης. Εφόσον κάθε παίκτης γνωρίζει ότι ο άλλος είναι 

λογικός αντίπαλος και ο καθένας γνωρίζει τη σχετική σειρά των payoff του αντιπάλου, 

ακόμα και τότε το δίλλημα είναι ισχυρό. Έστω ότι ισχύει το α, τότε το D είναι 

επικρατέστερη κίνηση για τον παίκτη γραμμής. Ο παίκτης στήλης, γνωρίζοντας ότι ο 

παίκτης γραμμής είναι λογικός και ότι θα αρνηθεί τη συνεργασία, με την υπολειπόμενη 

ανισότητα στο β, αρνείται τη συνεργασία. Ομοίως, εάν ισχύει το β, ο παίκτης στήλης θα 

αρνηθεί να συνεργαστεί και ο παίκτης γραμμής, συνειδητοποιώντας την επιλογή του 

παίκτη στήλης, θα αρνηθεί επίσης. Με το c, το αποτέλεσμα (D,D) είναι και πάλι 

χειρότερο από το (C,C) και για τους δύο. 

 

3.4. Πολλαπλές κινήσεις 

Γενικότερα, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι το PD είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ένα 

“συνεργατικό” αποτέλεσμα είναι εφικτό μόνο όταν η παραβίαση του λογικού 

προσωπικού συμφέροντος από τη μεριά κάθε παίκτη είναι ομόφωνα προτιμώμενη από 

το “εγωιστικό” αποτέλεσμα, που προκύπτει όταν ο κάθε παίκτης εμμένει στο λογικό 

προσωπικό του συμφέρον. Η εγωιστική έκβαση μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως το 

αποτέλεσμα του κάθε παίκτη που κυνηγά την κυρίαρχη (ισχυρά κυρίαρχη) για αυτόν 

στρατηγική, είτε ως το μοναδικά αδύναμο nash equilibrium. Σε ένα παιχνίδι δυο 

κινήσεων οι δυο χαρακτηρισμοί συγκλίνουν στο ίδιο αποτέλεσμα: ένα κυρίαρχο ζευγάρι 

κινήσεων είναι ένα μοναδικό equilibrium και ένα μοναδικό equilibrium είναι ένα κυρίαρχο 

ζεύγος κινήσεων. Όπως δείχνει παρακάτω το payoff matrix, οι δυο αυτές εναλλακτικές 

συγκλίνουν σε ένα παιχνίδι με περισσότερες από δυο κινήσεις. 

 

C D N 

C R, R S, T T, S 

D T, S P, P R, S 

N S, T S, R S, S 

Εικόνα 6: Payoff Matrix PD πολλαπλών κινήσεων. 
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Εδώ ο κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει να “συνεργαστεί”, ή να “αρνηθεί να συνεργαστεί” 

ή “τίποτα από τα δυο” και τα payoffs ταξινομούνται όπως πριν. H άρνηση δεν είναι 

περαιτέρω κυρίαρχη, επειδή ο κάθε παίκτης είναι καλύτερο να επιλέξει το C ή παρά το 

D όταν ο άλλος επιλέξει Ν. Ωστόσο το (D,D) παραμένει ακόμα το μοναδικό equilibrium 

στο PD. 'Όπως θα δούμε παρακάτω, προσπάθειες να “επιλύσουν” το PD επιτρέποντας 

στρατηγικές υπό συνθήκες μπορεί να δημιουργήσουν παιχνίδια πολλαπλών-κινήσεων, 

τα οποία από μόνα τους είναι equilibrium στο PD.  

 

3.5. Πολλαπλοί παίκτες 

Οι περισσότεροι από όσους ισχυρίζονται ότι το PD εξηγεί κάτι σημαντικό σχετικά με την 

ηθική, φαίνεται να πιστεύουν ότι η βασική δομή του παιχνιδιού απεικονίζεται σε 

καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα γκρουπ, πιθανόν ολόκληρες 

κοινωνίες. Η πασιφανής γενίκευση από τους δυο παίκτες στο παιχνίδι πολλών παικτών 

θα αντάμειβε κάθε παίκτη με R εάν όλοι συνεργαζόντουσαν, με P εάν όλοι 

αποστατούσαν από τη συνεργασία και εάν κάποιοι συνεργαζόντουσαν και κάποιοι 

αρνούνταν, θα αντάμειβε όσους συνεργαζόντουσαν με S και όσους αποστατούσαν με 

T. Όμως στην πράξη είναι απίθανο να αντιμετωπίζονται κάποιες από τις καταστάσεις 

αυτής της δομής. Μια συνηθισμένη άποψη είναι ότι τα παιχνίδια PD πολλών παιχτών 

αντανακλώνται σε ότι ο Garret Hardin κατέστησε δημοφιλές ως την tragedy of commons 

(τραγωδία των κοινών). Κάθε μέρος του γκρουπ των γειτονικών κτηνοτρόφων προτιμά 

να επιτρέπει στην αγελάδα του να βοσκά στους κοινόχρηστους χώρους, παρά στην 

ανεπαρκή του γη, αλλά εάν τα κοινόχρηστα μέρη χρησιμοποιηθούν για βοσκή από 

μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που η γη μπορεί να αντέξει, σύντομα θα είναι ανεπαρκή 

για βοσκή. Γενικότερα, υπάρχει κάποιο κοινωνικό όφελος B το οποίο κάθε μέλος μπορεί 

να επιτύχει εάν αρκετοί πληρώσουν ένα κόστος C. Ο πίνακας των payoff μπορεί να 

αναπαρασταθεί ως εξής: 
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more than n 

choose C 

n or fewer 

choose C 

C C+B C 

D B 0 

Εικόνα 7: Payoff Matrix PD πολλαπλών παικτών. 

 

Το κόστος C υποτίθεται ότι είναι ένας αρνητικός αριθμός. Το δέλεαρ εδώ είναι να δεχτεί 

κανείς το πλεονέκτημα χωρίς το κόστος. Η αμοιβή είναι το πλεονέκτημα αυτό χωρίς 

κόστος, η τιμωρία είναι να μην δεχτεί κανείς τίποτα από τα δύο και η πληρωμή του 

«κορόιδου» είναι να πληρώσει το κόστος χωρίς να αντιληφθεί το κέρδος. Έτσι τα 

payoffs ταξινομούνται ως B>(B+C)>0>C. Όπως και στο παιχνίδι δυο παιχτών φαίνεται 

ότι το D εξουσιάζει ισχυρά το C για όλους τους παίκτες, και έτσι οι λογικοί παίκτες θα 

επιλέξουν το D και θα επιτύχουν 0, ενώ εάν ο καθένας προτιμήσει να επιλέξει C, θα 

αποκομίσει C+B. 

Αντιθέτως με την πιο ρεαλιστική γενίκευση, αυτός ο πίνακας αντικατοπτρίζει κοινές 

κοινωνικές επιλογές μεταξύ της εξάντλησης και της συντήρησης ενός σπάνιου πόρου, 

μεταξύ της χρήσης ρυπογόνων και μη ρυπογόνων μέσων κατασκευής ή διάθεσης, και 

μεταξύ συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων σε ένα γκρουπ με κάποιο κοινό σκοπό. 

Όταν το n είναι μικρό, αναπαριστά μια έκδοση του αποκαλούμενου volunteer dilemma 

(δίλημμα του εθελοντή). Ένα γκρουπ χρειάζεται μερικούς εθελοντές, αλλά κάθε μέλος 

είναι σε καλύτερη κατάσταση εάν οι άλλοι προσφέρουν εθελοντικά (σημείωση: εν 

τούτοις, σε ένα πραγματικό “volunteer dilemma”, όπου ένας εθελοντής είναι 

απαραίτητος, το n είναι μηδέν και το πάνω δεξιά αποτέλεσμα είναι απίθανο. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες το D δεν κυριαρχεί επί του C και το παιχνίδι χάνει την PD χροιά του). 

Μια ιδιαιτέρως δυσάρεστη εκδήλωση του παραπάνω λαμβάνει χώρα όταν ένας 

εμβολιασμός, που είναι γνωστό ότι ενέχει πολύ σοβαρά ρίσκα, απαιτείται για να 

εμποδίσει το ξέσπασμα μιας θανατηφόρας ασθένειας. Εάν αρκετοί από τους γείτονες 

κάνουν το εμβόλιο, κάθε ένας μπορεί να είναι προστατευμένος χωρίς να υποθέτονται τα 

ρίσκα. 
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Η «τραγωδία των κοινών», παιχνίδι που περιγράφτηκε παραπάνω, έχει ένα κάπως 

διαφορετικό χαρακτήρα από το PD δυο παικτών. Αρχικά, ακόμα και εάν οι κινήσεις κάθε 

παίκτη είναι εντελώς ανεξάρτητες από των άλλων παικτών, οι εναλλακτικές που 

αναπαριστώνται από τις στήλες στον παραπάνω πίνακα των commons δεν είναι 

περαιτέρω ανεξάρτητες από τις εναλλακτικές που αναπαριστώνται από τις γραμμές. Η 

επιλογή για C αναγκαία αυξάνει τις πιθανότητες να επιλέξουν C περισσότεροι από n 

παίκτες. Για να εξασφαλισθεί ανεξαρτησία πρέπει να ανασχεδιαστεί ο πίνακας, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

more than n others 

choose C 

n others 

choose C 

fewer than n others 

choose C 

C C+B C+B C 

D B 0 0 

Εικόνα 8: Payoff matrix για ανεξαρτησία.  

 

Αλλά τώρα φαίνεται ότι η κίνηση D δεν κυριαρχεί επί του C. Όταν βρισκόμαστε στο όριο 

για ικανοποιητική συνεργασία, όπου ακριβώς n άλλοι επιλέγουν C, είναι προτιμότερη η 

συνεργασία. Δοθέντος όμως ότι το n είναι μεγάλο, φαίνεται ότι αυτό το αποτέλεσμα 

μπορεί να αγνοηθεί και να υποτεθεί, για πρακτικούς σκοπούς, ότι ο πίνακας payoffs 

είναι όπως ο προηγούμενος. 

Κατ’ αντιστοιχία, εφόσον στο αυθεντικό PD, όπου η κοινή άρνηση για συνεργασία ήταν 

το μοναδικό nash equilibrium, αυτό το παιχνίδι έχει δυο nash equilibria. Η μια 

περίπτωση είναι η καθολική άρνηση για συνεργασία, από τη στιγμή που ο κάθε παίκτης 

μονομερώς «φεύγει» από αυτό το αποτέλεσμα και μετακινείται από το αποτέλεσμα 0 

στο C. Η δεύτερη περίπτωση είναι η κατάσταση της ελαχίστως αποτελεσματικής 

συνεργασίας, όπου ένας αριθμός συνεργατών υπερβαίνει αυτό το όριο. Όποιος αρνείται 

τη συνεργασία και μονομερώς φεύγει από αυτό το αποτέλεσμα, θα μετακινηθεί από το Β 

προς το B+C και ένας συνεργατικός που μονομερώς φεύγει θα μετακινηθεί από το B+C 

προς το 0. Αυτό πιθανώς συνιστά ότι η «τραγωδία των κοινών» είναι λιγότερο τραγική 

από το PD, αλλά σε πραγματικές συνθήκες ζωής, φαίνεται απίθανο να γνωρίζουν οι 
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συμμετέχοντες εάν βρίσκονται στο equilibrium point (σημείο ισορροπίας) της ελάχιστης 

αποτελεσματικής συνεργασίας. 

Επιπλέον, στο «κανονικό» PD, η καθολική συνεργασία είναι ένα pareto-optimal 

αποτέλεσμα, π.χ. δεν υπάρχει αποτέλεσμα στο οποίο κάθε παίκτης να πηγαίνει 

τουλάχιστον καλά και κάποιοι καλύτερα. Αλλά στην «τραγωδία των κοινών» το μοναδικό 

pareto-optimal είναι αυτό της ελάχιστης αποτελεσματικής συνεργασίας. Εάν η καθολική 

συνεργασία είναι ωστόσο επιθυμητή, εξαρτάται από τη φύση των επιλογών που τη 

συνθέτουν. Στο ιατρικό παράδειγμα που αναφέρθηκε και παραπάνω φαίνεται σωστό να 

εμβολιαστούν όλοι. Στο αγροτικό παράδειγμα φαίνεται ανόητο να συμφωνηθεί ρητά ότι 

κανείς δεν θα χρησιμοποιήσει τον κοινό χώρο. Κάποιος που αρνείται τον εμβολιασμό 

στην προηγούμενη περίπτωση παρουσιάζεται ως «free rider» (ελεύθερος παίκτης). Ένα 

κακομεταχειρισμένο κοινόχρηστο μέρος στην τελευταία περίπτωση φαίνεται να είναι ένα 

καλό παράδειγμα για το “surplus cooperation”  (πλεονάζουσα συνεργασία). 

H έκδοση των δυο παιχτών της «τραγωδίας των κοινών» (με το όριο του ενός) 

δημιουργεί έναν πίνακα που παρουσιάζει κάτι λιγότερο από ένα δίλημμα: 

 

C D 

C B+C, B+C C,0 

D 0, C 0,0 

Εικόνα 9: Payoff matrix της τραγωδίας των κοινών.  

 

Αυτό το παιχνίδι συλλαμβάνει την ιδέα του παραδείγματος του David Hume, σύμφωνα 

με το οποίο σε μια βάρκα με έναν κωπηλάτη στην πλώρη και έναν στην πρύμνη, οι 

κωπηλάτες πρέπει να επιλέξουν ταυτόχρονα μεταξύ ξεκούρασης και προσπάθειας για 

κωπηλασία. H αμοιβαία συνεργασία είναι ίδια με την ελάχιστη αποτελεσματική 

συνεργασία και επομένως είναι ταυτόχρονα ένα αποτέλεσμα equilibrium και ένα pareto-

optimal αποτέλεσμα. Παιχνίδια αυτού του είδους αναφέρονται στη βιβλιογραφία με τον 

όρο “Stag Hunt”. 

Η παραπάνω αναπαράσταση αυτής της «τραγωδίας των κοινών» στηρίζεται στην 

απλουστευμένη υπόθεση ότι τα κόστη και τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας είναι τα 
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ίδια για τον κάθε παίκτη, ότι το κόστος της συνεργασίας είναι ανεξάρτητο του αριθμού 

των παικτών που συνεργάζονται, και το μέγεθος του πλεονεκτήματος (0 ή Β) εξαρτάται 

μόνο από το εάν ο αριθμός αυτών που συνεργάζονται υπερβαίνει το όριο. Μια κάπως 

πιο γενική εκτίμηση αντικαθιστά το C και το B με τις συναρτήσεις C(i,j) και B(i,j) 

αντίστοιχα, οι οποίες αναπαριστούν το κόστος της συνεργασίας στον παίκτη i όταν ένας 

από τους παίκτες j συνεργάζεται και το πλεονέκτημα στον παίκτη i όταν ακριβώς j 

παίκτες συνεργάζονται. Υποτίθεται ότι υπάρχει κάποιο όριο t για την ελάχιστη 

αποτελεσματική συνεργασία, ώστε το B(i,j) δεν ορίζεται αν δεν ισχύει j>t. Μπορεί ακόμα 

να υποτεθεί ότι η επιπρόσθετη συνεργασία ποτέ δε μειώνει το πλεονέκτημα που 

κάποιος δέχεται από την αποτελεσματική συνεργασία. Για παράδειγμα ισχύει 

Β(i,j+1)≥B(i,j) όταν το j>t και όταν η επιπρόσθετη άρνηση συνεργασίας ποτέ δεν μειώνει 

το κόστος που επιφέρει η συνεργασία C(i,j+1)>=C(i,j). Αν υποτεθεί επιπλέον ότι όταν το 

όριο της αποτελεσματικής (effective) συνεργασίας έχει ξεπεραστεί, ένα πλεονέκτημα 

που κάποιος δέχεται από την παρουσία ενός επιπρόσθετου συνεργάτη υπερβαίνεται 

από το κόστος κάποιου άλλου για τη συνεργασία και ότι το κόστος της 

αναποτελεσματικής συνεργασίας είναι αληθές, π.χ. για όλους τους παίκτες i, ισχύει 

B(i,j+1)>(B(i,j+1)+C(i,j+1) όταν το j είναι μεγαλύτερο από το t και 0>C(i,j) όταν το j είναι 

μικρότερο ή ίδιο του t. Τελικά, υποτίθεται ότι τα πλεονεκτήματα στον κάθε παίκτη i, της 

αποτελεσματικής συνεργασίας υπερβαίνουν το κόστος, π.χ. για j>t, Β(i,j)+C(i,j)>0. Τότε 

υπάρχει μια «τραγωδία των κοινών» που παρουσιάζει ένα παρόμοιο δίλημμα: η άρνηση 

για συνεργασία ευεργετεί κάποιο άτομο σε κάθε περίπτωση (εκτός από την περίπτωση 

όπου t άλλοι συνεργάζονται), αλλά όλοι είναι καλύτερα σε κάθε κατάσταση 

αποτελεσματικής συνεργασίας παρά σε κάποια κατάσταση χωρίς αυτήν. Αυτή η 

κατάσταση μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέψει στο όριο της ελάχιστης 

αποτελεσματικής συνεργασίας να διαφέρει από τον έναν παίκτη στον άλλον (για 

παράδειγμα οι απαιτήσεις του i για νερό μπορεί να είναι πιο αυστηρές από αυτές του j) 

ή να επιτρέψει στο Β να μπορεί να ορίζεται παντού (εξαλείφοντας έτσι το όριο, ώστε 

πάντα κάποιος να ευεργετείται από τη συνεργασία του άλλου). Το παιχνίδι που 

δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση συνεχίζει να μοιάζει ακόμα με παιχνίδι PD. 

O Phillip Pettit υπογραμμίζει ότι παραδείγματα που μπορεί να αναπαρίστανται ως PD 

πολλών παικτών παρουσιάζουν δύο διαφορετικές εκδοχές. Τα παραδείγματα που 

περιγράφηκαν παραπάνω μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προβλήματα του «free 

rider» (ελεύθερου καβαλάρη). Το δέλεαρ είναι η απόλαυση των πλεονεκτημάτων που 
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προκύπτουν χάρη στην επιβάρυνση άλλων. Η δεύτερη εκδοχή είναι αυτή που ο Pettit 

ονομάζει το πρόβλημα του “foul dealer” (ψεύτικος κρουπιέρης). Το δέλεαρ είναι η 

αποκόμιση οφέλους βλάπτοντας τους άλλους. Για παράδειγμα, ας υποτεθεί ότι ένα 

γκρουπ ανθρώπων κάνουν αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, για την οποία 

είναι εξίσου ικανοί. Εάν όλοι συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους τίμια, όλοι έχουν την ίδια 

πιθανότητα να προσληφθούν. Εάν κάποιος όμως πει ψέματα, μπορεί να εξασφαλίσει 

την πρόσληψή του, ενώ επιφέρει ένα μικρό ρίσκο για τον εαυτό του, να γίνει δηλαδή το 

ψέμα του αντιληπτό αργότερα. Εάν όμως όλοι χρησιμοποιήσουν ψέματα, τότε όλοι πάλι 

έχουν την ίδια πιθανότητα να προσληφθούν και ταυτόχρονα το ρίσκο της αποκάλυψης 

του ψέματος. 

Έτσι ένας lone liar (μοναχικός ψεύτης) μειώνοντας τις πιθανότητες των άλλων από 

ισχνές σε μηδενικές, αυξάνει ταυτόχρονα τις δικές του πιθανότητες από το καθόλου στο 

σίγουρο. Όπως επισημαίνει ο Pettit, όταν το ελάχιστο επίπεδο της αποτελεσματικής 

συνεργασίας είναι το ίδιο, όπως το μέγεθος του πληθυσμού, δεν υπάρχει ευκαιρία για 

free-riding (δηλαδή καθενός η συνεργασία είναι απαραίτητη), και έτσι το PD γίνεται μια 

foul-dealing παραλλαγή. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν όλα τα foul-dealing PDs αυτό το 

χαρακτηριστικό. Αν υποτεθεί για παράδειγμα ότι δυο αιτούντες τελικά θα προσληφθούν, 

τότε όλοι θα δεχτούν το πλεονέκτημα αυτό (δηλαδή την πιθανότητα πρόσληψης χωρίς 

το ρίσκο της αποκάλυψης), εκτός αν δύο ή περισσότεροι παίκτες πουν ψέματα. Παρ' 

όλα αυτά, οι ψεύτες φαίνεται να είναι foul-dealers παρά free-riders. Ένας καλύτερος 

χαρακτηρισμός του προβλήματος foul-dealing είναι είτε ότι η κάθε άρνηση για 

συνεργασία από μια κατάσταση γενικής συνεργασίας περιορίζει αυστηρά τα payoffs σε 

αυτούς που συνεργάζονται, δηλαδή για κάθε παίκτη i και κάθε j μεγαλύτερο από το 

όριο, είτε B(i,j+1)+C(i,j+1)>B(i,j)+C(i,j). Η άρνηση ενός free-rider ευεργετεί τον εαυτό 

του, χωρίς να βλάπτονται οι συνεργατικοί. Η άρνηση ενός foul-dealer ευεργετεί τον 

εαυτό του, ενώ ταυτόχρονα “βλάπτει” εκείνους που επιθυμούν τη συνεργασία. 

Το παιχνίδι που ονομάζεται ένα PD πολλών παικτών στους Schelling και Molander 

(1992) (καθώς και αλλού) προϋποθέτει ότι το payoff στον καθένα που επιθυμεί ή 

αρνείται τη συνεργασία αυξάνει αυστηρά ανάλογα με τον αριθμό όσων συνεργάζονται. 

Το άθροισμα των payoffs σε όλους τους συμμετέχοντες αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό 

όσων συνεργάζονται (έτσι, όταν ένας συμμετέχων από αρνητής συνεργασίας γίνεται 

συνεργατικός, αυξάνει το άθροισμα). Καμία από αυτές τις συνθήκες δεν ικανοποιείται 

από τις διατυπώσεις και τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μπορεί όμως 
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να έχουν “τοπική” ισχύ: για παράδειγμα όταν το j προσεγγίζει το όριο t για ελάχιστη 

αποτελεσματική συνεργασία, μπορεί να είναι λογική η υπόθεση ότι: 

 για κάθε παίκτη i, B(i,j+1)+C(i,j+1)>B(i,j)+C(i,j) για j>t. 

 για κάθε παίκτη i, C(i,j+1)>C(i,j) για j≤t 

 Β(1,j+1)+C(1,j+1)+..+B(j+1,j+1)+C(t+1,j+1)+B(j+2,j+1)+...+B(n,j+1)>B(1,j)+C(1,j)+

...B(j,j)+C(j,j)+B(j+1,j)+...+B(n,j). 

Προϋποθέτοντας ότι η συνεργασία των άλλων πάντα ωφελεί τον καθένα χωριστά, αλλά 

και όλους, οι φορμαλισμοί των Schelling και Molander για το PD n-προσώπων 

αποτυγχάνουν να μοντελοποιήσουν το πλεόνασμα του φαινομένου συνεργασίας/free 

rider που φαίνεται να ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις «τραγωδίας των κοινών». Οι 

συνθήκες τους μπορεί παρ' όλα αυτά να είναι ένα αληθοφανές μοντέλο για 

συγκεκριμένα διλήμματα των public goods (κοινών αγαθών). Δεν είναι παράλογη η 

υπόθεση ότι οποιαδήποτε συνεισφορά για τη δημόσια υγεία, εθνική ασφάλεια, ασφάλεια 

εθνικών οδών, ή για καθαρό αέρα είναι πολύτιμη για τον καθένα, ανεξαρτήτως από το 

πόσο λίγο ή πολύ από αυτά ήδη υπάρχουν, αλλά το κόστος που πρέπει να υποστεί ο 

καθένας για τη συνεισφορά του σε αυτά τα αγαθά πάντα ξεπερνά το όφελος που 

απορρέει από τη συνεργασία. Αυτή η άποψη έχει το πλεονέκτημα της επικέντρωσης της 

προσοχής στην ποιότητα PD του παιχνιδιού. Ο Michael Taylor προχωράει ακόμα 

περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση. Η έκδοσή του για το PD πολλών παιχτών 

απαιτεί μόνο δυο PD-συνθήκες, όπως αναφέρθηκε, και μια επιπρόσθετη συνθήκη, κατά 

την οποία οι αρνητές της συνεργασίας έχουν καλύτερη απόδοση όταν κάποιος 

συνεργάζεται παρά όταν δεν συνεργάζεται. 

 

3.6. Ερμηνείες για έναν παίκτη (Single Person Interpretations) 

Μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία για τον ένα παίκτη είναι αυτή που πρότεινε ο Kavka το 

1991.30 Κατά την ερμηνεία του Kavka οι φυλακισμένοι δεν είναι χωρικά στάδια, αλλά 

“subagents” (υποοντότητες) που αντικατοπτρίζουν διαφορετικές desirata (επιθυμίες) τις 

οποίες μπορεί κανείς να προσαρμόσει για να παράγει μια απόφαση. «Ας 

φανταστούμε», λέει ο Kavka, «ότι πρέπει να πάρω μια απόφαση. Για παράδειγμα την 

απόφαση να αγοράσω ένα σνακ. Οι επιλογές που έχω είναι οι: 

                                                           
30

 G. Kavka, “Is Individual Choice Less Problematic than Collective Choice?”, Economics and Philosophy, 7, 1991, 
σελ.291-310. 
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α) αγορά μιας κουταλιάς παγωτού, 

β) αγορά μιας γρανίτας, 

γ) αγορά μιας μπάρας δημητριακών-βρώμης, 

δ) αγορά κανενός προϊόντος.» 

Σύμφωνα με τον Kavka, η πλευρά του εαυτού που ενδιαφέρεται για την υγεία (health-

conscious side) μπορεί να κατατάξει τις παραπάνω επιλογές ως Γ, Β, Δ, Α. H πλευρά 

του εαυτού που ενδιαφέρεται για τη γεύση (taste-conscious side) μπορεί να τις 

κατατάξει ως A, B, Δ, Γ. Τέτοιου είδους εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των 

προτιμήσεων μπορούν να επιλυθούν με τρόπους που είναι σύμφωνοι με τις κλασσικές 

απόψεις για τις ατομικές επιλογές. Η τελική απόφαση μπορεί να καθορίζεται από ένα 

σταθμισμένο μέσο όρο των επιλογών που εκχωρούν οι δυο προαναφερθείσες πλευρές. 

Είναι επίσης δυνατό, όπως προτείνει ο Kavka, οι εσωτερικές συγκρούσεις να επιλύονται 

μεταξύ λογικών agents. Στο παράδειγμα αυτό οι δυο διαφορετικοί agents μπορούν να 

επιλέξουν είτε να επιμείνουν είτε να συμβιβαστούν. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο 

αυτών agents θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν από τον παρακάτω πίνακα payoff 

(εικόνα 10), όπου ο πρώτος παίκτης είναι ο παίκτης γραμμής και ο δεύτερος παίκτης 

είναι ο παίκτης στήλης.  

 

A I 

A b a 

I c d 

Εικόνα 10: Payoff Matrix για ερμηνείες ενός παίχτη. 

 

Η εξέταση του πίνακα, καθώς και της σειράς των προτιμήσεων επιβεβαιώνει ότι υπάρχει 

ξανά ένα διαπροσωπικό PD. O Kavka υποστηρίζει ότι η θεωρία αυτή μπορεί να παρέχει 

μια ψυχολογικά ψυχολογική εύλογη «εικόνα» του πώς οι εσωτερικές συγκρούσεις 

μπορούν να οδηγήσουν σε μη βέλτιστες πράξεις.  
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3.7. Καθορισμένες Επαναλήψεις 

Πολλές από τις καταστάσεις που φαίνεται ότι ακολουθούν μια δομή PD, όπως είναι για 

παράδειγμα ο καθορισμός τιμών δυο εταιρειών που ελέγχουν την αγορά, 

προσεγγίζονται καλύτερα μέσω επαναλαμβανόμενων παιχνιδιών PD, στα οποία 

υπάρχει γνώση των αλληλεπιδράσεων των προηγούμενων γύρων. Σε τέτοιου είδους 

παιχνίδια οι παίκτες που αρνούνται τη συνεργασία σε ένα γύρο μπορεί να “τιμωρηθούν” 

με αρνήσεις για συνεργασία στους επόμενους γύρους, ενώ αντίθετα όσοι 

συνεργάζονται, ανταμείβονται μέσω επαναλαμβανόμενης συνεργασίας. Έτσι, δεν είναι 

ξεκάθαρη η κατάλληλη στρατηγική για τους παίκτες που κινούνται λογικά. 

Αποδεικνύεται ότι Η θεωρητική απάντηση σε αυτήν την ερώτηση εξαρτάται ισχυρά από 

τις παραμέτρους του συγκεκριμένου παιχνιδιού και από τη γνώση που κατέχουν οι 

λογικοί παίκτες. 

Ένα IPD παιχνίδι μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα διάγραμμα δέντρου: 

 

Εικόνα 11: Δέντρο IPD. 

 

Στην εικόνα φαίνεται ένα δέντρο μήκους δύο. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού μετά τους 

τέσσερις γύρους φαίνεται στο δέντρο. Η ιδέα του nash equilibrium τροποποιείται κάτω 

από το πρίσμα αυτού του παιχνιδιού. Το nash equilibrium υφίσταται όταν ένα ζεύγος 

κινήσεων είναι το καλύτερο ως απάντηση σε κάποιο άλλο. Επιχειρώντας την επέκταση 
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της σημειολογίας, έστω ότι το Du συμβολίζει τη στρατηγική που απαιτεί την άρνηση 

συνεργασίας στον επόμενο γύρο. Τότε εύκολα παρατηρείται ότι Du και Du σχηματίζουν 

ένα nash equilibrium.  

Υπάρχει μια θεωρητική διαφορά μεταξύ του IPD προκαθορισμένων επαναλήψεων, 

όπως αυτή που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, και του IPD άπειρων ή 

απροσδιόριστων επαναλήψεων. Στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας αποδεικνύεται 

ότι το Du είναι το μοναδικό subgame perfect equilibrium μέσω της προς τα πίσω 

επαγωγής. Αν υποθέσουμε ότι οι παίκτες γνωρίζουν ότι το παιχνίδι θα διαρκέσει 

ακριβώς n γύρους, τότε ανεξαρτήτως σε ποιον κόμβο του δέντρου βρίσκεται το παιχνίδι, 

στον κόμβο n-1 του δενδροειδούς διαγράμματος οι παίκτες αντιμετωπίζουν ένα παιχνίδι 

PD ενός γύρου και έτσι θα αρνηθούν τη συνεργασία. Στο γύρο n-2 οι παίκτες γνωρίζουν 

ότι ο,τιδήποτε και αν κάνουν, και οι δυο θα αρνηθούν τη συνεργασία στον επόμενο 

γύρο. Επαναλαμβάνοντας τέτοιου είδους σκέψεις προς τα πίσω, οι παίκτες 

αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αρνηθούν τη συνεργασία σε κάθε κόμβο του δέντρου-

παιχνιδιού. Πράγματι, από τη στιγμή που σε κάθε κόμβο η άρνηση συνεργασίας είναι η 

καλύτερη απάντηση στην κάθε κίνηση, δεν μπορεί να υπάρχει άλλο subgame-perfect 

equilibria. 

Στην πράξη δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της συμπεριφοράς των ανθρώπων στα 

μακράς διάρκειας πεπερασμένου μήκους IPDs (εκτός φυσικά από τους τελευταίους 

γύρους) και σε αυτά με ακαθόριστο μήκος παιχνιδιού. Αυτό καταδεικνύει ότι μέρος της 

λογικής και της κοινής γνώσης που χρησιμοποιήθηκαν στο backward induction 

argument (επιχείρημα της προς τα πίσω επαγωγής) είναι μη ρεαλιστικό. Ο πρώτος 

παίκτης πιστεύει ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για το δεύτερο παίκτη να επιλέξει 

δύο λιγότερο λογικές κινήσεις και όχι να αρνείται συνεχώς τη συνεργασία. Έτσι η 

επιλογή για συνεχόμενες συνεργασίες μπορεί να καταλήξει να είναι λογική επιλογή για 

το δεύτερο παίκτη. Πράγματι, ακόμα και εάν ο πρώτος παίκτης γνώριζε τη λογική σκέψη 

του δεύτερου παίκτη, η πεποίθηση του πρώτου παίκτη ότι ο δεύτερος παίκτης μπορεί 

να προέβαινε σε τέτοιες επιλογές για μη λογικές κινήσεις θα είχαν ακριβώς το ίδιο 

αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα είναι ότι στα IPD πεπερασμένων επαναλήψεων το 

επιχείρημα των επαναλαμβανόμενων αρνήσεων συνεργασίας εξαρτάται από το 

συγκεκριμένο είδος λογικής που χρησιμοποιείται.  
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3.8. Απεριόριστες Επαναλήψεις 

Ένας τρόπος αποφυγής του αμφίβολου συμπεράσματος της προς τα πίσω επαγωγής 

είναι να θεωρηθεί ότι το παιχνίδι συνεχίζεται επ’ άπειρον. Ένα τέτοιο παιχνίδι στερείται 

μεν ρεαλιστικής βάσης, αλλά δεν επιτρέπει τη μελέτη του παιχνιδιού περιορισμένων 

εκτελέσεων, στο οποίο οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να σκεφτούν ότι είναι η τελευταία 

εκτέλεση του παιχνιδιού. Σε αυτή τη θεώρηση ένας αλγόριθμος στρατηγικής καθορίζει 

κινήσεις για απεριόριστο αριθμό βημάτων. Αυτό δυσχεραίνει κάπως τη σύγκριση 

διαφορετικών στρατηγικών, αφού η ακολουθία των payoffs για τον κάθε παίκτη, ύστερα 

από πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων, επαναλαμβάνει κυκλικά τον ίδιο αριθμό 

πεπερασμένων ακολουθιών payoffs. 

 

3.9. Απροσδιόριστες Επαναλήψεις 

Η έρευνα σήμερα δεν επικεντρώνεται ούτε στη μορφή του παιχνιδιού με συγκεκριμένο 

αριθμό επαναλήψεων, ούτε στη μορφή του παιχνιδιού με άπειρο αριθμό επαναλήψεων, 

αλλά στη μορφή όπου ο αριθμός των επαναλήψεων είναι απροσδιόριστος. Αυτό γίνεται 

εισάγοντας στο παιχνίδι μια παράμετρο p (shadow of the future – «σκιά του 

μέλλοντος»), τέτοια ώστε το παιχνίδι να συνεχίζει σε κάθε γύρο με πιθανότητα p. 

Εναλλακτικά ένας "discount factor" (παράγοντας μείωσης πολυπλοκότητας) p 

εφαρμόζεται στα payoffs κάθε γύρου με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τρέχοντα payoffs να 

θεωρούνται πολύ πιο σημαντικά από τα μελλοντικά. Στα μαθηματικά υπάρχει μικρή 

διαφορά (αν όχι καμία) εάν το p θεωρείται η πιθανότητα συνέχισης ή εάν θεωρείται ένας 

παράγοντας εξασθένισης της πιθανότητας ανά γύρο. Η αξία της συνεργασίας σε ένα 

τρέχον στάδιο ενός IPD εξαρτάται από την αμφιβολία συνάντησης του "συμπαίκτη" μου 

στον επόμενο γύρο. (Αυτό αναφέρεται για να εξηγήσει γιατί το επίπεδο της 

εξυπηρέτησης είναι μεγαλύτερο σε ένα χωριό από μια μεγάλη πόλη και γιατί οι πελάτες 

αφήνουν συνήθως μεγαλύτερο φιλοδώρημα σε τοπικά εστιατόρια και όχι στα πιο 

απομακρυσμένα). Όσο το p προσεγγίζει το μηδέν, το IPD γίνεται σταδιακά ένα PD ενός 

γύρου και η αξία της άρνησης της συνεργασίας αυξάνεται. Αντιθέτως, όσο το p 

προσεγγίζει τη μονάδα, το IPD γίνεται ένα απεριόριστο IPD και η αξία της άρνησης της 

συνεργασίας μειώνεται.  

Μια παρατήρηση, που για πρώτη φορά αναφέρθηκε από τον Kavka το 1983, και η 

οποία διατυπώθηκε πιο μαθηματικά αργότερα από τον Caroll, είναι η εξής: το κριτήριο 
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της προς τα πίσω επαγωγής εφαρμόζεται εφόσον είναι γνωστό ένα μέγιστο όριο στο 

μήκος του παιχνιδιού. Αν, για παράδειγμα, το b είναι ένα τέτοιο άνω όριο, τότε οι 

παίκτες βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο του παιχνιδιού και γνωρίζοντας ότι είναι ο 

τελευταίος γύρος θα αρνηθούν τη συνεργασία. Στο στάδιο b-1 γνωρίζουν ότι ο,τιδήποτε 

επιλέξουν δεν μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του άλλου να συνεργαστεί, και ούτω 

καθεξής. Φαίνεται σχετικά εύκολο να υπολογιστεί το ανώτερο όριο του παιχνιδιού σε 

καθημερινά σενάρια. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που ο καταστηματάρχης δεν 

μπορεί να κάνει περισσότερο από μια πώληση το δευτερόλεπτο σε ένα συγκεκριμένο 

πελάτη, συνολικά θα υλοποιήσει λιγότερες από 1012 συναλλαγές. Είναι σημαντικό εδώ 

να εξερευνηθεί το επιχείρημα αυτό πιο στενά, με σκοπό να φανερωθούν οι υποθέσεις 

που γίνονται σε τυπικές υλοποιήσεις ενός IPD και άλλων παιχνιδιών απροσδιόριστων 

επαναλήψεων. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σε ένα απροσδιόριστο IPD δεν μπορεί 

να υπάρξει ανώτερο όριο για το μήκος του παιχνιδιού. Υπάρχει, παρ’ όλα αυτά, 

οποιαδήποτε στιγμή που το παίζεται παιχνίδι μια σταθερή πιθανότητα p να συνεχίσει να 

παίζεται. Εάν οι αλληλεπιδράσεις του πελάτη και του καταστηματάρχη 

μοντελοποιούνταν ως ένα απροσδιόριστο IPD, τότε η πιθανότητα αλληλεπίδρασής τους 

μετά από χιλιάδες χρόνια δεν θα ήταν μηδέν, αλλά κάποιος αριθμός μεγαλύτερος από 

pk, όπου p είναι η πιθανότητα εκ νέου αλληλεπίδρασης και k είναι ο αριθμός των 

δευτερολέπτων σε χιλιάδες χρόνια. Ένας πιο ρεαλιστικός τρόπος για τη μοντελοποίηση 

της αλληλεπίδρασης είναι ίσως η μείωση της τιμής του p όσο το παιχνίδι εξελίσσεται. 

Όσο το p παραμένει μεγαλύτερο από το μηδέν, παραμένει ωστόσο αληθές ότι δεν 

μπορεί να υπάρξει μέγιστο όριο του αριθμού των πιθανών αλληλεπιδράσεων, δηλαδή 

δεν υπάρχει χρονική στιγμή κατά την οποία η πιθανότητα μελλοντικών 

αλληλεπιδράσεων να γίνεται μηδενική. Από την άλλη, μπορεί να υποτεθεί ότι υπάρχει 

ένας αριθμός n τέτοιος, ώστε η πιθανότητα της συνέχισης του παιχνιδιού στο στάδιο n 

να είναι μηδενική. Έστω p1,...,pn είναι οι πιθανότητες της συνέχισης του παιχνιδιού μετά 

το στάδιο 1,...,n . Τότε πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο i ώστε το pi να γίνεται 0 (αυτό θα 

συμβεί στο i=n, εάν όχι πιο σύντομα). Δοθέντος ότι η τυπική κοινή λογική που 

χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει τις παραπάνω θεωρήσεις είναι γνωστή και ότι οι 

παίκτες γνωρίζουν αυτή την τιμή του i, τότε το IPD μπορεί να είναι ένα παιχνίδι 

σταθερού μήκους και όχι ένα απροσδιόριστο IPD. Στην περίπτωση του καταστηματάρχη 

και του πελάτη του, υποτίθεται ότι και οι δυο γνωρίζουν ότι η τελευταία τους 

αλληλεπίδραση θα πραγματοποιηθεί για παράδειγμα το απόγευμα της 10ης Ιουνίου του 

2020. Η εύλογη ιδέα είναι ότι κάποια ανώτερα όρια του αριθμού των αλληλεπιδράσεων 
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είναι ζήτημα κοινής λογικής και γνώσης, ακόμα και όταν το ελάχιστο ανώτερο όριο δεν 

είναι συμβατό με την υπόθεση ότι όλες οι πιθανότητες pi είναι γνωστές από την αρχή. 

Εάν ο παίκτης γνωρίζει όλες τις τιμές pi από την αρχή, τότε, εφόσον οι τιμές pi γίνουν και 

παραμείνουν αρκετά μικρές, μπορεί να υπολογιστεί στο στάδιο k σε ποιο ρίσκο 

μελλοντικής τιμωρίας και πιθανότητα μελλοντικής ανταμοιβής δεν ξεπερνούν τα 

πλεονεκτήματα της άμεσης άρνησης. Έτσι γνωρίζουν ότι στο στάδιο k ο αντίπαλός τους 

θα αρνηθεί τη συνεργασία και θα ξεκινήσει η επαγωγή. 

 

3.10.  Πεπερασμένες επαναλήψεις 

Αυτή η επαναλαμβανόμενη έκδοση του PD συζητιόταν σποραδικά κατά περιόδους, 

αλλά η μεγαλύτερη συζήτηση πάνω στο θέμα έγινε μετά από την δημοσίευση του 

Roberd Axelrod στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Ο Axelrod προσκάλεσε θεωρητικούς 

επί των παιγνίων να καταθέσουν παιχνίδια υπολογιστών που θα εφάρμοζαν το IPD. Και 

τα 14 προγράμματα που προτάθηκαν δοκιμάστηκαν σε ένα τουρνουά, στο οποίο ο κάθε 

παίκτης έπαιζε με αντιπάλους τους άλλους παίκτες ξεχωριστά, με τον ίδιο του τον 

εαυτό, καθώς και με έναν παίκτη που δεχόταν να συνεργαστεί τυχαία. Εύκολα 

παρατηρείται ότι σε ένα παιχνίδι σαν και αυτό καμία στρατηγική δεν είναι καλύτερη από 

άλλες, υπό την έννοια ότι το αποτέλεσμά της θα είναι το μεγαλύτερο μεταξύ 

οποιουδήποτε γκρουπ ανταγωνιστών. Εάν οι άλλες στρατηγικές δεν λαμβάνουν ποτέ 

υπόψη τους το ιστορικό των αλληλεπιδράσεων για την επιλογή της επόμενης κίνησης 

τους, είναι προτιμότερη η συνεχής άρνηση συνεργασίας. Εάν οι άλλες στρατηγικές 

ξεκινούν με τη συνεργασία και στη συνέχεια “τιμωρούν” με συνεχόμενες αρνήσεις 

συνεργασίας κάθε απόπειρα άρνησης συνεργασίας που στρέφεται εναντίον τους, τότε 

μια πολιτική συνεργασίας χωρίς προϋποθέσεις είναι καλή επιλογή. Ωστόσο, υπάρχουν 

πάντα στρατηγικές που φαίνεται ότι αποδίδουν καλά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η 

στρατηγική που πέτυχε τα μεγαλύτερα σκορ στο πρώτο τουρνουά του Axelrod ήταν η 

στρατηγική με το όνομα ΤΙΤ FOR TAT (TFT), η οποία συνεργάζεται πάντα στο πρώτο 

γύρο και στη συνέχεια μιμείται την αρχική κίνηση του αντιπάλου.  

Στο δεύτερο τουρνουά, που διοργανώθηκε αργότερα, ενώ τα αποτελέσματα του 

πρώτου τουρνουά είχαν ήδη ανακοινωθεί, και στο οποίο έλαβαν μέρος 63 

διαγωνιζόμενοι, νικητής ήταν και πάλι το TFT. Μελετώντας το δεύτερο τουρνουά, ο 

Axelrod έβγαλε το συμπέρασμα ότι σε κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους θα 
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μπορούσε να αποδοθεί μια από πέντε “αντιπροσωπευτικές” στρατηγικές με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η επιτυχία μιας στρατηγικής εναντίον άλλων στρατηγικών να μπορεί να 

προβλεφθεί με ακρίβεια με βάση την επιτυχία της εναντίον της αντιπροσωπευτική τους.  

Ο Αxelrod απέδωσε την επιτυχία της στρατηγικής του TFT σε τέσσερα χαρακτηριστικά: 

1. Είναι ευγενική (nice), δηλαδή δεν είναι ποτέ η πρώτη που θα αρνηθεί συνεργασία. 

Οι στρατηγικές που είχαν αυτό το χαρακτηριστικό είχαν την υψηλότερη τελική 

βαθμολογία.  

2. Είναι αντεκδικητική (retaliatory), εφόσον δύσκολα πέφτει θύμα εκμετάλλευσης από 

κανόνες που δεν της φέρονται “ευγενικά”.  

3. Είναι συγχωρητική (forgiving), εφόσον είναι πρόθυμη να συγχωρέσει ακόμα και 

όσους της αρνήθηκαν στο παρελθόν συνεργασία (προφανώς υπό την προϋπόθεση ότι 

στον προηγούμενο γύρο δεν της αρνήθηκε η συνεργασία). Ένας μη συγχωρητικός 

κανόνας είναι αδύνατο να συνεργαστεί ξανά στο μέλλον.  

4. Τέλος, είναι σαφής (clear), διευκολύνοντας πιθανών άλλες στρατηγικές να 

προβλέψουν τη συμπεριφορά της, έτσι ώστε να εξυπηρετούν την αποδεκτά ευεργετική 

αλληλεπίδραση. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ιδέες του Axelrod διατυπώνονται έτσι ώστε να μην επιτρέπουν 

μια ακριβή επίδειξη της υπεροχής του TFT. Για παράδειγμα, δεν είναι γνωστή ούτε η 

έκταση των κλάσεων στρατηγικής που μπορούν να έχουν τα τέσσερα χαρακτηριστικά 

που περιγράφηκαν ούτε τα κριτήρια επιτυχίας που μπορεί να συνεπάγεται η ύπαρξη 

τους. Είναι αλήθεια ότι εάν ο αντίπαλος εφαρμόζει TFT (και η «σκιά του μέλλοντος» p 

είναι πολύ μεγάλη), τότε η μεγιστοποίηση των payoffs αποκτάται από μια στρατηγική 

που πετυχαίνει αμοιβαία συνεργασία σε κάθε γύρο. Από τη στιγμή που το TFT είναι 

από μόνο του μια τέτοια στρατηγική, σχηματίζει με τον εαυτό του ένα nash equilibrium 

στο χώρο όλων των στρατηγικών (space of all strategies). Όμως αυτό δε διαφοροποιεί 

ιδιαίτερα το TFT, εφόσον για Du, το Du είναι επίσης ένα nash equilibrium. Πράγματι, ένα 

θεώρημα της θεωρίας των «μετ-επαναλήψεων παιγνίων» υπονοεί ότι για κάθε p, όταν 

ισχύει 0≤p<1, υπάρχει ένα nash equilibrium στο οποίο το p είναι το ποσοστό των φορών 

πραγματοποίησης της αμοιβαίας συνεργασίας. Πράγματι το TFT είναι σε κάποια σημεία 

χειρότερο από πολλές άλλες στρατηγικές equilibrium, επειδή αυτή η θεωρία μπορεί να 

καταλήξει σε παρόμοια αποτελέσματα με αυτά των subgame perfect equilibria. Το TFT 

γενικά δεν είναι ένα subgame perfect. Έτσι, εάν ένας TFT παίκτης αρνείται τη 
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συνεργασία στον άλλο παίκτη σε ένα μονό γύρο, ο δεύτερος θα τα πήγαινε καλύτερα ως 

ένας παίκτης χωρίς περιορισμούς. 

 

3.11. Επαναλήψεις με Σφάλματα 

Σε μια σχετική μελέτη μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, οι Axelrod και Dion31, συμπέραναν ότι «η έρευνα κατέδειξε ότι πολλές από 

τις διαπιστώσεις του Axelrod… μπορούν γενικευθούν σε περιβάλλοντα που είναι πολύ 

διαφορετικά από το αρχικό Prisoner's Dilemma επαναλαμβανόμενο παιχνίδι δυο 

παικτών». Αλλά σε πολλά εύλογα περιβάλλοντα το TFT έχει πολύ σοβαρά 

μειονεκτήματα. Μια τέτοια περίπτωση που επισημαίνεται στη μελέτη των Axelord και 

Dion είναι οι απόπειρες που γίνονται για να ενσωματώσουν τις εύλογες υποθέσεις ότι οι 

παίκτες είναι επιρρεπείς σε σφάλματα εκτέλεσης και αντίληψης. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Bendor για παράδειγμα μελετά τα θορυβώδη 

payoffs32: όταν ένας παίκτης συνεργάζεται και ο αντίπαλος του αρνείται τη συνεργασία, 

το payoff του είναι S+e, όπου το e είναι μια τυχαία μεταβλητή με αναμενόμενη τιμή 0. 

Κάθε παίκτης συμπεραίνει τις κινήσεις άλλων από τα δικά του payoff, συνεπώς αν το e 

είναι αρκετά μεγάλο η εξαγωγή συμπεράσματος μπορεί να είναι λανθασμένη. Ο Sudgen 

μελετά παίκτες που έχουν συγκεκριμένη πιθανότητα33 να κάνουν κατά την εκτέλεση ένα 

λάθος που είναι φανερό στους ίδιους, αλλά όχι στους αντιπάλους τους. Τέτοιοι παίκτες 

μπορούν να υιοθετήσουν στρατηγικές με τις οποίες διορθώνουν εσφαλμένες αρνήσεις 

συνεργασίας με το να είναι περισσότερο συνεργατικοί σε επόμενους γύρους από όσο 

θα ήταν ύστερα από σκόπιμη άρνηση συνεργασίας. 

Υποθέτοντας ότι οι παίκτες από μόνοι τους δεν μπορούν να διαχωρίσουν μια 

εσφαλμένη κίνηση ή παρατήρηση από μια πραγματική, ο πιο απλός τρόπος να 

μοντελοποιηθεί η αναπόφευκτη κατάσταση του λάθους είναι, ωστόσο, η απαγόρευση 

των ντετερμινιστικών στρατηγικών όπως το TFT, αναπληρώνοντάς τες με "ατελείς" 

ισοδύναμες, όπως «μίμηση του άλλου παίκτη στην τελευταία κίνηση με 99% πιθανότητα 

και εναντίωση σε αυτήν με πιθανότητα 1%». Το ατελές TFT είναι πολύ λιγότερο 

ελκυστικό από τη ντετερμινιστική εκδοχή του, επειδή, όταν δυο ατελείς TFT στρατηγικές 

παίζουν η μια εναντίον της άλλης, ένα "λάθος" από τον ένα ή τον άλλο θα πυροδοτήσει 
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μια μακριά αλυσίδα κινήσεων στις οποίες οι παίκτες θα εναλλάσσουν αρνήσεις 

συνεργασίας. Σε ένα μεγάλης διάρκειας επαναλαμβανόμενο παιχνίδι μεταξύ δυο ατελών 

TFT με πιθανότητες p για λάθος, για 0<p<1/2, οι παίκτες θα προσεγγίσουν το ίδιο μέσο 

payoff με ένα παιχνίδι δυο στρατηγικών στο οποίο επιλέγουν τυχαία μεταξύ 

συνεργασίας και άρνησής της, δηλαδή 1/4(R+P+S+T). Αυτό είναι χειρότερο σε σχέση με 

το payoff του R, όταν p=0. 

Η δεσπόζουσα άποψη φαίνεται να είναι η εξής: όταν η μη τελειότητα είναι αναπόφευκτη, 

επιτυχημένες στρατηγικές θα πρέπει να είναι περισσότερο συγχωρητικές προς τις 

αρνήσεις συνεργασίας από τους αντιπάλους τους (από τη στιγμή που οι αρνήσεις αυτές 

γίνονται πιθανόν χωρίς πρόθεση). O Molander το 1985 κατέδειξε ότι οι στρατηγικές που 

συνδυάζουν TFT με Cu προσεγγίζουν ένα payoff R34 καθώς η πιθανότητα του λάθους 

προσεγγίζει το μηδέν. Όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι προσμείξεις, ευεργετούνται από 

την υψηλότερη αναλογία του Cu σε σύγκριση με το TFT, αλλά εάν γίνουν πολύ 

γενναιόδωρες, ρισκάρουν να υποστούν την εκμετάλλευση από «τσιγκούνικες» (stingy) 

στρατηγικές που αναμειγνύουν το TFT με την άρνηση συνεργασίας. Ο Molander 

υπολογίζει ότι όταν μια πρόσμειξη στρατηγικής είναι διαμορφωμένη, ώστε μετά από μια 

άρνηση συνεργασίας η πιθανότητα για συνεργασία να ορίζεται ως g(R,P,T,S)=min{1-(T-

R)/(R-S), (R-P)/(T-P)}, οι γενναιόδωρες στρατηγικές θα λάβουν το μεγαλύτερο σκορ 

μεταξύ τους, το οποίο είναι πιθανό χωρίς να επιτρέψουν σε τσιγκούνικες στρατηγικές 

έχουν εναντίον τους καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το TFT. Σύμφωνα με τους 

Nomak και Sigmun, αυτή η στρατηγική ονομάζεται GTFT (generous TFT) ή 

γενναιόδωρο TFT . 

Η ιδέα ότι η παρουσία ατελειών επιφέρει μεγαλύτερη συγχώρεση ή γενναιοδωρία είναι 

εύλογη μόνο για μικρότερα επίπεδα ατελειών. Όσο το επίπεδο των ατελειών 

προσεγγίζει το 1/2, το ατελές TFT γίνεται δυσδιάκριτο σε σχέση με την τυχαία 

στρατηγική, για την οποία η πολύ «μη γενναιόδωρη» Du είναι η καλύτερη απάντηση. 

Μια εξομοίωση από τον Kollock φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι σε υψηλά επίπεδα 

ατελειών καλύτερη πολιτική αποτελεί η περισσότερη τσιγκουνιά παρά η περισσότερη 

συγχωρητικότητα. Αλλά οι Bendor, Kramer και Swistak διαπιστώνουν ότι οι στρατηγικές 

που εφαρμόστηκαν από την εξομοίωση του Kollock δεν είναι αντιπροσωπευτικές και 
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έτσι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.35 

Μια δεύτερη ιδέα είναι ότι τα ατελή περιβάλλοντα ενθαρρύνουν στρατηγικές που 

παρακολουθούν τον αντίπαλο τους να παίζει πιο προσεχτικά. Σε ένα τουρνουά 

παρόμοιο με του Axelrod (Donninger) στο οποίο κάθε παίκτης είναι επιρρεπής σε μια 

πιθανότητα μεταβολής 10%, το TFT τερμάτισε έκτο μεταξύ 26 στρατηγικών. Νικήθηκε 

από το περισσότερο γενναιόδωρο TIT FOR TWO TATS (το οποίο συνεργάζεται εκτός 

αν υπάρχει άρνηση για συνεργασία δυο φορές συνεχόμενα). Επίσης ηττήθηκε από δυο 

εκδόσεις του Downing, ενός προγράμματος που βασίζει κάθε νέα κίνηση στην βέλτιστη 

εκτίμηση για το πόσο ανταποκρίθηκε ο αντίπαλος στις προηγούμενες κινήσεις του. 

Στα δυο τουρνουά που διοργάνωσε ο Axelrod, ο Downing κατατάχθηκε τρίτος από το 

τέλος μεταξύ των προγραμμάτων που συμμετείχαν. Ο Bendor (1987) καταδεικνύει 

επαγωγικά ότι εναντίον ατελών στρατηγικών υπάρχουν πλεονεκτήματα στον 

υπολογισμό της πιθανότητας άρνησης συνεργασίας σε μεγαλύτερα ιστορικά από αυτά 

που διατηρεί το TFT.36  

Μια έξυπνη υλοποίηση στρατηγικών της ιδέας ότι σε ένα ατελές περιβάλλον η προσοχή 

ήταν στραμμένη στις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις είναι η οικογένεια των 

στρατηγικών Pavlov, οι οποίες εξερευνήθηκαν από τους Kraines και Kraines. Για κάθε 

φυσικό αριθμό n, n-Pavlov, ή Pn προσαρμόζει τις πιθανότητες της συνεργασίας σε 

μονάδες του 1/n, ανάλογα με το πόσο καλά αποτελέσματα είχε στους προηγούμενους 

γύρους. Πιο συγκεκριμένα, εάν το Pn συνεργαζόταν με πιθανότητα p στον τελευταίο 

γύρο, τότε σε αυτόν το γύρο θα συνεργαστεί με πιθανότητα p[+](1/n) εάν έλαβε το 

payoff της ανταμοιβής στον προηγούμενο γύρο, με p[-](1/n) εάν έλαβε το payoff της 

τιμωρίας, με p[+](2/n) εάν έλαβε το payoff του δέλεαρ (temptation payoff) και με p[-](2/n) 

εάν έλαβε το payoff της εξαπάτησης (sucker payoff). Τα [+] και [-] συμβολίζουν τη 

φραγμένη πρόσθεση και αφαίρεση, δηλαδή x[+]y είναι το άθροισμα x+y (αν αυτός ο 

αριθμός δεν υπερβαίνει τη μονάδα), και x[-]y είναι ίσο με x-y ή κοντά στο μηδέν. 

Μιλώντας με ακρίβεια, το Pn δεν καθορίζεται πλήρως μέχρι να δοθεί η αρχική 

πιθανότητα της συνεργασίας, αλλά για τις περισσότερες περιπτώσεις η τιμή αυτής της 

παραμέτρου γίνεται ασήμαντη σε μεγάλης διάρκειας παιχνίδια και μπορεί ασφαλώς να 

αγνοείται. Μπορεί να φαίνεται ότι το Pn απαιτεί μακράν περισσότερους υπολογιστικούς 
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πόρους για την υλοποίησή του σε σύγκριση, για παράδειγμα, με το TFT. Κάθε κίνηση 

του τελευταίου εξαρτάται μόνο από την τελευταία κίνηση του αντιπάλου του, ενώ κάθε 

κίνηση του Pn είναι μια συνάρτηση όλης της προϊστορίας των προηγούμενων κινήσεων 

και των δυο παικτών. Το Pn μπορεί ωστόσο να υπολογίζει πάντα την επόμενη κίνησή 

του συνδυάζοντας την τρέχουσα πιθανότητα για συνεργασία και το τελευταίο payoff. 

Όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς του, αυτό φαίνεται να είναι σαν «μια φυσική 

στρατηγική στον κόσμο των ζώων». Μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι για n>1, το Pn τα 

καταφέρνει καλύτερα εναντίον μιας τυχαίας στρατηγικής σε σχέση με το TFT. 

Γενικότερα, το Pn δίνει καλά ή καλύτερα αποτελέσματα από το TFT εναντίον των 

γενναιόδωρων μη αντιδρώντων στρατηγικών Cp, οι οποίες συνεργάζονται πάντα με 

σταθερή πιθανότητα p≥1/2 (επειδή ένα περιστασιακό payoff μπορεί να τη διδάξει να 

εκμεταλλεύεται τις μη ανταποκρινόμενες στρατηγικές). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 

«αργά εκπαιδευόμενες» εκδόσεις Pavlov με μεγαλύτερες τιμές του n δίνουν ελαφρώς 

καλύτερα αποτελέσματα από τις «γρήγορα εκπαιδευόμενες» με μικρές τιμές. Σε 

αντίθεση με τις ανταποκρινόμενες στρατηγικές, όπως τις στρατηγικές Pavlov και το TFT, 

το Pn και οι αντίπαλοί του τελικά φτάνουν σε μια κατάσταση (σχεδόν) σταθερούς 

συνεργασίας. Τότε το συνολικό payoff είναι αντιστρόφως ανάλογο με το χρόνο 

εκπαίδευσης (“training time”), δηλαδή με τον αριθμό των γύρων που απαιτούνται για να 

φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Από τη στιγμή που ο χρόνος εκπαίδευσης του Pn 

διαφοροποιείται εκθετικά με το n, οι Kraines και Kraines υποστηρίζουν ότι τα P3 ή το P4 

προτιμώνται σε σχέση με άλλες στρατηγικές Pavlov, και είναι κοντά στις ιδανικές 

στρατηγικές IPD. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί, ότι όταν το (ντετερμινιστικό) TFT παίζει 

μόνο του, απαιτείται μηδενικός χρόνος προετοιμασίας, ενώ όταν μια στρατηγική Pavlov 

παίζει με το TFT ή κάποια άλλη στρατηγική Pavlov, ο χρόνος εκπαίδευσης μπορεί να 

είναι μεγάλος. Επομένως η πειστικότητα του επιχειρήματος για την ανωτερότητα των 

στρατηγικών Pavlov έναντι του TFT εξαρτάται από την παρατήρηση ότι η απόδοση 

παρουσιάζει μικρότερη μείωση όταν υποβάλλεται σε ατέλειες. Είναι επίσης άξιο 

υπενθύμισης ότι καμία στρατηγική δεν είναι καλύτερη σε οποιοδήποτε περιβάλλον και 

ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται προς υπεράσπιση των διάφορων στρατηγικών 

στο IPD είναι ακαθόριστα και ετερογενή. Ένα πλεονέκτημα των εξελικτικών εκδόσεων 

του IPD που αναφέρονται στο επόμενο υποκεφάλαιο είναι ότι επιτρέπουν περισσότερο 

προσεκτική διατύπωση και αξιολόγηση των επιτυχημένων κριτηρίων. 

 



Μοντελοποίηση συνεργατικής συμπεριφοράς υπολογιστικών οντοτήτων 

 
Αλέξανδρος Παλαιός      
 49 

 

3.12. Εξέλιξη 

Ίσως η πιο ενεργή περιοχή έρευνας που αφορά το PD είναι οι εξελικτικές εκδόσεις του 

παιχνιδιού. Ένας πληθυσμός παικτών που εφαρμόζει διαφορετικές στρατηγικές παίζει 

IPD μεταξύ των μελών του πληθυσμού. Οι στρατηγικές με το μικρότερο σκορ 

μειώνονται σε αριθμό, ενώ οι στρατηγικές με μεγαλύτερο σκορ αυξάνονται, και η 

διαδικασία αυτή συνεχίζεται. Έτσι η επιτυχία σε ένα εξελικτικό (evolutionary) PD (EPD) 

απαιτεί καλή απόδοση με άλλες επιτυχημένες στρατηγικές και όχι με ένα πλήθος 

στρατηγικών. 

Ο αρχικός πληθυσμός σε ένα IPD μπορεί να αναπαρίσταται με ένα σετ ζευγαριών 

{(p1,s1),...(pn,sn)}, όπου το p1,....pn είναι οι αναλογίες του πληθυσμού που παίζουν 

στρατηγικές s1,...,sn αντίστοιχα. H παραπάνω περιγραφή του EPD δεν καθορίζει 

ακριβώς πώς ο πληθυσμός των στρατηγικών θα επαναφέρεται μετά από κάθε IPD. Η 

συνηθισμένη και πιο λογική υπόθεση για βιολογικές εφαρμογές, είναι ότι το σκορ σε 

κάθε γύρο υποδεικνύει το σχετικό αριθμό «προϊόντων» για τον επόμενο. Υποτίθεται ότι 

το μέγεθος ολόκληρου του πληθυσμού παραμένει σταθερό, έτσι ώστε η γέννηση πιο 

επιτυχημένων στρατηγικών αντισταθμίζει ακριβώς τους θανάτους των λιγότερο 

επιτυχημένων. Αυτό ισοδυναμεί με τη συνθήκη ότι η αναλογία pi* της κάθε στρατηγικής 

si στο διάδοχο πληθυσμό καθορίζεται από την εξίσωση pi*=pi(Vi/V), όπου το Vi είναι το 

σκορ του si στον προηγούμενο γύρο και V είναι ο μέσος όρος όλων των σκορ στον 

πληθυσμό. Έτσι κάθε στρατηγική που πετυχαίνει αποτελέσματα καλύτερα από το μέσο 

όρο του πληθυσμού θα αυξάνεται σε αριθμό, ενώ όποια πετυχαίνει αποτελέσματα κάτω 

από το μέσο θα μειώνεται. Αυτό το είδος της εξέλιξης αναφέρεται ως “replicator 

dynamics” (δυναμική των επαναλήψεων) ή εξέλιξη ανάλογα με τον κανόνα “proportional 

fitness” (ανάλογης φόρμας). Άλλοι κανόνες της εξέλιξης είναι επίσης πιθανοί. Οι Bendor 

και Swistak υποστηρίζουν ότι για τις κοινωνικές εφαρμογές, είναι πιο λογικό να σκεφτεί 

κανείς ότι οι άλλοι παίκτες αλλάζουν στρατηγική37, παρά ότι αφανίζονται. Από τη στιγμή 

που οι λογικοί παίκτες θα άλλαζαν σε στρατηγικές με τις οποίες λάμβαναν το 

μεγαλύτερο payoff στους προηγούμενους γύρους, θα αυξάνονται σε αριθμό μόνο οι 

στρατηγικές με τα μεγαλύτερα σκορ. Μια ποικιλία άλλων πιθανών εξελικτικών 

δυναμικών περιγράφει και αξιολογεί ο Kuhn.38 Στη συνέχεια της εργασίας 

επικεντρωνόμαστε στο EPD με τον αναλογικό κανόνα fitness (proportional fitness rule). 
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O Axelrod, βασιζόμενος στους Trivers και Maynard Smith, περιγράφει ένα EPD με 

αναλογικό fitness και μια περιεκτική ανάλυση της εξελικτικής έκδοσης του τουρνουά 

IPD. Σύμφωνα με τον Axelrod, το EPD παρέχει ένα ακόμα αποδειχτικό στοιχείο υπέρ 

του TFT: 

Το TIT FOR TAT έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα στο αρχικό τουρνουά, και ποτέ δεν 

έχασε αυτό το προβάδισμα στις simulated generations (ψεύτικες γενιές). Στη χιλιοστή 

γενιά ήταν ο πιο επιτυχημένος κανόνας και ακόμα και σήμερα αναπτύσσεται με 

ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον κανόνα. 

Εντούτοις το EPD τουρνουά του Axelrod ενσωματώνει διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

μπορεί να φαίνονται τεχνητά. Αρχικά, επιτρέπει τις ντετερμινιστικές στρατηγικές σε ένα 

περιβάλλον χωρίς θόρυβο. Όπως σημειώνεται παραπάνω, το TFT αναμένεται να 

αποδώσει χειρότερα κάτω από συνθήκες που μοντελοποιούν την αναπόφευκτη 

κατάσταση του σφάλματος. Επίσης το τουρνουά αυτό περιλάμβανε μόνο τις 63 

στρατηγικές του αυθεντικού τουρνουά IPD. Επιτυχίες εναντίον συγκεκριμένων 

στρατηγικών δεν εγγυώνται επιτυχία προς όλες τις στρατηγικές που συναντώνται στη 

φύση. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι οι μοναδικές στρατηγικές που συμμετέχουν σε ένα 

συγκεκριμένο στάδιο είναι όσες επιβίωσαν από τα προηγούμενα στάδια. Θα μπορούσε 

να επιχειρηματολογήσει κάποιος ότι ένα πιο ρεαλιστικό μοντέλο θα έπρεπε να επιτρέπει 

και σε “mutant” (μεταλλαγμένες) στρατηγικές να εισαχθούν στο παιχνίδι σε κάθε 

επίπεδο. Αλλάζοντας το χαρακτηριστικό αυτό δίνεται το καθοριστικό χτύπημα στο TFT. 

Μια μεγάλη ανάπτυξη στον TFT πληθυσμό θα έδινε τη δυνατότητα σε μεταλλαγμένους 

πληθυσμούς που χρησιμοποιούν πιο αφελείς στρατηγικές, όπως το Cu, να 

επανακτήσουν ένα μέρος του πληθυσμού. Αυτό το μέρος του πληθυσμού θα μπορούσε 

εν συνεχεία να ευνοήσει επικίνδυνες στρατηγικές, όπως το Du, εις βάρος του TFT. 

Οι Nowak και Sigmund προσομοίωσαν δυο είδη τουρνουά που αποφεύγουν τα τρία 

παραπάνω αμφισβητήσιμα σημεία.39 Το πρώτο είδος τουρνουά εξέτασε την οικογένεια 

των “reactive” (αντιδραστικών) στρατηγικών. Για κάθε πιθανότητα y, p και q, R(y,p,q) 

είναι η στρατηγική που συνεργάζεται με πιθανότητα y στον πρώτο γύρο και στη 

συνέχεια με πιθανότητα p, εάν ο άλλος παίκτης συνεργάστηκε στον προηγούμενο γύρο, 

και με πιθανότητα q εάν αρνήθηκε. Αυτή είναι μια ευρεία οικογένεια, που περιλαμβάνει 

πολλές από τις στρατηγικές που ήδη μελετήθηκαν. Οι στρατηγικές Cu, Du, TFT και Cp 

είναι R(1,1,1), R(0,0,0), R(1,1,0) και R(p,p,p) αντίστοιχα. Για να εξαλείψουν την 
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αναπόφευκτη κατάσταση του λάθους οι Nowak και Sigmund απέκλεισαν τις 

ντετερμινιστικές στρατηγικές, στις οποίες το p και το q είναι ακριβώς 1 ή 0, από τα 

τουρνουά τους. Όπως και πριν, εάν το παιχνίδι διαρκεί πάρα πολύ (και τα p και q δεν 

είναι ακέραιοι), η πρώτη κίνηση μπορεί να αγνοείται και μια “reactive” στρατηγική 

μπορεί να καθορίζεται με τις p και q τιμές της. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 

στρατηγικές που μοιάζουν με το GTFT που περιγράφηκε παραπάνω, όπου p=1 και 

q=min{1-(T-R)/(R-S), (R-P)/(T-P). Οι πρώτες σειρές EPD τουρνουά των Nowak και 

Sigmund ξεκινούν με αντιπροσωπευτικά δείγματα αντιδραστικών στρατηγικών. 

Για περισσότερα τέτοια τουρνουά, βρέθηκε ότι η εξέλιξη οδηγεί μη αναστρέψιμα στο Du. 

Οι στρατηγικές R(p,q) που ήταν κοντά στο R(0,0) διέπρεψαν, ενώ οι άλλες χάθηκαν. 

Όταν όμως μια από τις αρχικές στρατηγικές είναι παρόμοια με το TFT, το αποτέλεσμα 

αλλάζει. 

Το TFT και οι υπόλοιπες reciprocate (αμοιβαίες) στρατηγικές (κοντά στο (1,0)) φαίνονται 

ως «εξαφανισμένες». Αλλά μια ετοιμοπόλεμη μειονότητα παραμένει μέσα και δίνει 

ακόμα “μάχη”. Το αποτέλεσμα αντιστρέφεται όταν πια οι “suckers” είναι τόσο 

αποδεκατισμένοι ώστε οι εκμεταλλευτές (exploiters) δεν μπορούν να τους 

τροφοδοτήσουν περαιτέρω. Αρχικά αργά και με μεγαλύτερη ταχύτητα αργότερα, οι 

reciprocals (αμοιβαίοι) επανέρχονται και οι εκμεταλλευτές ελαττώνονται πάρα πολύ. 

Άλλες στρατηγικές τύπου TFT που προκάλεσαν αυτήν την αντιστροφή της κατάστασης 

δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν: έχοντας εξαλείψει τους εκμεταλλευτές, 

παραγκωνίζονται από τη στρατηγική που είναι πιο κοντά στο GTFT. Η εξέλιξη τότε 

σταματά. Ακόμα και εάν εισαχθεί περιστασιακά το 1% μιας άλλης στρατηγικής θα 

εξαφανιστεί και πάλι. 

Με βάση τα τουρνουά τους μεταξύ reactive στρατηγικών, oι Nowak και Sigmund 

έβγαλαν το συμπέρασμα ότι, ενώ το TFT είναι απαραίτητο για την εμφάνιση της 

συνεργασίας, η στρατηγική που στην πράξη αποτελεί τη βάση για σταθερά μοτίβα 

(patterns) συνεργασίας στο βιολογικό κόσμο και είναι περισσότερο η GTFT. 

Μια δεύτερη σειρά προσομοιώσεων με ευρύτερη κατηγορία στρατηγικών, τους 

ανάγκασε να αναθεωρήσουν τη γνώμη τους. Οι στρατηγικές που εξετάστηκαν σε αυτή 

τη δεύτερη σειρά προσομοιώσεων επέτρεψε στον κάθε παίκτη να βασίσει την 

πιθανότητα για συνεργασία στη δική του προηγούμενη κίνηση καθώς και στις 

προηγούμενες κινήσεις του αντιπάλου του. Μια στρατηγική μπορεί να αναπαρασταθεί 

ως S(p1,p2,p3,p4), όπου p1,p2,p3,p4 είναι η πιθανότητα της άρνησης της συνεργασίας 
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ύστερα από αποτέλεσμα (C,C), (C,D), (D,C) και (D,D) αντίστοιχα, δηλαδή ύστερα από 

τη λήψη payoff ανταμοιβής, sucker, temptation και τιμωρίας. (Επίσης μπορεί να 

αγνοηθεί η πιθανότητα άρνησης συνεργασίας στην πρώτη κίνηση εφόσον τα p i δεν είναι 

μηδέν ή ένα). Ο αρχικός πληθυσμός σε αυτά τα τουρνουά παίζει βάση της τυχαίας 

στρατηγικής S(.5,.5,.5,.5). Μετά από 100 γενιές εισάγεται μια μικρή ποσότητα τυχαία 

επιλεγμένου (μη ντετερμινιστικού) μεταλλαγμένου και ο πληθυσμός εξελίσσεται βάση 

του proportional fitness. Τα αποτελέσματα σε αυτήν την περίπτωση είναι αρκετά 

διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Ύστερα από 107 γενεές, το 90% των δοκιμών 

επιτυγχάνει μια κατάσταση σταθερά μεταλλαγμένης συνεργασίας. Αλλά λιγότερο του 

8.3% αυτών των καταστάσεων προερχόταν από παίκτες που χρησιμοποιούσαν το TFT 

ή το GTFT. Το υπόλοιπο 91.7% προερχόταν από στρατηγικές παρόμοιες με το 

S(1,0,0,1). Αυτή είναι η στρατηγική Pavlov P1 των Kraines και Kraines40, η οποία 

συνεργάζεται ύστερα από ένα R ή Τ και αρνείται τη συνεργασία ύστερα από λήψη P ή 

S. Oι Kraines και Kraines είναι κάπως αρνητικοί ως προς το P1. Υπενθυμίζουν ότι οι 

Rapaport και Chammah, οι οποίοι το προσδιόρισαν πολύ νωρίς στη θεωρία παιγνίων, 

το ονόμασαν “simpleton” (κουτό), και επισημαίνουν ότι αυτή «η ονομασία είναι κάτι που 

του αξίζει». Πράγματι, το P1 έχει το ατυχές χαρακτηριστικό να προσπαθεί να 

συνεργαστεί με το Du σε κάθε επόμενο γύρο, ενώ εναντίον του TFT μπορεί να 

παγιδευτεί σε υποδεέστερες επαναλαμβανόμενες σειρές payoffs T,P,S,T,P,S κ.ο.κ.. 

Όμως οι προσομοιώσεις των Nowak και του Sigmund υποδηλώνουν ότι αυτές οι 

αρνήσεις συνεργασίας δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία σε εξελικτικά περιεχόμενα. Ίσως 

λόγος είναι ότι το P1 κάνει το περιβάλλον του ακατάλληλο για τους αντίπαλους του. Το 

Du δίνει καλά αποτελέσματα σε ένα περιβάλλον με γενναιόδωρες στρατηγικές όπως το 

Cu ή το GTFT. Το TFT, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιτρέπει σε τέτοιες στρατηγικές 

να ακμάσουν, οι οποίες με τη σειρά τους επιτρέπουν σε στρατηγικές τύπου Du να 

ακμάσουν. Γι’ αυτό το λόγο, παρόλο που το TFT δίνει καλύτερα αποτελέσματα εναντίον 

του Du σε σχέση με το P1, το P1 είναι καλύτερο για να διατηρεί το περιβάλλον του 

απαλλαγμένο από το Du.  

Προσομοιώσεις στο χώρο των ντετερμινιστικών στρατηγικών φέρνουν αποτελέσματα 

πολύ διαφορετικά από αυτά των Nowak και Sigmund. Ο Brunce Linster (1992 και 1994) 

προτείνει ότι οι φυσικές κλάσεις στρατηγικών και ρεαλιστικών μηχανισμών της εξέλιξης 

                                                           
40
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μπορούν να οριστούν αναπαριστώντας στρατηγικές όπως είναι οι απλές Moore 

μηχανές41. Για παράδειγμα, το P1 αναπαρίσταται με τη μηχανή που φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα:  

 

Εικόνα 12: Η μηχανή καταστάσεων. 

 

Η μηχανή αυτή έχει δυο καταστάσεις που συμβολίζονται με τους κύκλους. Ξεκινά από 

την πιο αριστερή κατάσταση. Το C στον αριστερό κύκλο σημαίνει ότι η μηχανή 

συνεργάζεται στην πρώτη της κίνηση. Το βέλος από τα αριστερά προς τα δεξιά 

υποδηλώνει ότι η μηχανή αρνείται τη συνεργασία (εισέρχεται στο D) μετά από 

συνεργασία (όντας στην κατάσταση C) και ότι ο αντίπαλος της αρνήθηκε τη συνεργασία  

(το βέλος ονοματίζεται με d). Ο Linster διεξήγαγε προσομοιώσεις εξελικτικών PD μεταξύ 

στρατηγικών που μπορούν να αναπαρασταθούν με μηχανές Moore δυο καταστάσεων. 

Φαίνεται ότι αυτές είναι ακριβώς οι ντετερμινιστικές εκδόσεις των S στρατηγικών του 

Nowak και Sigmund. Από τη στιγμή που οι στρατηγικές αυτές είναι ντετερμινιστικές, 

πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των εκδόσεων που συνεργάζονται από τον πρώτο 

γύρο και αυτών που αρνούνται τη συνεργασία από τον πρώτο γύρο. Μεταξύ των 

συνεργατικών του πρώτου γύρου, οι S(0,0,0,0), S(0,0,0,1), S(0,0,1,0) και S(0,0,1,1) 

αναπαριστούν τη στρατηγική Cu της συνεργασίας άνευ συνθήκης. Ομοίως, τέσσερις 

από τους αρνητές της συνεργασίας του πρώτου γύρου αναπαριστούν το Du. Κάθε μια 

από τις άλλες S(p1,p2,p3,p4), όπου p1,p2,p3,p4 είναι είτε μηδέν ή ένα, αναπαριστούν 

μοναδικές στρατηγικές. Με τη διαγραφή  των έξι διπλών από τις 32 ντετερμινιστικές 

                                                           
41
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εκδόσεις των Nowak και Sigmund αποκομίζονται 26 στρατηγικές “δυο καταστάσεων”, 

τις οποίες μελέτησε ο Linster. 

O Linster προσομοίωσε ποικιλία τουρνουά EPD μεταξύ στρατηγικών δυο καταστάσεων. 

Κάποιες χρησιμοποιούσαν “uniform mutation” (ομοιόμορφη μετάλλαξη), στην οποία 

κάθε στρατηγική του πληθυσμού έχει μια ισοδύναμη πιθανότητα μετάλλαξης m σε 

οποιαδήποτε από τις άλλες στρατηγικές. Κάποιες στρατηγικές χρησιμοποιούσαν 

“stylized mutation” (μετάλλαξη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά), στην οποία οι μόνες 

μεταλλάξεις που επιτρέπονται είναι αυτές που μπορούν να γίνουν κατανοητές ως 

αποτέλεσμα ενός σπασμένου συνδέσμου στο διάγραμμα μηχανής του Moore. Για 

κάποιες στρατηγικές υποτέθηκε ότι συνέβαιναν μεταλλάξεις σε ένα μικρό μέρος του 

πληθυσμού σε κάθε γενιά, ενώ για κάποιες άλλες οι “mutants” αναπαριστούσαν μια 

εμβαλλόμενη δύναμη που ανέρχεται στο 1% του αρχικού πληθυσμού. Σε κάποιες 

επιβαλλόταν μια ποινή για την αυξημένη πολυπλοκότητα υπό τη μορφή των μειωμένων 

payoffs για μηχανές που απαιτούσαν περισσότερες καταστάσεις ή συνδέσμους. Όπως 

είναι αναμενόμενο, τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες. Ωστόσο 

υπάρχουν κάποιες έντονες διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων του Linster και των 

Nowak και Sigmund. Στα τουρνουά του Linster καμία στρατηγική δεν κατέκτησε τους 

επιζώντες πληθυσμούς με τέτοιον τρόπο όπως το P1 και το GTFT στους Nowak και 

Sigmund. Η μια στρατηγική που γενικά κατόρθωσε να περιλάβει περισσότερο από το 

50% του πληθυσμού ήταν η αρχικώς συνεργαζόμενη έκδοση του S(0,1,1,1). Αυτή είναι 

μια στρατηγική της οποίας οι ατελείς παραλλαγές είναι αξιοσημείωτα μη ανταγωνιστικές 

για τους Nowak και Sigmund και αναφέρεται συχνά στη θεωρία παιγνίων με την 

ονομασία GRIM ή TRIGGER. Συνεργάζεται μέχρι ο αντίπαλος να αρνηθεί τη 

συνεργασία και στη συνέχεια συνεχίζει να αρνείται τη συνεργασία για το υπόλοιπο του 

παιχνιδιού. Σύμφωνα με τον Skyrms (1998) και τον Vanderschraaf, οι Hobbes και Hume 

την προσδιόρισαν ως στρατηγική που υποστηρίζει τη συνεργατική συμπεριφορά σε 

σημαντικές καταστάσεις τύπου PD. Η αιτιολογία για την ασυμφωνία σχετικά με την 

απόδοση του GRIM μεταξύ του Linster και των Nowak και Sigmund αφορά πιθανότατα 

στην απότομη χειροτέρευσή της σε περίπτωση λάθους. Σε ένα παιχνίδι μεταξύ δυο 

ατελών GRIM, μια εσφαλμένη άρνηση και από τα δυο οδηγεί σε μια μακριά ακολουθία 

αμοιβαίας άρνησης συνεργασίας. Έτσι μακροπρόθεσμα το ατελές GRIM παρουσιάζει 

πολύ άσχημα αποτελέσματα εναντίον του εαυτού του. Οι άλλες στρατηγικές που 

επιβίωσαν (σε μικρότερους αριθμούς) στο τουρνουά του Linster είναι τα TFT, P1, Cu και 
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η αρχικώς συνεργαζόμενη S(0,1,1,0). (Σημείωση: το ατελές GRIM είναι πιθανό να δώσει 

άσχημα αποτελέσματα εναντίον ατελών εκδόσεων αυτών των στρατηγικών). Είναι 

ενδεικτική η παρατήρηση ότι η εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε μια σταθερή μίξη 

στρατηγικών (προφανώς κάθε μια αναλαμβάνει ρόλο προστασίας των άλλων εναντίον 

συγκεκριμένων ειδών “εισβολέων”) παρά σε μια επικρατούσα κυριαρχούσα στρατηγική. 

Εξίσου ενδεικτικό είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει κάτω από μερικές ειδικές 

συνθήκες, μέσα από τις οποίες η εξέλιξη οδηγεί σε ένα επαναλαμβανόμενο κύκλο 

μίξεων πληθυσμών. 

Μπορεί κανείς να αναμένει ότι είναι πιθανό να προβλέπονται στρατηγικές που θα 

επικρατήσουν παρά τις ποικίλες συνθήκες μιας συνάντησης EPDs και να αιτιολογήσει 

τέτοιες προβλέψεις με επίσημες αποδείξεις. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι πρόσφατα, 

μαθηματικές αναλύσεις του EPD έχουν «ταλαιπωρηθεί» από εννοιολογικές συγχύσεις 

σχετικά με την «εξελικτική σταθερότητα», συνθήκη κάτω από την οποία οι Nowak και 

Sigmund υποστηρίζουν ότι η «εξέλιξη σταματά». Ο Axelrod και οι Axelrod και Hamilton 

ισχυρίζονται ότι το TFT είναι εξελικτικά σταθερό. Ο Selten (1983) περιέγραψε ένα 

παράδειγμα ενός παιχνιδιού χωρίς εξελικτικά σταθερή στρατηγική και ισχυρίστηκε ότι 

καμιά τέτοια στρατηγική δεν εφαρμόζεται ξεκάθαρα στο EPD και σε άλλα εξελικτικά 

παιχνίδια. Οι Boyd και Loberbaum και οι Farrel και Ware παρουσιάζουν διαφορετικές 

αποδείξεις δείχνοντας ότι καμία στρατηγική του EPD δεν είναι εξελικτικά σταθερή. Χωρίς 

να προκαλεί έκπληξη, το παράδοξο επιλύεται με την παρατήρηση ότι καθεμιά από τις 

τρεις ομάδες συγγραφέων το εφαρμόζει διαφορετικές απόψεις για την έννοια της 

εξελικτικής σταθερότητας. Το εννοιολογικό μπέρδεμα ξεπερνιέται σε μια σειρά 

δημοσιεύσεων των Bendor και Swistak. Στη συνέχεια περιγράφονται και εφαρμόζονται 

στο EPD δυο από τις ερμηνείες για την έννοια της σταθερότητας.  

 

3.13. Έννοιες της σταθερότητας στα εξελικτικά παιχνίδια 

Μια στρατηγική s για ένα εξελικτικό παιχνίδι έχει universal strong narrow stability (usn-

stability, καθολική ισχυρή σταθερότητα) εάν ένας πληθυσμός που εφαρμόζει τη 

στρατηγική κάτω από οποιαδήποτε «κανόνα της εξέλιξης» οδηγήσει σε εξάλειψη 

οποιοδήποτε μικρό γκρουπ κατακτητών, οι οποίοι εφαρμόζουν την ίδια στρατηγική. Ένα 

εξελικτικό παιχνίδι έχει usn-stability στην περίπτωση που ικανοποιεί μια απλή συνθήκη 

για τα payoffs όπως προσδιορίστηκε από τον Maynard Smith: 
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MS: Για όλες τις στρατηγικές j, ισχύει V(i,i)>V(j,i) ή V(i,i)=V(j,i) και V(i,j)>V(j,j). 

(Στην παραπάνω εξίσωση, αλλά και παρακάτω, η σημειολογία V(i,j) υποδεικνύει το 

payoff στη στρατηγική i όταν αυτή παίζει j.) Η συνθήκη MS υποστηρίζει ότι 

οποιοσδήποτε εισβολέας έχει οπωσδήποτε χειρότερα αποτελέσματα εναντίον των 

natives σε σχέση με τους natives εναντίον των natives, ή αλλιώς προκύπτει ακριβώς το 

ίδιο payoff εναντίον των natives με αυτό που οι natives κάνουν στους εαυτούς τους. 

Όμως κάθε native δίνει καλύτερα αποτελέσματα εναντίον κάθε εισβολέα σε αντίθεση με 

τον εισβολέα εναντίον του εαυτού του. 

Εντούτοις, για κάθε στρατηγική i στο IPD (ή και σε κάθε παιχνίδι πεπερασμένων 

επαναλήψεων) υπάρχουν στρατηγικές j διαφορετικές από το i ώστε το j να μιμείται τον 

τρόπο που παίζει το i όταν παίζει εναντίον του i ή του j. Από την παρουσία αυτών των 

ουδέτερων μεταλλαγμένων (neutral mutants) συνεπάγεται ότι η συνθήκη MS δεν μπορεί 

να ικανοποιηθεί και έτσι κανένα EPD δεν έχει usn-stability. 

Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιεί φυσικά την υπόθεση ότι οποιαδήποτε στρατηγική είναι 

πιθανός εισβολέας στο επαναλαμβανόμενο παιχνίδι. Ίσως υπάρχει ένας καλός λόγος 

για τον περιορισμό των διαθέσιμων στρατηγικών, για παράδειγμα, εάν υποτίθεται ότι οι 

παίκτες δεν έχουν καμιά γνώση των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων, τότε μπορεί να 

είναι καλύτερο να περιοριστούν οι διαθέσιμες στρατηγικές σε αυτές που δρουν άνευ 

συνθηκών (unconditional). Από τη στιγμή που ένα ζεύγος παικτών λαμβάνει το ίδιο 

payoff σε κάθε γύρο ενός παιχνιδιού, μπορεί ο κάθε γύρος των εξελικτικών παιχνιδιών 

να θεωρηθεί ως παιχνίδι ενός γύρου μεταξύ ζευγαριών παιχτών, παρά ως παιχνίδι με 

επαναλήψεις. Πράγματι, αυτό είναι το είδος των εξελικτικών παιχνιδιών που μελέτησε ο 

Maynard Smith. Σε αυτό το πλαίσιο εργασίας, κάθε στρατηγική S τέτοια, ώστε το (S,S) 

να είναι ένα αυστηρό nash equilibrium στο θεμελιώδες παιχνίδι ενός γύρου 

(περιλαμβάνοντας τη χωρίς συνθήκες άρνηση στο PD), ικανοποιεί τη συνθήκη MS. Έτσι 

οι MS και usn-stability είναι μη τετριμμένες συνθήκες σε κάποια περιβάλλοντα. 

Μια στρατηγική s έχει restricted weak broad stability (rwb-stability) εάν, όταν η εξέλιξη 

προχωρά σύμφωνα με τους κανόνες proportional fitness και ο native πληθυσμός παίζει 

s, κάθε (κατά το δυνατόν ετερογενές) γκρουπ εισβολέων επαρκούς μικρού μεγέθους 

αποτύχει να οδηγήσει τους natives σε αφανισμό. Αυτή η συνθήκη ισοδυναμεί με μια 

αποδυναμωμένη έκδοση του MS, όπως αναγνωρίζεται από τους Bendor και Swistak: 

BS: Για όλες τις στρατηγικές j, ισχύει V(i,i)>V(j,i) ή V(i,i)=V(j,i) και V(i,j)≥V(j,j). 
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Η BS και η rwb-stability δεν είναι ασήμαντες συνθήκες στο γενικότερο εξελικτικό 

πλαίσιο: οι στρατηγικές για το EPD που ικανοποιούν την rtw-stability πράγματι 

υπάρχουν. Αυτό όμως δε δικαιώνει ιδιαίτερα κάποια από τις στρατηγικές που 

συζητήθηκαν παραπάνω. Ωστόσο οι Bendor και Swistak απέδειξαν ότι εάν η σκιά του 

μέλλοντος είναι ικανοποιητικά μεγάλη, υπάρχουν δυο rwb-stable στρατηγικές που 

υποστηρίζουν κάθε βαθμό συνεργασίας από το μηδέν ως το ένα. Ένα κριτήριο 

διαχωρισμού μεταξύ στρατηγικών που ικανοποιούν τη συνθήκη BS είναι το μέγεθος της 

εισβολής (invasion) που απαιτείται για να ξεπεράσουν τους natives ή, ισοδύναμα, η 

αναλογία των natives που απαιτείται για διατήρηση της σταθερότητας. Οι Bendor και 

Swistak δείχνουν ότι η minimal stability frequency (ελάχιστη συχνότητα 

σταθεροποίησης) δεν ξεπερνά ποτέ το 1/2: κανένας πληθυσμός δεν μπορεί να 

αντισταθεί σε ένα γκρουπ εισβολέων τόσο μεγάλο όσο ο ίδιος. Ισχυρίζονται ότι αυτό το 

αποτέλεσμα επιτρέπει την εκκίνηση μιας θεωρητικής εξήγησης των ισχυρισμών του 

Axelrod. Είναι ικανοί να δείξουν ότι όπως η σκιά του παρελθόντος τείνει στο ένα, κάθε 

στρατηγική που είναι «ευγενική» (δηλαδή δε θα είναι η πρώτη που αρνείται τη 

συνεργασία) και «αντεκδικητική» (δηλαδή αρνείται τη συνεργασία αμέσως αφού δεχθεί 

άρνηση για συνεργασία) έχει μια «ελάχιστη συχνότητα σταθεροποίησης» που 

προσεγγίζει το 1/2. Το TFT έχει και τις δυο αυτές ιδιότητες και στην πραγματικότητα 

είναι οι πρώτες δυο από τις τέσσερις ιδιότητες που είχε αναφέρει ο Axelrod ως 

σημαντικούς παράγοντες της επιτυχίας του TFT. Υπάρχουν, φυσικά, πολλές άλλες 

«ευγενικές» και «αντεκδικητικές» στρατηγικές και υπάρχουν στρατηγικές (όπως το P1) 

που δεν είναι «αντεκδικητικές», αλλά συνεχίζουν να ικανοποιούν την rwb-stability. Αλλά 

οι Bendor και Swistak μπορούν τουλάχιστον να δείξουν ότι οποιαδήποτε "maximal 

robust strategy", δηλαδή κάθε στρατηγική με «ελάχιστη συχνότητα σταθεροποίησης» 

που προσεγγίζει το 1/2, επιλέγει τη συνεργασία σε όλες παρά σε ένα πεπερασμένο 

αριθμό κινήσεων σε ένα απεριόριστα επαναλαμβανόμενο PD. 

Τα αποτελέσματα των Bendor και Swistak πρέπει να ερμηνεύονται με κάποια προσοχή. 

Αρχικά, πρέπει να μην λησμονείται ότι καμιά πιθανοκρατική ή στρατηγική ευαίσθητη στο 

θόρυβο δεν μπορεί να θεωρηθεί «ευγενική» και «αντεκδικητική». Επιπλέον, οι ατελείς 

εκδόσεις του TFT δεν ικανοποιούν την rwb-stability. Μπορούν να ανατραπούν 

αυθαίρετα από μικρές επιδρομές του ντετερμινιστικού TFT. Δεύτερον, πρέπει κανείς να 

θυμάται ότι τα αποτελέσματα σχετικά με τις «ελάχιστες συχνότητες σταθεροποίησης» 

αφορούν μόνο την weak stability. Εάν ο αριθμός των γενεών είναι μεγάλος συγκριτικά 
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με τον αρχικό πληθυσμό (όπως συμβαίνει συχνά στις βιολογικές εφαρμογές), ένας 

πληθυσμός που αρχικά αποτελείται εξολοκλήρου από παίκτες που εφαρμόζουν την ίδια 

maximally robust strategy μπορεί να "επιτρέψει την είσοδο" σε μικρότερα γκρουπ 

εισβολέων που τελικά περιορίζουν την αρχική στρατηγική στο λιγότερο από το μισό του 

πληθυσμού. Σε αυτό το σημείο η αρχική στρατηγική ανατρέπεται. 

Είναι πιθανό οι δυο αυτές προειδοποιήσεις να παίζουν κάποιο ρόλο στην εξήγηση της 

φαινομενικής ασυμφωνίας μεταξύ των αποτελεσμάτων των Bendor και Swistak και τις 

προσομοιώσεις των Nowak και Sigmund. Μπορεί να αναμενόταν ότι η «ελάχιστη 

συχνότητα σταθεροποίησης» των Bendor και Swistak εξασφαλίζει κάποια ένδειξη του 

μήκους του χρόνου κατά τον οποίο ένας πληθυσμός παίζει μια συγκεκριμένη 

στρατηγική. Μια στρατηγική που απαιτεί μια μεγάλη εισβολή για να ανατραπεί είναι 

περισσότερο πιθανό να επικρατήσει σε σύγκριση με μια στρατηγική που χρειάζεται μια 

μικρή εισβολή. Ένας απλός υπολογισμός αποκαλύπτει ότι το P1 έχει μια σχετικά μικρή 

«ελάχιστη συχνότητα σταθεροποίησης». Ανατρέπεται από την εισβολή αρνητών 

συνεργασίας που υπερβαίνουν το 10% του πληθυσμού. Όμως στις προσομοιώσεις των 

Nowak και Sigmund, οι στρατηγικές τύπου P1 επικρατούν των στρατηγικών TFT. 

Εφόσον οι προσομοιώσεις απαιτούν ατέλεια και εφόσον παρήγαγαν μια ακολουθία 

μεταλλαγμένων πολύ μεγαλύτερη από τον αρχικό πληθυσμό, δεν υπάρχει πραγματική 

αντίφαση. Ωστόσο η ασυμφωνία συνιστά ότι πλέον δεν υπάρχει μια θεωρητική 

κατανόηση του EPD επαρκής ώστε να προβλέψει τις στρατηγικές που θα αναδυθούν 

κάτω από ποικίλες αληθοφανείς συνθήκες. 

Όπως στην usn-stability, η αρχή της rwb-stability μπορεί να είναι περισσότερο 

μεροληπτική εάν σχετικοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο σετ στρατηγικών. Για παράδειγμα, 

η έρευνα του Molander (1992) στην έκδοση του Schelling για PD πολλών προσώπων42 

περιορίζει την προσοχή στην οικογένεια {S1,..,..,Sn} στρατηγικών TFT. Ένας παίκτης 

που εφαρμόζει το Si συνεργάζεται στον πρώτο γύρο και σε κάθε ακόλουθο γύρο μετά 

από συνεργασία i άλλων παιχτών. Ερμηνεύοντας την stability ως αντίσταση στις 

εισβολές (invasion) από άλλα μέλη της «οικογένειας», ο Molander είναι σε θέση να 

δείξει ότι υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες μια συγκεκριμένη μίξη δυο Si (μια 

ισοδύναμη με το Du) είναι μοναδικά σταθερή. Η σημασία αποτελεσμάτων σαν και 

αυτών βασίζεται στην αληθοφάνεια τέτοιων περιορισμών στο σετ των επιτρεπόμενων 

στρατηγικών. 

                                                           
42

 Per Molander, “The Prevalence of Free Riding,” Journal of Conflict Resolution, 36, December 1992, σελ.756-71. 
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3.14. Χωρικά PDs 

Μια προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε στο αμφισβητούμενο επιχείρημα ότι η 

συνεργασία είναι λογική σε ένα PD όταν ο κάθε παίκτης γνωρίζει ότι ο άλλος είναι 

αρκετά «όμοιός» του, ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα να επιλέξουν την ίδια κίνηση. 

Μια αναλογία αυτού του επιχειρήματος στο εξελικτικό χώρο είναι προφανώς πιο 

πειστική. Εάν οι agents δεν συνδυάζονται στην τύχη, αλλά είναι πιθανότερο να παίξουν 

με όσους εφαρμόζουν παρόμοιες στρατηγικές, τότε είναι πιο πιθανό να αναδυθεί η 

συνεργατική συμπεριφορά. 

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μηχανισμοί σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παικτών. Ένας τέτοιος μηχανισμός 

στα εξελικτικά PD έχει ευρέως μελετηθεί με τον όρο spatial PD (SPD, χωρικό PD). Οι 

παίκτες διευθετούνται με κάποια γεωγραφικό διακανονισμό, που μπορεί να είναι μια 

χωρική παράταξη με ένα ορθογώνιο όριο, ένας κύκλος, ή η επιφάνεια μιας σφαίρας 

χωρίς όριο. Οι agents παίζουν το παιχνίδι εντός των ορίων της γειτονιάς τους με τους 

γείτονές τους και τα payoffs υπολογίζονται σύμφωνα με το παιχνίδι με τους γείτονες. 

Γενικότερα, το εξελικτικό δυναμικό που εφαρμόζεται είναι η «μίμηση του νικητή», που 

μπορεί να μοντελοποιήσει την ιδέα ότι κάθε παίκτης δέχεται εισβολή από τους πιο 

επιτυχημένους του γείτονες ή ότι κάθε παίκτης υιοθετεί την πιο επιτυχημένη στρατηγική. 

Επειδή η εξέλιξη και οι αλληλεπιδράσεις είναι «τοπικές» προς τους παίκτες, οι παίκτες 

είναι πιθανόν στον πρώτο γύρο να ικανοποιήσουν στρατηγικές παρόμοιες με τις δικές 

τους σε ένα SPD, όπως θα συνέβαινε σε ένα συνηθισμένο εξελικτικό παιχνίδι. 

Επιπροσθέτως, με τις τοπικές επιδράσεις δεν πρέπει να λησμονείται ότι το αποτέλεσμα 

του SPD μπορεί να επηρεάζεται από winner imitation dymanics (δυναμικές μίμησης του 

νικητή), που ίσως οδηγήσουν σε στρατηγικές εξάλειψης που μπορούν να επιζήσουν, και 

τελικά να επικρατήσουν, ενώ οι replicator dynamics (δυναμικές των ομοίων) 

εφαρμόζονται συχνότερα στα συνηθισμένα EPDs.  

Όπως συνήθως, το κίνητρο για την μελέτη των SPDs προέρχεται από τον Axelrod. 

Τέσσερις από τις 63 στρατηγικές που συμμετείχαν στο τουρνουά του Axelrod 

διευθετήθηκαν σε ένα πλέγμα με σφαιρική γεωμετρία, τέτοιο ώστε το κάθε κελί να έχει 

τέσσερις γείτονες για αλληλεπίδραση και σύγκριση. Για κάθε αρχική τυχαία διανομή, το 

αποτέλεσμα του SPD τελικά έφτασε μια κατάσταση όπου η στρατηγική κάθε κελιού ήταν 

η συνεργασία με όλους του τους γείτονες, μέχρι το σημείο που η εξέλιξη δεν ήταν 

δυνατή. Μόνο δέκα από τις 63 στρατηγικές παρέμειναν σε αυτές τις τελικές καταστάσεις, 
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και δεν ήταν περαιτέρω τυχαία κατανεμημένες, αλλά απομονωμένες σε σχήματα 

διαφορετικών μεγεθών. Ο Axelrod έδειξε επίσης ότι κάτω από ειδικές συνθήκες η 

εξέλιξη σε ένα SPD μπορεί να δημιουργήσει εναλλαγές συμμετρικών μοτίβων που δεν 

φαίνεται να φτάνουν σε ένα steady-state equilibrium (θέση ισορροπίας σταθερής 

κατάστασης). 

Γιατί όμως μια συνεργατική συμπεριφορά μπορεί να εξαπλώνεται σε αυτό και σε 

παρόμοια πλαίσια εργασίας; Έστω ότι δυο agents βρίσκονται στις δυο πλευρές των 

συνόρων μεταξύ συνεργατικών και μη συνεργατικών πληθυσμών. Οι συνεργατικοί 

agents βλέπουν ένα γείτονα που συνεργάζεται, του οποίου οι τέσσερις γείτονες 

συνεργάζονται, και έτσι παίρνει τέσσερις φορές ανταμοιβή (reward payoff) όταν παίξει 

μαζί με όλους. Έτσι θα μιμηθεί τη στρατηγική του γείτονα και θα παραμείνει 

συνεργατικός. Από την άλλη, ο μη-συνεργατικός agent βλέπει τον συνεργατικό του 

ισοδύναμο που δέχεται τρία reward payoffs από τους συνεργατικούς του γείτονες και 

ένα sucker payoff. Συγκρίνει αυτό με τα payoffs των μη συνεργατικών γειτόνων. Το 

καλύτερο που μπορούν να κάνουν αυτοί είναι να πάρουν τρεις ποινές και μια 

temptation. Έτσι, αφού το 3R+S υπερβαίνει το 3P+T, ο μη συνεργατικός agent των 

συνόρων θα υιοθετήσει τη στρατηγική του συνεργατικού γείτονα. Τα payoff του Axelrod 

5,3,1 και 0 για T,R,P και S, αντίστοιχα, θα αντιμετωπίσουν αυτή τη συνθήκη. 

Oι Nowak και May ερεύνησαν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα SPDs στα οποία οι μόνες 

επιτρεπόμενες στρατηγικές είναι Cu και Du (στρατηγικές κατάλληλες μεταξύ ατόμων 

που στερούνται μνήμης ή ικανοτήτων αναγνώρισης). Υποστηρίζουν ότι για διαφορετικές 

χωρικές διαμορφώσεις και κατανομές στρατηγικών, η εξέλιξη εξαρτάται από τα σχετικά 

payoff με ένα αμετάβλητο τρόπο. Όταν το temptation payoff είναι πολύ μεγάλο, 

πληθυσμοί με Du αυξάνονται και πληθυσμοί με Cu μειώνονται· όταν είναι επαρκώς 

μικρό, οι πληθυσμοί Du μειώνονται και οι Cu μεγαλώνουν. Για ένα στενό εύρος 

ενδιάμεσων τιμών, λαμβάνονται πιο πολύπλοκα μοτίβα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Τα εξελισσόμενα μοτίβα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Ωστόσο, για μια 

δεδομένη χωρική διαμόρφωση η αναλογία των δυο στρατηγικών φαίνεται να 

προσεγγίζει την ίδια σταθερή τιμή για όλες τις αρχικές κατανομές των στρατηγικών και 

όλα τα payoff μέσα στο συγκεκριμένο εύρος. Πιο πρόσφατα, οι Nowak, Beonhoeffer και 

May παρατήρησαν παρόμοια φαινόμενα κάτω από ένα πλήθος συνθηκών λαθών, 

όπως προσδιορίστηκαν από τους Mukherji και Rajan, αν και οι συνεργατικοί φαίνεται ότι 

απαιτούν σχετικά λιγότερη temptation για να ακμάσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες 
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και το επίπεδο του σφάλματος πρέπει να είναι σημαντικά μικρό. 

Oι Grim, Mar και St Denis αναφέρουν ένα αριθμό προσομοιώσεων SPD με μεγαλύτερη 

ποικιλία αρχικών στρατηγικών. Γενικά οι παρατηρήσεις τους επιβεβαιώνουν την εύλογη 

εικασία ότι το συνεργατικό αποτέλεσμα είναι πιο κοινό στο SPD παρά στα τυπικά EPDs. 

Οι προσομοιώσεις που ξεκίνησαν με όλες τις πραγματικά reactive στρατηγικές των 

Nowak και Sigmund (δηλαδή όλες οι στρατηγικές R(y,p,q) που περιγράφτηκαν 

παραπάνω, όπου y, p και q είναι είτε μηδέν ή 1), όλες τελείωσαν με το TFT (δηλαδή με 

R(1,1,0)) ως μοναδικό επιζώντα (όμως και άλλα αποτελέσματα – συμπεριλαμβάνοντας 

ένα στο οποίο το Du είναι ο μοναδικός επιζώντας και εκείνα στα οποία το Cu και το TFT 

είναι ανακατεμένα – είναι επίσης πιθανά). Προσομοιώσεις των 64 πιθανών καθαρών 

στρατηγικών στις οποίες μια κίνηση μπορεί να εξαρτάται από τις προηγούμενες δυο 

κινήσεις του αντιπάλου, τερμάτισαν με αναμεμιγμένους πληθυσμούς επιζώντων, στους 

οποίους όλοι αρνούνται τη συνεργασία μετά από δυο αρνήσεις, συνεργάζονται μετά 

από δυο συνεργασίες και συνεργάζονται στο δεύτερο γύρο του παιχνιδιού (και εδώ 

άλλα αποτελέσματα είναι πιθανά). Προσομοιώσεις με πολλά (συγκεκριμένα 100) εξ ίσου 

κατανεμημένα δείγματα των Nowak και Sigmund αναμεμιγμένα με reactive στρατηγικές, 

τείνουν να κυριαρχούν επί του R(.99,.1), που είναι μια έκδοση του γενναιόδωρου TFT 

με ελαφρώς μικρότερη γενναιοδωρία από το GTFT. Οι προσομοιώσεις ξεκινούν με μια 

τυχαία επιλογή μερικών (συγκεκριμένα 8) στρατηγικών που τείνουν να εξελιχθούν σε 

μια μεικτή κατάσταση κυκλικών μοτίβων που κυριαρχούνται από μια μονή έκδοση του 

γενναιόδωρου TFT με σημαντικά περισσότερη γενναιοδωρία από το GTFT. Το R(.99,.6) 

φαίνεται να έχει συχνό νικητή. 

Η "γεωγραφική" άποψη του SPD δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ κυριολεκτικά. Για 

τις κοινωνικές επιστήμες και πιθανότατα για τις βιολογικές δεν φαίνεται να υπάρχει 

κίνητρο για συγκριμένες γεωμετρικές διευθετήσεις. Για παράδειγμα, γιατί το σχήμα να 

μην είναι κυψέλη, όπου ο καθένας έχει έξι γείτονες, αλλά πλέγμα, όπου ο καθένας έχει 

τέσσερις; Το ενδιαφέρον στα SPDs βασίζεται στην επίγνωση ότι η "γειτονιά" των 

αλληλεπιδράσεων και η γειτονιά των "συγκρίσεων" είναι πολύ μικρότερη από τον 

πληθυσμό του συνόλου, ακόμα και εάν αποδεικνύεται ότι περιορίζεται από τις 

λεπτομέρειες της συγκεκριμένης φυσικής γεωμετρίας. Παρ’ όλα αυτά, τα SPD μοντέλα 

εξέλιξης της συνεργασίας συγκεκριμένα, δίνουν κάποια δελεαστικά μοτίβα, στα οποία η 

συνεργασία εξελίσσεται.  
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3.15.  PDs και Κοινωνικά Δίκτυα 

Ένας τρόπος για να γίνει πιο ρεαλιστική η ιδέα της τοπικής αλληλεπίδρασης σε κάποιες 

εφαρμογές είναι η δυνατότητα των agents να επιλέξουν τα ζεύγη τους, δηλαδή με ποιόν 

θα αλληλεπιδράσουν, βασιζόμενοι στα payoffs των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων. 

Ο Skyrms (2004) μελέτησε τα επαναλαμβανόμενα PDs ενός πληθυσμού μεταξύ agents 

που συνεργαζόταν χωρίς όρους και αρνητές συνεργασίας. Αρχικά, όπως συνήθως, 

κάθε agent επιλέγει τυχαία ένα συνέταιρο από τα υπολειπόμενα μέλη του πληθυσμού. 

Εντούτοις, για τις αλληλεπιδράσεις που ακολουθούν, η μεροληψία επιλογής συντρόφου 

τροποποιείται, είτε σύμφωνα με τα payoffs των προηγούμενων γύρων που επιλέχθηκε 

συνεργάτης, είτε, πιο ρεαλιστικά, σύμφωνα με τα payoffs στα οποία υπήρχε 

αλληλεπίδραση με έναν συνεταίρο (ανεξαρτήτως εάν αυτός ήταν "διαλεγμένος"). Σε ένα 

τυπικό PD, όπου τα payoffs για temptation, reward, punishment και sucker είναι 3,2,1, 

και 0 αντίστοιχα, τόσο οι συνεργατικοί, όσο και οι αρνητές της συνεργασίας τελικά 

επιλέγουν μόνο όσους συνεργάζονται. Από τη στιγμή που όσοι συνεργάζονται 

επιλέγονται εξίσου από συνεργατικούς και αρνητές για συνεργασία συμπαίκτες, παίζουν 

πιο συχνά από ότι οι αρνητές της συνεργασίας, που παίζουν μόνο όταν έχουν επιλεχθεί. 

Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ίση υποδιαίρεση μεταξύ συνεργατικών και αρνητών της 

συνεργασίας, οι συνεργατικοί μπορούν να αναμένουν μια επιστροφή των reward 

payoffs, ενώ οι αρνητές συνεργασίας μπορούν να περιμένουν μια απόδοση (return) 

ενός temptation payoff. Έτσι με την payoff δομή που αναφέρθηκε, οι συνεργατικοί 

αποδίδουν καλύτερα, ακόμα και με την "one-way" (μιας κατεύθυνσης) σχέση. Η ιστορία 

μπορεί να ξεδιπλωθεί σχετικά με ό,τι ο Skyrms ονομάζει "ασθενές" PD, όπου τα payoffs 

είναι για παράδειγμα 2.01,2,1.98 και 0. Εδώ, όπως πριν, οι συνεργατικοί μαθαίνουν 

γρήγορα να μην επιλέγουν τους αρνητές συνεργασίας.  Οι αρνητές συνεργασίας 

εισπράττουν περίπου τα ίδια payoffs ανεξάρτητα από το αν επιλέξουν συνεργατικούς ή 

αρνητές συνεργασίας ως συνεταίρους τους. Εφόσον, ωστόσο, σταματούν να 

επιλέγονται από τους συνεργατικούς, η απολαβή τους (return) από τις αλληλεπιδράσεις 

με τους συνεργατικούς θα είναι μικρότερη από τις απολαβές (return) των αρνητών της 

συνεργασίας και σύντομα θα περιορίσουν τις επιλογές τους στους άλλους αρνητές 

συνεργασίας. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι ο αλγόριθμος εκμάθησης που 

καθορίζει ότι η πιθανότητα I θα αλληλεπιδράσει με έναν agent a εξαρτάται από τις 

συνολικές επιστροφές (total returns) από την αλληλεπίδραση με τον a (ή τις συνολικές 

πρόσφατες επιστροφές – total recent returns – από την αλληλεπίδραση με τον a), παρά 
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από τις επιστροφές μέσου όρου (average returns) από την αλληλεπίδραση με τον a. 

Έτσι, στην εξασθενημένη εκδοχή  του παιχνιδιού, η κατάληξη είναι η τέλεια συσχέτιση: 

οι αρνητές συνεργασίας παίζουν με αρνητές συνεργασίας και οι συνεργατικοί με 

συνεργατικούς. Εφόσον το payoff ανταμοιβής μόλις και υπερβαίνει το payoff τιμωρίας, 

οι συνεργατικοί συνεχίζουν να δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από τους αρνητές 

συνεργασίας. 

Τα κοινωνικά παιχνίδια που εξετάστηκαν παραπάνω δεν είναι στην πραγματικότητα 

εξελικτικά PDs με την έννοια που περιγράφηκε σε προηγούμενα υποκεφάλαια. Τα 

μοτίβα αλληλεπίδρασης εξελίσσονται, αλλά το προφίλ στρατηγικής του πληθυσμού 

παραμένει σταθερό. Είναι φυσικό να επιτρέπεται στις δυο στρατηγικές και στις 

πιθανότητες αλληλεπίδρασης να εξελίσσονται ταυτόχρονα όπως είναι κατανεμημένα τα 

payoffs. Κατά πόσο η συνεργασία ή άρνηση για συνεργασία (ή καμία) κυριαρχεί στον 

πληθυσμό κάτω από τέτοιες συνθήκες, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τις τιμές 

του payoff, την αρχική κατανομή των στρατηγικών, τη σχετική ταχύτητα με την οποία 

πραγματοποιούνται αλλαγές στη στρατηγική και στις πιθανότητες αλληλεπίδρασης και 

άλλες ιδιότητες των δυο εξελικτικών δυναμικών. Ο Skyrms (2004) καταγράφει μια γενική 

συζήτηση και έναν αριθμό ενδεικτικών παραδειγμάτων, αλλά δεν παρέχει μια περιεκτική 

εξήγηση των κοινωνικών δικτύων PDs ή μια προσεκτική ανάλυση των τυπικών 

φορμαλισμών, ώστε να μοντελοποιήσει κατάλληλα λεπτομερή φαινόμενα. Πολλά 

παραμένουν άγνωστα. 

 

 

4. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

4.1. Ομοιότητες των υποθέσεων του Tit for Tat43 

Το περιβάλλον του TIT FOR TAT παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το περιβάλλον των 

υπολογιστικών οντοτήτων και έτσι επιλέχτηκε για τη μελέτη της συνεργατικής 

συμπεριφοράς. Οι ομοιότητες αυτές είναι: 

• απουσία κεντρικού έλεγχου, 

• παρακίνηση των οντοτήτων από εγωιστικά κριτήρια, 

• ανοιχτό, ετερογενές περιβάλλον, 

                                                           
43

 R. Axelrod, & W. D Hamilton, ό.π., με το περιβάλλον υπολογιστικών οντοτήτων, S. Sen, "Believing others: Pros 
and Cons," Artificial Intelligence, Vol. 142, No. 2, Δεκέμβριου 2002, σελ.179-203. 
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• δυνατότητα οφέλους των οντοτήτων από τη δημιουργία και διατήρηση της 

συνεργασίας. 

 

4.2. Προσομοίωση 

Η προσομοίωση χρησιμοποιείται για την παρατήρηση και μελέτη φαινομένων με 

αυξημένη πολυπλοκότητα και το μεγάλο κόστος μελέτης. Κατά συνέπεια, στην εργασία 

αυτή θα χρησιμοποιηθεί η προσομοίωση για τη μελέτη των χαρακτηριστικών 

συνεργασίας. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει την αξία της 

προσομοίωσης στη μοντελοποίηση συνεργατικών συμπεριφορών υπολογιστικών 

οντοτήτων. Προαπαιτούμενο, λοιπόν, αυτής της μελέτης είναι η υλοποίηση ενός 

περιβάλλοντος που να καταδεικνύει  χαρακτηριστικά συνεργασίας. Έτσι υλοποιήθηκε 

περιβάλλον βασιζόμενο στον αλγόριθμο του Prisoner’s Dilemma, όπως αυτό 

περιγράφηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα επιλέχτηκε η έκδοση του χωρικού αλγορίθμου 

PD, διότι οι υπολογιστικές οντότητες αλληλεπιδρούν μέσα στο χώρο και βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση με όσες οντότητες βρίσκονται στη γειτονιά τους. Οι παίκτες 

τοποθετούνται με κάποια γεωγραφική διάταξη, η οποία καθορίζει τη γειτονιά κάθε 

παίκτη. Για παράδειγμα, εάν οι παίκτες τοποθετηθούν σε τετράγωνη διάταξη, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 16, κάθε γειτονιά αποτελείται από 8 παίκτες. Άλλες διατάξεις που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η κυψελωτή και η κυκλική. 

Ο όρος γειτονιά χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια, αφού δεν είναι γνωστό αν οι 

υπολογιστικές οντότητες αλληλεπιδρούν μόνο με γνώμονα την απόσταση μεταξύ τους. 

Στην πράξη η γειτονιά ορίζεται βάση της δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ των 

οντοτήτων. Δύο παραδείγματα που διευκολύνουν την έννοια της γειτνίασης είναι τα 

παρακάτω:  

1) Δυο οντότητες μπορούν να βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων και να μην 

μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η μια 

οντότητα βρίσκεται στην άκρη ενός γκρεμού και η άλλη μέσα στο γκρεμό. Επίσης 

κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει εάν οι δυο οντότητες βρίσκονται η μια εντός 

ενός κτηρίου και η άλλη εξωτερικά του κτηρίου, όταν τις χωρίζει ένας μεγάλος 

τοίχος.  

2) Δυο οντότητες μπορούν να βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά και να μπορούν να 
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επικοινωνούν μεταξύ τους εάν χρησιμοποιούν ραδιοκύματα44. Έτσι χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην κατανόηση της έννοιας της γειτονιάς σε κάθε πρόβλημα 

υπό μελέτη.  

Από τη στιγμή που για μια γειτονιά καθορίζεται σαφώς η γεωμετρική της διάταξη, καθώς 

και η δυνατότητα αλλαγής της μέσα στο χρόνο βάση του χωρικού PD, οι παίκτες 

αλληλεπιδρούν μόνο με τους γείτονές τους παίζοντας το παιχνίδι μόνο μεταξύ τους. Σε 

αυτή την περίπτωση οι ανταμοιβές υπολογίζονται μέσω των αποτελεσμάτων της κάθε 

οντότητας κατά την αλληλεπίδραση με τους συμπαίκτες της.  

Ένα τέτοιο περιβάλλον έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία για να 

μοντελοποιήσει δυο διαφορετικά αντικείμενα:  

1) Την πεποίθηση ότι κάθε οντότητα κατακτάται από τον πιο επιτυχημένο γείτονά 

της. Ουσιαστικά, η μοντελοποίηση αυτή εκφράζει την ιδέα του Darwinian Fitness, 

όπως διατυπώθηκε στις απόψεις του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών.   

2) Την προσαρμοστικότητα των ειδών στο περιβάλλον τους. Σύμφωνα με την άποψη 

αυτή, μια οντότητα προσαρμόζεται στο περιβάλλον της ανταποκρινόμενη στις 

εκάστοτε συνθήκες. Γνωρίζοντας δηλαδή εκ των προτέρων τη σύσταση της 

γειτονιάς της, υπολογίζει πώς θα πρέπει να προσαρμόσει τη συνεργατική της 

συμπεριφορά. Το δεύτερο αυτό σημείο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο στη 

μοντελοποίηση συνεργατικής συμπεριφοράς υπολογιστικών οντοτήτων, αφού οι 

οντότητες πρέπει να προσαρμόζουν τα συνεργατικά χαρακτηριστικά τους κυρίως 

με γνώμονα το περιβάλλον τους.   

 

4.3. Περιγραφή της υλοποίησης 

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί με λεπτομέρειες η υλοποίηση του περιβάλλοντος που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας.  

Ορίζεται περιβάλλον Ν*Ν παιχτών. Το Ν είναι παράμετρος του συστήματος που αλλάζει 

κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Ο κάθε παίκτης μπορεί να βρίσκεται μεταξύ δυο 

καταστάσεων:  

α) την συνεργατική κατάσταση, κατά την οποία θα επιθυμούσε τη συνεργασία και  

β) την κατάσταση άρνηση συνεργασίας, κατά την οποία ο παίκτης θα εκμεταλλευθεί 
                                                           
44

 Feng Tian, Zhen Yang & Shan Zu, “Spectrum sharing based on iterated prisoner’s dilemma in cognitive radio”, 
Proceedings of 2007 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, Nov. 
28-Dec.1, Xiamen, Κίνα, 2007, σελ.232-5. 
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οποιαδήποτε πρόταση για συνεργατική συμπεριφορά αρνούμενος ο ίδιος να 

συνεργαστεί στον επόμενο γύρο.  

Η πρώτη περίπτωση (συνεργατική συμπεριφορά) συμβολίζεται με γαλάζιο χρώμα, ενώ 

η δεύτερη περίπτωση (κατάσταση άρνησης συνεργασίας) συμβολίζεται με κόκκινο 

χρώμα. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 13) απεικονίζεται ένα πληθυσμός Ν*Ν 

οντοτήτων με τα αντίστοιχα συνεργατικά χαρακτηριστικά: 

 

Εικόνα 13: Πληθυσμός Ν*Ν οντοτήτων. 

 

Στην προσομοίωση αυτή οι οντότητες δεν μετακινούνται στο χώρο, αλλά παραμένουν 

στατικές. Έτσι η γειτονιά αποτελείται μεν πάντα από τους ίδιους παίκτες, αλλά, όπως θα 

φανεί και πιο καθαρά παρακάτω, αλλάζουν τα «χαρακτηριστικά» της. Η απουσία 

κίνησης μεταξύ των παιχτών επιλέχθηκε για να μειώσει την πολυπλοκότητα και για να 

μελετήσει τη δυναμική ενός τέτοιου περιβάλλοντος στο χρόνο. Ακόμα και η στατική 

έκδοση των παιχτών αρκεί για να μοντελοποιήσει περιβάλλοντα στα οποία η αλληλε-

πίδραση απλώς συμβαίνει πολύ συχνότερα από τη μετακίνηση των παικτών. Ο κάθε 

παίκτης βασίζει τις αποφάσεις του στον παρακάτω πίνακα ανταμοιβών (Εικόνα 14): 



Μοντελοποίηση συνεργατικής συμπεριφοράς υπολογιστικών οντοτήτων 

 
Αλέξανδρος Παλαιός      
 67 

 

 

Εικόνα 14: Πίνακας ανταμοιβών στην προσομοίωση. 

 

Ο πίνακας αυτός διαφέρει κάπως από την αρχική έκδοση του χωρικού PD,  αφού οι 

τιμές του payoff matrix είναι ελαφρώς τροποποιημένες. Προσεκτικότερη μελέτη του 

δείχνει ότι διατηρεί την «ουσία» του διλλήματος και την ίδια στιγμή απλοποιεί την 

υλοποίηση της.  Στον πίνακα φαίνεται η τιμή b (παίρνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας), 

που χαρακτηρίζει το πλεονέκτημα των οντοτήτων που αρνούνται συνεργατικές 

συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό η παράμετρος b γίνεται η παράμετρος που ελέγχει 

τη συμπεριφορά όλου του πληθυσμού (Εικόνα 15). Περισσότερα για αυτό θα 

αναφερθούν και παρακάτω. 

 

Εικόνα 15: Πως η παράμετρος b επηρεάζει τη συμπεριφορά του περιβάλλοντος. 

 

Με βάση αυτόν τον πίνακα, η κάθε οντότητα παίζει το παιχνίδι με τους 8 γείτονες της (οι 

παίκτες που βρίσκονται στα άκρα έχουν μόνο τρεις γείτονες) και υπολογίζει τις 

ανταμοιβές που θα έχει με τους γείτονές της. Η εκτέλεση του παιχνιδιού από την 

προσομοίωση γίνεται ως εξής: Ο κάθε παίκτης παίζει με τους υπόλοιπους 8 γείτονές 

του το παιχνίδι σε γύρους (Εικόνα 16). Σε κάθε γύρο η κάθε οντότητα επιλέγει τη 

στρατηγική του γείτονα που στον προηγούμενο γύρο πέτυχε το μεγαλύτερο σκορ, το 
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οποίο εκφράζει την πιο επιτυχημένη στρατηγική. Το αποτέλεσμα της κάθε οντότητας 

υπολογίζεται ταυτόχρονα για τον κάθε παίκτη με τον παρακάτω τρόπο: σε πρώτο 

στάδιο υπολογίζονται τα αποτελέσματα όλων των οντοτήτων και σε δεύτερο στάδιο 

αποθηκεύονται ταυτόχρονα. 

 

Εικόνα 16: Κάθε παίκτης (γκρίζο τετραγωνάκι) παίζει το παιχνίδι με τους 8 γείτονες του. 

 

Η υλοποίηση του περιβάλλοντος αυτού έγινε στο MATLAB, και πριν την εκκίνηση της 

πρέπει να οριστούν οι παρακάτω παράμετροι: «Θέληση» για συνεργασία, Σύνολο 

αριθμού παικτών, Αριθμός εξελίξεων, Ποσοστό πληθυσμών, Αρχική κατανομή παικτών. 

i. «Θέληση» για συνεργασία: Η παράμετρος b του συστήματος χρησιμοποιείται για 

να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας ολόκληρου του 

περιβάλλοντος.  

ii. Σύνολο αριθμού παικτών: Το περιβάλλον αυτό δημιουργεί έναν πληθυσμό Ν*Ν 

παικτών. Έτσι η παράμετρος Ν πρέπει να καθοριστεί στην αρχή. Προσοχή: πρέπει 

να τίθεται ο αριθμός Ν, ώστε να κατασκευαστεί ένα περιβάλλον Ν*Ν παικτών. 

iii. Αριθμός εξελίξεων: Ο αριθμός των επαναλήψεων της εκτέλεσης του 

συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Ο αριθμός επαναλήψεων αντιστοιχεί απόλυτα στον 

αριθμό που η κάθε οντότητα θα παίξει το παιχνίδι. 

iv. Ποσοστό πληθυσμών: Κατά την εκκίνηση του περιβάλλοντος, θα πρέπει να είναι 

γνωστά η σύσταση των παικτών και οι θέσεις τους. Τα ποσοστά στου πληθυσμού 

δίνονται δηλώνοντας μόνο το ποσοστό των πληθυσμών των συνεργατικών. Το 

σύστημα θα υπολογίσει το υπολειπόμενο ποσοστό για τον υπόλοιπο πληθυσμό.  

v. Αρχική κατανομή παιχτών: Κατά την εκκίνηση τοποθετούνται οι παίκτες στο χώρο. 

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τυχαίο τρόπο είτε με προκαθορισμένο. Στον 

προκαθορισμένο τρόπο, το σύστημα υποστηρίζει, προς το παρόν, μόνο ένα 
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συγκεκριμένο τρόπο διάταξης πληθυσμών. Στον τυχαίο τρόπο η στοίχιση των 

παικτών γίνεται μέσω μιας Γκαουσιανής (Gaussian) γεννήτριας τυχαίων αριθμών. 

Όσο εκτυλίσσεται η προσομοίωση σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, καταγράφονται με 

γραφική παράσταση τόσο η εξέλιξη του περιβάλλοντος αυτού, όσο και οι θέσεις των 

παικτών (όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα). Αυτό βοηθά στην εύκολη οπτική 

αναγνώριση των μεταβολών που συμβαίνουν. Κατά τη διάρκεια αυτής της «εξέλιξης» 

παρατηρούνται οι εξής φάσεις:  

 φάσεις ανακατανομής των πληθυσμών, κατά τις οποίες παρατηρούνται μεγάλες 

αλλαγές στην κατανομή των πληθυσμών, και  

 φάσεις, κατά τις οποίες παρατηρούνται μικρότερες αλλαγές στην κατανομή των 

πληθυσμών, οι οποίες σταδιακά οδηγούν και πάλι στη φάση ανακατανομής 

πληθυσμών. 

 

Εικόνα 17: Καταγραφή της εξέλιξης των πληθυσμών. 
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4.4. Αναδεικνύοντας τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της προσομοίωσης 

Στην ενότητα αυτή θα εξηγηθεί η μέθοδος χρησιμοποίησης του περιβάλλοντος αυτού, 

για να αναδειχθούν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της προσομοίωσης. Με σκοπό την 

εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, το περιβάλλον αυτό 

χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές επανειλημμένα, διατηρώντας τις παραμέτρους του 

συστήματος σταθερές και αλλάζοντας μόνο την παράμετρο b. Με αυτόν τον τρόπο 

καθίσταται δυνατή η μελέτη του συστήματος βάση της παραμέτρου b. Συγκεκριμένα οι 

παράμετροι του συστήματος τέθηκαν ως εξής:  

• Defectors_percentage=0.1; % Cooperators_percentage=1.0-

Defectors_percentage; 

• n=1000; % Number of Iterations 

• p=0.1; % Time paused between Plot Visual Upgrades 

• MAX_SIZE=100; % MAX_SIZE=100 creates a 100*100 players environment 

• Mode =0; 

Οι παράμετροι αυτές θα εξηγηθούν λεπτομερέστερα στο υποκεφάλαιο που αναλύει τον 

κώδικα (4.8.). Προς το παρών αρκεί η γνώση ότι οι τιμές τους παρέμεναν σταθερές, 

αλλάζοντας μόνο την τιμή του b. 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας εκτελέστηκαν 226 παιχνίδια. Κάθε 

παιχνίδι διήρκησε 32 λεπτά διάρκεια το καθένα. Έτσι ο συνολικός χρόνος 

προσομοιώσεων ανήλθε στις 120 ώρες. Η μεταβλητή b πήρε τιμές από 0.9 έως 2.8 και 

για κάθε εκτέλεση καταγραφόταν το αποτέλεσμα της σύστασης του πληθυσμού μαζί με 

την τιμή του b. Τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού φαίνονται στην Εικόνα 18: 
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Εικόνα 18: Αποτελέσματα πειραμάτων. 

 

Η γραφική αυτή παράσταση δείχνει τις διαφορετικές τιμές τις παραμέτρου b (άξονας x) 

σε συνάρτηση με τον τελικό αριθμό πληθυσμών (άξονας y). Με κόκκινο χρώμα 

φαίνονται οι πληθυσμοί που αρνούνται τη συνεργασία και με μπλε χρώμα οι πληθυσμοί 

που επιθυμούν τη συνεργασία (ακριβώς με τα ίδια χρώματα που συμβολίζονται και στον 

προσομοιωτή).  

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στην εικόνα φαίνονται τρεις μεγάλες περιοχές: 

1) Περιοχή της επικράτησης της συνεργασίας: Κυμαίνεται χοντρικά σε τιμές b>1.6. Σε 

αυτήν, οι συνεργατικοί πληθυσμοί καταλαμβάνουν περισσότερο από το 90%. Η 

αρχική τοποθέτηση πληθυσμών έχει μικρότερη σημασία. 

2) Περιοχή της άρνησης της συνεργασίας: Κυμαίνεται χοντρικά σε τιμές b<1.3. Η 

αρχική τοποθέτηση πληθυσμών έχει μικρότερη σημασία. 

3) Ενδιάμεση Περιοχή: Κυμαίνεται χοντρικά σε τιμές 1.3<b<1.6. Στην περιοχή αυτή οι 

δυο πληθυσμοί ανταγωνίζονται για την επικράτηση τους και δημιουργούνται 

χαοτικά μοτίβα (patterns), δηλαδή η αρχική τοποθέτηση των πληθυσμών έχει 

μικρότερη επίδραση στην εξέλιξη του πληθυσμού. Παρόμοια παρατήρηση είχαν 

κάνει οι Nowak και May45 για τα δικά τους πειράματα. 

Για την ποσοτικοποίηση όμως των παρατηρήσεων εκτελέστηκε regression analysis στο 

                                                           
45

 M. A. Nowak & R. M. May, “Letters to Nature: Evolutionary games and spatial chaos”, Nature Vol 359, 29.10.1992, 
σελ.826-9. 
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σύνολο των δεδομένων. Επειδή ο αριθμός των μετρήσεων δεν ήταν ο ίδιος για 

διαφορετική τιμή του b, εκτελέστηκαν περισσότερες προσομοιώσεις στην ενδιάμεση 

περιοχή, στην οποία παρατηρήθηκαν και οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Έτσι 

εκτελέστηκε weighted regression analysis με βάρη το ποσοστό του αριθμού των 

μετρήσεων. 

Στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 19) φαίνονται ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα.  

Με συνεχόμενη γραμμή φαίνεται το weighted fit, ενώ με διακεκομμένες γραμμές το 

weighted fit me 95% confidence limit. Με μικρά τετράγωνα και κύκλους φαίνονται οι 

μέσες τιμές των μετρήσεων για τις διαφορετικές τιμές του b. 

 

Εικόνα 19: Τα αποτελέσματα της regression analysis. 

 

Έτσι οι εξισώσεις που μπορούν να περιγράψουν καλύτερα την προσομοίωση αυτή είναι 

της μορφής:  

Όπου a, b, c, d είναι σταθερές της εξίσωσης. Πιο συγκεκριμένα οι τιμές αυτών των 

παραμέτρων ορίζονται ως εξής: a=9300, b=12, c=18, d=1.   

H regression analysis έδειξε όχι μόνο ότι η προσομοίωση μπορεί να περιγράψει το 

περιβάλλον με την παραπάνω εξίσωση, αλλά επίσης ότι η εξίσωση αυτής της μορφής 
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έχει ακριβώς την ίδια μορφή με αυτήν που είχε χρησιμοποιήσει και ο Sandip Sen46 ως 

εξίσωση για την επιλογή ή μη επιλογή της συνεργασίας μεταξύ υπολογιστικών 

οντοτήτων.  

Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η παράμετρος b επηρεάζει τις τελικές καταστάσεις 

της προσομοίωσης. Στις ακραίες τιμές του b φαίνεται ότι η παράμετρος b επηρεάζει 

περισσότερο τις τελικές καταστάσεις της προσομοίωσης, αφού το εύρος της σύστασης 

των πληθυσμών είναι μικρό. Επίσης, για τις τιμές αυτές, η αρχική σύσταση του 

πληθυσμού επηρεάζει περισσότερο τις τελικές καταστάσεις, σε αντίθεση με τη μεσαία 

περιοχή μεταβολών του b, όπου το εύρος των μεταβολών είναι μεγαλύτερο. Έτσι, για τις 

τιμές αυτές δημιουργούνται χαοτικά μοτίβα ανεξάρτητα από την αρχική σύσταση 

πληθυσμών.  

 

4.5. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά περιγράφουν χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και δεν 

ποσοτικοποιούνται εύκολα. Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης 

μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν τα παρακάτω: 

1) Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επαναλήψεων, τόσο το περιβάλλον σταθεροποιείται 

σε πιο τελικές καταστάσεις. 

2) Το περιβάλλον δε σταθεροποιείται σχεδόν ποτέ, πάντα συμβαίνουν μικροαλλαγές. 

3) Παρατηρείται επανάληψη μοτίβων. Βέβαια, δεν είναι σαφές ποια μοτίβα 

επαναλαμβάνονται και με ποια συχνότητα, όμως γίνονται αντιληπτά. 

Για τις υπολογιστικές οντότητες προτείνεται ότι δυναμικοί χάρτες μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τέτοιες συνεργατικές συμπεριφορές. Αυτό 

δίνει τη δυνατότητα στις οντότητες να μπορούν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και 

να προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος 

δυναμικός χάρτης θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε ζητήματα όπως τα παρακάτω: 

1) Στη γειτονιά που βρίσκομαι αξίζει να συνεργαστώ ή όχι; 

2) Με ποιούς παίκτες μπορώ να συνεργαστώ; 

3) Εάν ένας παίκτης αρνηθεί ξαφνικά τη συνεργασία (από μπλε γίνει κόκκινος), 

μήπως τότε αξίζει να συνεργαστώ μαζί του; 
                                                           
46

 S. Sen, "Believing others: Pros and Cons," Artificial Intelligence, Vol. 142, No. 2, Δεκέμβριος 2002, σελ.179-203 και 
“Reciprocity: a foundational principle for promoting cooperative behavior among self-interested agents”, Proceedings 
of the Second International Conference on Multiagent Systems, AAAI Press, Menlo Park, CA, 1996, σελ.322-9. 
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4) Τι μπορεί να συμβεί εάν ένας πληθυσμός συνεργατικών οντοτήτων τοποθετηθεί 

σε ένα άγνωστο περιβάλλον; 

 

4.6. Περισσότερες σκέψεις για την προσομοίωση 

Παραπάνω αναφέρθηκαν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της 

προσομοίωσης, τα οποία μπορεί κάποιος να λάβει υπόψη του όταν προσομοιώνει τη 

συμπεριφορά των συνεργατικών οντοτήτων. Αυτό είναι και ένα ζήτημα μελέτης της 

παρούσας εργασίας, να αναδείξει δηλαδή τις περιγραφικές δυνατότητες της 

προσομοίωσης. Το περιβάλλον που υλοποιήθηκε, στην πραγματικότητα αποτελεί έναν 

κόσμο χωρίς έλεγχο, εφόσον δεν υπάρχει κεντρική οντότητα που να χειρίζεται την 

εξέλιξη. Ουσιαστικά οι οντότητες στους κόσμους χωρίς κεντρικό έλεγχο περιγράφουν 

μόνο τις δυνατότητες ή την απουσία δυνατότητας μιας οντότητας και από εκεί και πέρα 

οι οντότητες δρουν μόνες τους. Σε έναν τέτοιο κόσμο, όπου οι οντότητες δρουν χωρίς 

κεντρικό έλεγχο, δεν μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος για την εξέλιξη ενός τέτοιου 

κόσμου. Η προσομοίωση μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα της πορείας της 

εξέλιξης ενός τέτοιου κόσμου, ή πιο σωστά να διευκρινίσει μεταξύ ποιων καταστάσεων 

μπορεί να βρεθεί αυτός. Στην εργασία αυτή η προσομοίωση έδωσε απαντήσεις σε 

ερωτήματα όπως: 

1) Τι ποσοστά πληθυσμών αναμένονται σε ένα περιβάλλον με b=1.6 (παράμετρος 

που περιγράφει τις συνεργατικές συμπεριφορές); 

2) Μεταξύ ποιων τιμών μεταβάλλονται οι πληθυσμοί; 

Οι κόσμοι χωρίς κεντρικό έλεγχο μπορούν να περιγραφούν μέσω της αναδρομής, 

πρόταση που έκανε ο Hofstader όταν αναφερόταν στην αναδρομή για να περιγράψει το 

φαινόμενο της συνείδησης. Κατά τον Hofstader η συνείδηση είναι μια αυτοαναφερόμενη 

αναδρομή στην οποία βλέπουμε το αποτέλεσμα της, χωρίς να βλέπουμε πώς το 

επιτυγχάνει. Το περιβάλλον αυτό μπορεί επίσης να περιγράφει από μια αναδρομή, 

αφού ο υπολογισμός του συνολικού κέρδους στον n γύρο είναι της μορφής w + w2 + 

w3+…+wn.  

Σε έναν κόσμο χωρίς κεντρικό έλεγχο, μπορεί οποιοδήποτε σύστημα να περιγραφεί σε 

ένα μακροεπίπεδο, δηλαδή ορίζοντας μεταξύ ποιων καταστάσεων μπορεί να βρεθεί ένα 

σύστημα, ή μεταξύ ποιων τιμών, ή με ποιες πιθανότητες μπορεί να καταλήξει από μια 

κατάσταση σε μια άλλη. Όπως ίσως γίνεται αντιληπτό εδώ, η αναδρομή μπορεί να 
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περιγράψει σε μακροεπίπεδο τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να δώσει απάντηση τι 

συμβαίνει και γιατί συμβαίνει σε μικρό επίπεδο. Για παράδειγμα, στην εξομοίωση αυτή 

δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει γιατί η οντότητα (x,y) επέλεξε τη συγκεκριμένη 

στρατηγική.  Εάν κάποιος δοκιμάσει να δώσει απάντηση σε αυτό το δίλλημα, λέγοντας 

ότι ο παίκτης (x,y) επέλεξε αυτή τη στρατηγική διότι την ίδια επέλεξαν και οι γείτονές 

του, τότε αυτό αποτελεί από μόνο του μια μυωπική απάντηση, εφόσον τότε κάποιος 

μπορεί έξυπνα να ρωτήσει γιατί επέλεξαν αυτό οι γείτονές του και συνεχίσει τις 

ερωτήσεις αυτές από γειτονιά σε γειτονιά. Επομένως η προσομοίωση σε έναν κόσμο 

χωρίς κεντρικό έλεγχο έχει περιορισμένες περιγραφικές δυνατότητες. 

Κάτι τέτοιο φαίνεται στις δυο παρακάτω εικόνες. Παρόλο που οι συνθήκες έναρξης των 

πειραμάτων ήταν ακριβώς οι ίδιες και οι τελικές καταστάσεις κυμαίνονται μεταξύ ιδίου 

εύρους τιμών, δηλαδή η συμπεριφορά του συστήματος είναι γνωστή, δεν υπάρχει 

δυνατότητα γνώσης των καταστάσεων που εκτυλίσσονται σε μικρό επίπεδο. Στην 

ακόλουθη εικόνα (εικόνα 20) παρατηρούνται δυο μεγάλοι σχηματισμοί οντοτήτων που 

συνεργάζονται, ενώ στην επόμενη εικόνα (εικόνα 21) οι οντότητες έχουν ισομοιραστεί. 

 

Εικόνα 20: Κατανομή πληθυσμών με δυο μεγάλους συνεργατικούς πληθυσμούς στα 
αριστερά. 
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Εικόνα 21: Ισοκατανομή πληθυσμών. 

 

4.7. Επεκτάσεις 

Φυσικά η εργασία αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις, οπότε σε 

αυτό το υποκεφάλαιο θα αναφερθούν μερικές από αυτές, που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν μελλοντικές επεκτάσεις της.  

Ένα τέτοιο θέμα, λοιπόν, αποτελεί ο πιο σύνθετος ορισμός της γειτονιάς. Στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας, η γειτονιά περιορίστηκε στην έννοια της εγγύτητας. Μπορεί να 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των οντοτήτων μόνο μεταξύ των στενών γεωγραφικών 

περιορισμών που επιφέρει η έννοια της εγγύτητας. Μια δυνατή επέκταση της μελέτης 

αυτής έγκειται στον ορισμό της έννοιας της γειτνίασης που δεν περιορίζεται από 

γεωγραφικά όρια. Για παράδειγμα, στην περιοχή των υπολογιστικών οντοτήτων είναι 

πολύ πιθανόν οι οντότητες να επικοινωνούν με ραδιοκύματα, συνεπώς η επικοινωνία 

να μπορεί να γίνει μεταξύ μεγάλων αποστάσεων, όπου δεν υπάρχει καμία φυσική 

εγγύτητα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μοντελοποίηση της απώλειας του ασύρματου 

καναλιού (λόγω εμποδίων που εισάγονται στην επικοινωνία) είναι καθοριστικής 

σημασίας. 

Ένα άλλο θέμα είναι η τροποποίηση του payoff matrix σε όρους που εκφράζουν 
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καλύτερα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή ο πραγματοποίηση μιας φόρμουλας η 

οποία, με βάση τα δεδομένα του προβλήματος, όποια και αν είναι αυτά (κόστη 

μετακίνησης, χρονικές διάρκειες), να ορίζει τις κατάλληλες τιμές στο payoff matrix. Στην 

εργασία αυτή αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος της μεταβλητής b στην εξέλιξη που έχει ένα 

τέτοιο περιβάλλον. Δεν έχει όμως αναφερθεί πώς θα μπορούσε η τιμή b να παίρνει 

διαφορετικές τιμές ανάλογα με το προς μελέτη περιβάλλον. 

 

4.7.1. Πολλές διαστάσεις 

Η προσομοίωση αυτή μελέτησε την εξέλιξη της συνεργατικής συμπεριφοράς στο χώρο, 

δηλαδή στις δυο διαστάσεις. Οι οντότητες τοποθετήθηκαν σε ένα δισδιάστατο πλέγμα 

(x,y) και μεταξύ τους εξελίχθηκε το περιβάλλον. Σε ένα εξωτερικό περιβάλλον οι 

οντότητες τοποθετούνται σε ένα τρισδιάστατο χώρο, για παράδειγμα θα μπορούσαν 

πολλές υπολογιστικές οντότητες να βρίσκονται διασκορπισμένες σε πολλούς 

διαφορετικούς ορόφους ενός κτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, η δισδιάστατη προσέγγιση 

αδυνατεί να αναπαραστήσει τη διάταξη των οντοτήτων στο χώρο. Άρα σε αυτή την 

προσέγγιση, ζητούμενο είναι η αναπαράσταση στον τρισδιάστατο χώρο και ο ορισμός 

των αλληλεπιδράσεων στον τρισδιάστατο χώρο. Ένα επόμενο βήμα θα ήταν να 

προστεθεί και η διάσταση του χρόνου, δηλαδή οι οντότητες να αλλάζουν θέσεις στο 

χρόνο δημιουργώντας συνεχώς αλλαγές στην τοπολογία των πληθυσμών. 

 

4.7.2. Περισσότεροι Παίκτες 

Σε αυτήν την έκδοση ο κάθε παίκτης προσαρμόζεται ανάλογα με την επιλογή των 

υπόλοιπων 8 παικτών της γειτονιάς του. Έτσι η απόφαση του κάθε παίκτη αντανακλά 

την κατάσταση της γειτονιάς του (αναλογία παικτών). Μια δυνατή τροποποίηση θα ήταν 

να λαμβάνεται υπόψη και η κατάσταση της ιδίας οντότητας (ένατος παίκτης), δηλαδή η 

ίδια η οντότητα να είναι μέρος της διαδικασίας απόφασης. 

 

4.8 Περιγραφή κώδικα 

Στη συνέχεια σχολιάζονται τα κομμάτια του κώδικα που κρίνονται ως τα σημαντικότερα. 

 myspatial.m: Το εκτελέσιμο αρχείο της προσομοίωσης. Είναι το αρχείο με του την 

εκτέλεση του ξεκινά η προσομοίωση. Το πρώτο πράγμα που εκτελείται είναι η 
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γραμμή clear all, που ουσιαστικά αφαιρεί όλες τις μεταβλητές που μπορεί να έχουν 

μείνει στο σύστημα από κάποια προηγούμενη εκτέλεση. 

 Παρακάτω δηλώνονται οι εξής μεταβλητές: 

― b: Η μεταβλητή που καθορίζει την τιμή της παραμέτρου b, όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω.  

― Mode: Η μεταβλητή που καθορίζει εάν οι πληθυσμοί θα είναι κατανεμημένοι με 

προκαθορισμένο τρόπο ή με τυχαίο. 

― ΜΑΧ_SIZE: Καθορίζει τον συνολικό αριθμό παικτών εκτελώντας την πράξη 

MAX_SIZE*MAX_SIZE . Για παράδειγμα, αν ισχύει MAX_SIZE=100, οι συνολικές 

οντότητες θα είναι 100*100=10.000. 

― n: Ο αριθμός των επαναλήψεων του συστήματος. Αν για παράδειγμα n=1000, θα 

εκτελεστεί το περιβάλλον αυτό για 1000 φορές, δηλαδή η κάθε οντότητα θα 

αλληλεπιδράσει για 100 γύρους με τη γειτονιά της. 

― p: Η χρονική διάρκεια της παύσης μεταξύ των γύρων. Η τιμή εκφράζει 

δευτερόλεπτα. Η παράμετρος είναι χρήσιμη εάν είναι απαραίτητη η παρατήρηση 

της εξέλιξης μεταξύ των διαφορετικών φάσεων και σε αυτήν την περίπτωση οι 

τυπικές τιμές της είναι 1 ή 2 δευτερόλεπτα (p=1). Εάν η παρατήρηση της εξέλιξης 

δεν είναι απαραίτητη, τότε το p μπορεί να τεθεί ως p=0 ή κάποια άλλη μικρή τιμή 

όπως p=0.1. 

― Defectors_percentage: Η μεταβλητή που ορίζει τα αρχικά ποσοστά πληθυσμού 

που αρνείται να συνεργαστεί (ποσοστά πληθυσμού στην πρώτη φάση). Το 

ποσοστό του πληθυσμού με συνεργατική συμπεριφορά προσδιορίζεται ως η 

διαφορά μέχρι το 1. Έτσι εάν το Defectors_percentage είναι 

Defectors_percentage=0.1 το ποσοστό του πληθυσμού που συνεργάζεται θα είναι 

1-0.1=0.9 . Έτσι αυτονόητο είναι ότι το Defectors_percentage παίρνει τιμές από 0 

έως 1. 

Με την ολοκλήρωση του ορισμού των μεταβλητών, εκτελείται η συνάρτηση 

run_spatial_after_parameters_are_set, η οποία βρίσκεται εντός του αρχείου με τίτλο 

run_spatial_after_parameters_are_set.m  

 Run_spatial_after_parameters_are_set.m: Σκοπός του αρχείου αυτού είναι να 

δημιουργήσει το περιβάλλον στις σωστές του διαστάσεις VirtualEnv=[MAX_SIZE 

MAX_SIZE]; και στη συνέχεια να τοποθετήσει τους παίκτες μέσα σε αυτήν περιοχή 

VirtualEnv=set_up_users(VirtualEnv);  
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 Κατόπιν υπάρχει ένας βρόχος επανάληψης που εκτελεί τους γύρους του παιχνιδιού. 

Μέσα σε κάθε επανάληψη υπολογίζεται ο νέος κόσμος και σχεδιάζεται: 

α) μια γραφική συνάρτηση με το συνολικό αριθμό παικτών:    

plot(EvolutionOfNumberOfPlayers,'red'); hold on;  

plot(numberofplayers-EvolutionOfNumberOfPlayers,'blue'); και  

β) η τοποθέτηση των παικτών στο χώρο: 

 pcolor(VirtualEnv(3:end-1,3:end-1)); 

 Τέλος ο κάθε γύρος  σταματάει για χρονική διάρκεια που ορίζεται: pause(p);  

 Set_up_users.m: Συνάρτηση που ορίζει το περιβάλλον. Για mode==1 με δεδομένο το 

Defectors_percentage ορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο οι θέσεις των παικτών, ενώ 

για mode==0 οι παίκτες τοποθετούνται τυχαία βάση του Defectors_percentage. 

 Turn.m: Το αρχείο αυτό περιέχει τη συνάρτηση turn.m. Δέχεται ως όρισμα όλο το 

περιβάλλον (τοποθεσία παικτών) και υπολογίζει το σκορ για κάθε οντότητα 

λαμβάνοντας υπόψη και το σκορ της γειτονιάς της. Στη συνέχεια εκχωρεί το 

αποτέλεσμα του κάθε παίκτη σε ένα προσωρινό πίνακα και αφού το συμπληρώσει με 

επιτυχία, τον καταχωρεί στον παλιό πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι οντότητες 

παίζουν το παιχνίδι ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή.  

 Score_calculation.m: Το αρχείο αυτό περιέχει τη συνάρτηση που υπολογίζει το σκορ 

ανάλογα με τον γείτονα. Επειδή στο matlab το νούμερο 67 αντιστοιχεί στο χρώμα 

μπλε και το 68 αντιστοιχεί στο χρώμα κόκκινο, οι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ των 

παικτών με τη χρήση των νούμερων 67 και 68. Η συνάρτηση αυτή μέσα από τους 

διαδοχικούς ελέγχους εκχωρεί τιμή βάση της τρέχουσας περίπτωσης. 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των προσομοιώσεων. Η 

πρώτη στήλη είναι για τις τιμές της παραμέτρου b. H δεύτερη στήλη (try) αφορά τον 

αριθμό της προσομοίωσης για τη συγκεκριμένη τιμή του b. Η τρίτη και τέταρτη στήλη 

είναι για cooperators (παίκτες που δέχονται τη συνεργασία) και defectors (παίκτες που 

αρνούνται τη συνεργασία), αντίστοιχα. Η τελευταία στήλη δείχνει το συνολικό άθροισμα 

του πληθυσμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Νευρολογική βάση της κοινωνικής συνεργασίας 

Οι James K. Rilling David A. Gutman, Thorsten R. Zeh, Giuseppe Pagnoni, Gregory S. 

Berns and Clinton D. Kilts στο άρθρο τους A Neural Basis for Social Cooperation47 

ερευνούν τη συσχέτιση μεταξύ του Prisoner's Dilemma και της ενεργοποίησης σε 

εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τον μηχανισμό της ανταμοιβής. Οι περιοχές 

αυτές περιλαμβάνουν τα “nucleus accumbenus”, “caudate nucleus”, “ventromedial 

frontal/orbitofrontal cortex” και “rostral anterior cingulate cortex”. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, το νευρωνικό αυτό δίκτυο σχετίζεται με τη θετική ενίσχυση του reciprocal 

altruism (αμοιβαίου αλτρουϊσμού), παρακινώντας κατά αυτόν τον τρόπο τα υποκείμενα 

να μην μπορούν να αντισταθούν στην εγωιστική πρόκληση να αποδεχτούν κάτι χωρίς 

να ανταποδώσουν τη βοήθεια.  

Το τυπικό παράδειγμα του reciprocal altruism είναι ο διαμοιρασμός φαγητού, στον 

οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν σκόπιμα και ολοκληρωτικά, συγκριτικά με 

οποιοδήποτε άλλο είδος, κάτι που φυσικά ήταν απαραίτητο για την επιβίωση των 

προϊστορικών προγόνων μας. Αυτή η καλά ριζωμένη τάση στους ανθρώπους 

φανερώνεται με διάφορους τρόπους στη σημερινή ανθρώπινη κοινωνία, 

περιλαμβάνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και ευκαιριών. 

Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος, αφού από την άλλη, η συνεργασία που βασίζεται 

στον reciprocal altruism είναι αρκετά σπάνια στο ζωικό βασίλειο και έχει επαληθευθεί 

μόνο σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Στην προσπάθεια κατανόησης αυτής της μη 

εμφάνισης, οι εξελικτικοί βιολόγοι έχουν υποστηρίξει ότι πρέπει να ικανοποιούνται δυο ή 

παραπάνω συνθήκες, ώστε να εξελιχθεί σε ένα είδος ο reciprocal altruism: 

1) Οι οντότητες πρέπει να αλληλεπιδρούν αλλεπάλληλα με το κοινωνικό τους 

περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ζωής τους και  

2) η ικανότητα διαχωρισμού μεταξύ όσων συνεργάζονται και όσων αρνούνται να 

ανταποδώσουν τη βοήθεια.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρέπει επίσης να υπάρχει ένας μηχανισμός που 

αποτρέπει από τον “πειρασμό” να δεχτούν μεν, αλλά να μην ανταποδώσουν την 

αλτρουιστική πράξη. Ένας μηχανισμός, δηλαδή, που λαμβάνει υπόψη τις 

μακροπρόθεσμες “ποινές” και “ανταμοιβές” σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες. Μόνο με 

                                                           
47

 James K. Rilling, David A. Gutman, Thorsten R. Zeh, Giuseppe Pagnoni, Gregory S. Berns και Clinton D. Kilts, “A 
neural basis for social cooperation”, Neuron, Volume 35, Issue 2, 18.07.2002, σελ.395-405. 
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έναν τέτοιο μηχανισμό είναι δυνατό να γίνουν κατανοητά τα μακροπρόθεσμα 

πλεονεκτήματα της επαναλαμβανόμενης αμοιβαίας συνεργασίας. 

Για την καλύτερη κατανόηση των νευρολογικών μηχανισμών και των γνωστικών 

διεργασιών που υποστηρίζουν συνεργατικές reciprocally altruistic (αμοιβαία 

αλτρουιστικές) σχέσεις, οι συγγραφείς προσπάθησαν να ανακαλύψουν νευρωνικές 

δομές ανάλογες με το Prisoner's Dilemma με τη χρήση fMRI. Τα μισά υποκείμενα 

έπαιζαν το παιχνίδι και βρίσκονταν εντός του scanner, ενώ τα άλλα μισά βρίσκονταν 

εκτός. Η αμοιβή για αυτό το παιχνίδι ήταν χρηματική και έτσι τα υποκείμενα 

προσπαθούσαν να μεγιστοποιήσουν τη χρηματική τους ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. 

Οι συνεντεύξεις που έδωσαν τα υποκείμενα μετά το τέλος των σκαναρισμάτων 

αποκάλυψαν ότι τα υποκείμενα θεωρούσαν ότι η αμοιβαία συνεργασία ήταν μακράν η 

πιο ικανοποιητική λύση από τις τέσσερις. Παρόλο που το αποτέλεσμα (D,C) ήταν το πιο 

κερδοφόρο, τα υποκείμενα το περιγράφουν ως το λιγότερο επιθυμητό, είτε γιατί 

δημιουργούσε την ενοχή του κέρδους εναντίον του συμπαίκτη, είτε γιατί τα υποκείμενα 

καταλάβαιναν ότι μια τέτοια επιλογή θα ανάγκαζε τον αντίπαλο να σταματήσει τη 

συνεργασία με συνέπεια την αποσταθεροποίηση της καλής σχέσης συνεργασίας. Η 

διακοπή της καλής συνεργασίας θα οδηγούσε σε μείωση των κερδών και των δυο 

παικτών. Σε συνδυασμό με νευροαπεικονιστικές τεχνικές, οι συγγραφείς κατάφεραν να 

εντοπίσουν περιοχές που ενεργοποιούνται περισσότερο στην περίπτωση του (C,C) σε 

σχέση με τη μέση τιμή των τριών άλλων περιπτώσεων. 

Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, υπάρχει μεγαλύτερη νευρωνική δραστηριότητα που 

σχετίζεται με το κύκλωμα της ανταμοιβής για απρόβλεπτες παρά για προβλέψιμες 

ανταμοιβές. Αφενός ένα υποκείμενο δεν γνωρίζει ποτέ εάν ο συμπαίκτης του θα δεχτεί 

και στον επόμενο γύρο να συνεργαστεί, επομένως η νευρωνική δραστηριότητα είναι 

μεγαλύτερη. Αφετέρου, όταν τα υποκείμενα πιστεύουν ότι ο αντίπαλός τους θα 

συνεργαστεί και αυτός τελικά αρνηθεί, μια προβλεπόμενη ανταμοιβή παραλείπεται. O 

Schultz έχει δείξει ότι η παράλειψη μιας αναμενόμενης ανταμοιβής απενεργοποιεί τους 

ντοπαμινικούς νευρώνες του μεσεγκέφαλου, παρατήρηση που οδηγεί στην πρόβλεψη 

ότι το αποτέλεσμα του (C,D) μπορεί να συσχετίζεται με την απενεργοποίηση του 

μεσεγκεφάλου και πιθανότατα με τους ραβδωτούς νευρώνες στους οποίους προβάλλει. 

Πράγματι το (C,D) συχνά συσχετίζεται με την απενεργοποίηση του “anteroventral 

striatum”. 
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Η συνεργασία στο συγκεκριμένο παιχνίδι θεωρείται πάντα ριψοκίνδυνη, αφού οι 

προθέσεις του συμπαίκτη δεν μπορούν να θεωρούνται ποτέ γνωστές. Έτσι οι 

παρατηρήσεις ενεργοποιημένων περιοχών είναι πολύ πιθανόν να εκφράζουν κάτι από 

τα ακόλουθα:  

1) Την πραγμάτωση μιας επιτυχίας που ακολουθεί μετά από μια ριψοκίνδυνη απόφαση 

και όχι συγκεκριμένα σε μια reciprocated act of altruism (αμοιβαία πράξη αλτρουισμού).  

2) Εναλλακτικά μπορεί να είναι η περίπτωση που η παρατηρούμενη ενεργοποίηση 

σχετίζεται με θετικά συναισθήματα για το συμπαίκτη, τα οποία και ενισχύονται μέσω της 

επαναλαμβανόμενης συνεργασίας. Πράγματι, φαίνεται ότι πολλά κοινωνικά 

συναισθήματα εξελίχθηκαν χάρη στην υπηρεσία της διατήρησης κοινωνικών σχέσεων 

που βασίζονται στη reprocity (αμοιβαιότητα). Αυτό συμφωνεί και με τις καθημερινές 

παρατηρήσεις ότι πολλές φορές δρούμε αλτρουιστικά προς τους τρίτους επειδή τους 

συμπαθούμε και όχι γιατί συνειδητοποιούμε κάποιο μακροπρόθεσμο κέρδος. 

Εν κατακλείδι, οι αμοιβαίες συνεργατικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο Prisoner's 

Dilemma, συσχετίζονται με ενεργοποιήσεις σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου. Οι 

συνεργατικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις διεισδύουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες 

και γενικότερα προκύπτουν από σχέσεις που βασίζονται στο reciprocal altruism 

(αμοιβαίο αλτρουισμό). Τέτοιες σχέσεις θέτουν τα θεμέλια για την αλληλεξάρτηση, πάνω 

στην οποία βασίζεται η κοινωνική εργασία. Οι ερευνητές τελικά έχουν εντοπίσει ένα 

μοτίβο νευρωνικής δραστηριότητας που μπορεί να σχετίζεται με τη διατήρηση 

συνεργατικών κοινωνικών σχέσεων, μάλλον «ορίζοντας» τις συνεργατικές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις ως ανταποδοτικές, ή/και αποτρέποντας τις εγωιστικές αντιδράσεις για 

αποδοχή της συνεργασίας, αλλά και την άρνηση για ανταπόδοση της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Λόγοι και Κίνητρα Αλτρουιστικής Συμπεριφοράς στους ανθρώπους 

Ο Φιλόσοφος David Schmidtz στη δημοσίευσή του “Reasons of Altruism”48 μελετά αν οι 

αλτρουιστικές πράξεις μπορεί να είναι λογικές. Σύμφωνα με το τυπικό instrumentalist 

model (ινστρουμενταλιστικό μοντέλο), οι λογικές επιλογές αποτελούνται από τη 

μεγιστοποίηση της ωφέλειας (utility) ενός προσώπου ή πιο συγκεκριμένα τη 

μεγιστοποίηση της ωφέλειας του προσώπου ως προς έναν περιορισμό. Οι άνθρωποι 
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 D. Schmidtz, “Reasons of Altruism”, Social Philosophy & Policy, vol.10, no 1, 1993, σελ.52-68. 
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αναζητούν το μέγιστο της ωφέλειας που μπορούν να πετύχουν με τα περιορισμένα τους 

μέσα. Η διαφορά είναι, σύμφωνα με το συγγραφέα, ότι τα τελευταία χρόνια η ωφέλεια 

ερμηνεύεται και ως προσωπική ικανοποίηση. «Tο να έχω μια προτίμηση είναι το να 

νοιάζομαι, το να θέλω μια εναλλακτική περισσότερο από κάτι άλλο.» 

Οι άνθρωποι θεωρούνται ως self-regarding (προσηλωμένοι στα συμφέροντά τους) όταν 

νοιάζονται μόνο για την προσωπική τους ευημερία. Επίσης ένας άνθρωπος θεωρείται 

purely (απολύτως) self-regarding όταν δε νοιάζεται για την ευημερία του άλλου παρά 

μόνο για τη δική του, χωρίς να αναγνωρίζει περιορισμούς στην επίτευξη των στόχων 

του, πέραν όσων τίθενται λόγω της περίστασης (για παράδειγμα περιορισμένος χρόνος, 

εισόδημα). Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν είναι λογική – απολύτως λογική – η 

απόλυτη self-regarding συμπεριφορά. Το ινστρουμενταλιστικό μοντέλο δεν εκφέρει 

γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα, ούτε αναφέρει ότι οι άνθρωποι νοιάζονται για την 

προσωπική τους ευημερία. Σύμφωνα με τα ινστρουμενταλιστικά μοντέλα, ένας 

άνθρωπος θα προτιμούσε την καταστροφή ολόκληρου του κόσμου, αν μπορούσε με 

αυτό τον τρόπο να πετύχει το ξύσιμο του χεριού του. 

Οι άνθρωποι όμως δεν είναι ποτέ αμιγώς self-regarding. Η αποχώρηση από αυτό το 

μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται με δυο τρόπους.  

 Ο πρώτος τρόπος αναγνωρίζει ότι ένας άνθρωπος νοιάζεται για άλλους ανθρώπους, 

στοιχείο που εισάγεται στο μοντέλο μέσω της προσωπικής ικανοποίησης όταν 

ενδιαφέρεται για τρίτους. Πράγματι, η επιθυμία για βοήθεια στους άλλους ανθρώπους 

είναι συχνά από τις πιο δυνατές.  

 Ο δεύτερος τρόπος θεωρεί ότι η ευημερία των άλλων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη 

ως οι περιορισμοί που τίθενται για την επίτευξη των στόχων. Αυτό σημαίνει ότι μια 

προαιρετική ενέργεια μπορεί να θεωρείται ως απαγορευμένη ή απαραίτητη ανάλογα 

με το πώς επηρεάζει τους άλλους. Μπορεί να υπάρχουν όρια για το τι είναι 

πρόθυμος να κάνει κανείς για τους άλλους στην πορεία επιδίωξης των στόχων του.  

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη λέξη αλτρουισμό για να χαρακτηρίσει ένα συγκεκριμένο 

είδος δράσης, σύμφωνα με την οποία, μια πράξη θεωρείται αλτρουιστική μόνο εάν 

παρακινείται από το ενδιαφέρον για άλλους. Το κεντρικό ερώτημα στο οποίο καταλήγει 

ο συγγραφέας είναι το ακόλουθο: εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει λόγος για 

αλτρουιστικές πράξεις – εάν δηλαδή δεν συναντάται η συμπεριφορά other-regarding 

(σεβασμός στα συμφέροντα των άλλων) – θα ήταν λογικό να αναπτυχθεί το latent 

regard (άδηλο ενδιαφέρον) για τους άλλους; Ποιός είναι ο λόγος προτίμησης 
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συμπεριφορών self-regarding; O συγγραφέας, λοιπόν, υποστηρίζει ότι κάποιος, που 

δεν ήταν ποτέ other-regarding, μπορεί να οδηγείται από τα self-regarding συμφέροντά 

του να αναπτύξει ενδιαφέρον για τους άλλους. Πώς λοιπόν οι self-regarding agents 

μπορούν να βρίσκουν λόγους για αλτρουιστικές πράξεις; 

Η απόδειξη της θέσης αυτής ξεκινά με την απόρριψη του ινστρουμενταλισμού και του 

μοντέλου ανθρώπου Homo Economicus, αποτελέσματος του ινστρουμενταλισμού, 

σύμφωνα με τα οποία οι λογικές οντότητες είναι self-regarding. O Homo Economicus 

είναι στατικός, δηλαδή δεν διαθέτει πόρους για να εξηγήσει πώς δημιουργούνται οι 

προτιμήσεις μας και γιατί αυτές αλλάζουν με το χρόνο. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι 

πρέπει να εγκαταλειφθεί το στατικό μοντέλο του Homo Economicus και να γίνει 

αποδεκτή μια πιο δυναμική προσέγγιση, η οποία να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων 

ιδεών και προτιμήσεων.  

Σύμφωνα με τον Thomas Nagel49, οι αλτρουιστικοί λόγοι είναι παρασιτικοί στους self-

interested (ιδιοτελείς), οι περιστάσεις στις ζωές των άλλων, για τις οποίες ο αλτρουισμός 

απαιτεί να ληφθούν υπόψη, είναι περιστάσεις τις οποίες αυτοί οι άλλοι ήδη έχουν ένα 

λόγο να λάβουν υπόψη από μια self-interested άποψη. Τα αλτρουιστικά κίνητρα 

παρασιτούν στα self-regarding κίνητρα και με ένα δεύτερο τρόπο, σε τέτοια έκταση, 

ώστε η συμπεριφορά self-regarding να γίνεται τελικά ο σπόρος από τον οποίον πρέπει 

να αναπτυχθεί το κίνητρο του αλτρουισμού για τους άλλους. Κατά το συγγραφέα, η 

τελευταία πρόταση μπορεί να φαίνεται υπερβολική, αλλά, όπως ο ίδιος σχολιάζει, οι 

όψεις της συνεργασίας και της άρνησης της (respect & concern) μπορεί να είναι η 

φαινότυπη (phenotypic) έκφραση ενός «υποχωρητικού» γονιδίου. Βέβαια η παραπάνω 

γνώση δεν παρέχει καμία αιτιολογία για το ενδιαφέρον προς τρίτους μέχρι να εξηγηθεί 

πώς μπορεί να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον για τρίτους, ενώ δεν είναι other-regarding. 

Έτσι η συμπεριφορά other-regarding είναι παρασιτική επί της other-regarding για την 

ορθολογιστική της κατανόηση, ακόμα και εάν δεν είναι επί της πραγματικής της 

προέλευσης, δηλαδή της βιολογικής. 

Βέβαια, κατά το συγγραφέα, αυτό είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Σε πιο λεπτομερή 

μελέτη, η φαινομενική παρασιτική σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς other-regarding και 

self-regarding φαίνεται ότι είναι συμβιωτική. Από τη στιγμή που η συμπεριφορά other-

regarding πρέπει να αναπτυχθεί, χρειάζονται οι διαδικασίες της self-regarding για την 

έναρξη της διαδικασίας της ανάπτυξης. Αλλά ούτε η διαδικασία της self-regarding 

                                                           
49

 Th. Nagel, The possibility of Altruism, Clarendon Press, Oxford, 1970, σελ.16. 
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συμπεριφοράς είναι αυτόματη, μπορεί μάλιστα να θεωρείται ως τυπικό εφόδιο (standard 

equipment), το οποίο επίσης απαιτεί συντήρηση. Τα ενδιαφέροντα μας δεν είναι 

στατικά. Αυξομειώνονται (wax and wayne) και αλλάζουν σχήμα μέσα στο χρόνο. Τα 

ενδιαφέροντα της συμπεριφοράς self-regarding δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό και 

εφόσον διαρκούν, απαιτούν «συντήρηση». 

Πώς τότε επιτυγχάνεται η διατήρηση της το self-regarding συμπεριφοράς; Οι λειτουργίες 

προτιμήσεων (preference functions) είναι στην πράξη μια αναπαράσταση για το τι 

πρέπει να ζει κανείς. Εμπλουτίζοντας τις λειτουργίες αυτές με την καλλιέργεια νέων 

ενδιαφερόντων, πετυχαίνεται σχετικά μεγαλύτερη ποικιλία όσων ζει κανείς. Όσο 

αυξάνεται η δυναμικότητα για ευτυχία, μπορεί να γίνεται δυσκολότερη η διατήρηση της 

μέγιστης δυνατής ευτυχίας. Νέες υποθέσεις (concerns) μας αφήνουν ανοιχτή την 

πιθανότητα νέων απογοητεύσεων και δυσαρέσκειας, αλλά και την πιθανότητα 

βαθύτερης και ευρύτερης ικανοποίησης. Ένας κρίσιμος τρόπος για την «ανατροφή» της 

συμπεριφοράς self-regarding είναι η ανατροφή ενδιαφερόντων (concerns) που 

εξασφαλίζουν περισσότερα για να ζει κανείς από όσα έχει εάν νοιαστεί μόνο για τον 

εαυτό του. 

Επειδή οι άνθρωποι είναι reflective (αντανακλαστικοί), είναι καθοριστικό για την 

επιβίωσή τους να έχουν μια ποικιλία προτιμήσεων, εκτός από την προτίμηση για 

επιβίωση. Η ικανοποίηση των προτιμήσεων δίνει νόημα και αξία στην επιβίωση. 

Επομένως, μπορεί να είναι «υγιής» ακόμα και η καλλιέργεια προτιμήσεων που 

περιορίζουν την επιδίωξη της υγείας, ενώ η αποκλειστική φροντίδα της υγείας μπορεί να 

είναι καθοριστικά μια ανθυγιεινή πράξη.  

Το απόλυτό μας ενδιαφέρον του ανθρώπου είναι να έχει κάτι για να ζήσει, εφόσον είναι 

ικανός να αφιερωθεί στην ικανοποίηση των προτιμήσεων που κρίνει αντάξιες 

ικανοποίησης. Το να μην έχει other-regarding προτιμήσεις είναι κοστοβόρο, αφού 

μειώνει δραματικά τη δυνατότητα να ζήσει κανείς περί αυτού. Ένας άνθρωπος (person) 

μπορεί να μην έχει ενδιαφέροντα για άλλα θέματα, αλλά η έλλειψη αυτού του 

ενδιαφέροντος (concern), δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να φθονεί. Το ενδιαφέρον 

(concern) για τους εαυτό δίνει κάτι στον άνθρωπο για να ζήσει, όμως το ενδιαφέρον για 

τους άλλους δίνει περισσότερα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Αποτελέσματα πειραμάτων 

Τα πειράματα εκτελέστηκαν με τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Defectors_percentage=0.1; % Cooperators_percentage=1.0-

Defectors_percentage; 

• n=1000; % Number of Iterations 

• p=0.1; % Time paused between Plot Visual Upgrades 

• MAX_SIZE=100; % MAX_SIZE=100 creates a 100*100 players environment 

• Mode =0; 

 

b try cooperator defectors sum 

0.8 1 9216 0 9216 

0.8 2 9216 0 9216 

0.9 10 9025 191 9216 

0.9 1 9046 170 9216 

0.9 2 9033 183 9216 

0.9 3 9034 182 9216 

0.9 4 9045 171 9216 

0.9 5 9053 163 9216 

0.9 6 9049 167 9216 

0.9 7 9040 176 9216 

0.9 8 9046 170 9216 
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0.9 9 9051 165 9216 

1 10 9203 13 9216 

1 11 9205 11 9216 

1 12 9203 13 9216 

1 13 9203 13 9216 

1 14 9193 23 9216 

1 15 9197 19 9216 

1 16 9206 10 9216 

1 17 9207 9 9216 

1 18 9195 21 9216 

1 19 9204 12 9216 

1 1 9198 18 9216 

1 20 9196 20 9216 

1 21 9205 11 9216 

1 22 9197 19 9216 

1 2 9193 23 9216 

1 3 9201 15 9216 

1 4 9206 10 9216 
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1 5 9202 14 9216 

1 6 9203 13 9216 

1 7 9198 18 9216 

1 8 9193 23 9216 

1 9 9203 13 9216 

1.1 1 8472 744 9216 

1.1 1 8478 738 9216 

1.1 2 8418 798 9216 

1.1 2 8484 732 9216 

1.1 3 8435 781 9216 

1.1 4 8437 779 9216 

1.1 5 8455 761 9216 

1.1 6 8474 742 9216 

1.1 7 8555 661 9216 

1.1 8 8454 762 9216 

1.1 9 8461 755 9216 

1.1 9 8490 726 9216 

1.2 10 8058 1158 9216 
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1.2 1 8087 1129 9216 

1.2 2 8084 1132 9216 

1.2 3 8114 1102 9216 

1.2 4 8017 1199 9216 

1.2 5 8109 1107 9216 

1.2 6 8041 1175 9216 

1.2 7 8069 1147 9216 

1.2 8 8100 1116 9216 

1.2 9 8090 1126 9216 

1.3 10 7502 1714 9216 

1.3 1 7351 1865 9216 

1.3 2 7375 1841 9216 

1.3 3 7481 1735 9216 

1.3 4 7514 1702 9216 

1.3 5 7462 1754 9216 

1.3 6 7409 1807 9216 

1.3 7 7411 1805 9216 

1.3 8 7496 1720 9216 
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1.3 9 7548 1668 9216 

1.4 10 6520 2696 9216 

1.4 1 6851 2365 9216 

1.4 2 6593 2623 9216 

1.4 3 6544 2672 9216 

1.4 4 6670 2546 9216 

1.4 5 6715 2501 9216 

1.4 6 6678 2538 9216 

1.4 7 6669 2547 9216 

1.4 8 6526 2690 9216 

1.4 9 6896 2320 9216 

1.5 10 6777 2439 9216 

1.5 11 6828 2388 9216 

1.5 1 6728 2488 9216 

1.5 2 6942 2274 9216 

1.5 3 6881 2335 9216 

1.5 3 6888 2328 9216 

1.5 5 6812 2404 9216 
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1.5 6 6761 2455 9216 

1.5 7 6689 2527 9216 

1.5 8 6818 2398 9216 

1.5 9 6930 2286 9216 

1.6 10 622 8594 9216 

1.6 1 610 8606 9216 

1.6 2 515 8701 9216 

1.6 3 463 8753 9216 

1.6 4 561 8655 9216 

1.6 5 517 8699 9216 

1.6 6 599 8617 9216 

1.6 7 467 8749 9216 

1.6 8 516 8700 9216 

1.6 9 619 8597 9216 

1.6 9 700 8516 9216 

1.7 0 578 8638 9216 

1.7 1 545 8671 9216 

1.7 1 575 8641 9216 
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1.7 2 669 8547 9216 

1.7 3 477 8739 9216 

1.7 4 506 8710 9216 

1.7 5 533 8683 9216 

1.7 6 595 8621 9216 

1.7 7 609 8607 9216 

1.7 8 509 8707 9216 

1.8 0 166 9050 9216 

1.8 10 282 8934 9216 

1.8 1 243 8973 9216 

1.8 2 211 9005 9216 

1.8 3 328 8888 9216 

1.8 4 221 8995 9216 

1.8 5 344 8872 9216 

1.8 6 244 8972 9216 

1.8 7 399 8817 9216 

1.8 8 196 9020 9216 

1.8 9 276 8940 9216 
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1.9 10 255 8961 9216 

1.9 11 235 8981 9216 

1.9 1 394 8822 9216 

1.9 2 280 8936 9216 

1.9 3 291 8925 9216 

1.9 4 350 8866 9216 

1.9 5 334 8882 9216 

1.9 6 187 9029 9216 

1.9 7 262 8954 9216 

1.9 7 312 8904 9216 

1.9 8 372 8844 9216 

1.9 9 169 9047 9216 

2 10 24 9192 9216 

2 11 115 9101 9216 

2 12 30 9096 9126 

2 12 52 9164 9216 

2 1 31 9185 9216 

2 3 101 9115 9216 
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2 4 24 9192 9216 

2 5 115 9101 9216 

2 6 52 9164 9216 

2 7 172 9044 9216 

2 8 59 9157 9216 

2 9 101 9115 9216 

2.1 8 27 9189 9216 

2.1 5 12 9204 9216 

2.1 1 27 9189 9216 

2.1 3 12 9204 9216 

2.1 9 21 9195 9216 

2.1 2 39 9177 9216 

2.1 7 0 9216 9216 

2.1 6 33 9183 9216 

2.1 10 21 9195 9216 

2.1 3 9 9207 9216 

2.2 8 0 9216 9216 

2.2 5 18 9198 9216 
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2.2 4 21 9195 9216 

2.2 1 9 9207 9216 

2.2 2 18 9198 9216 

2.2 3 27 9189 9216 

2.2 9 27 9189 9216 

2.2 2 18 9198 9216 

2.2 7 48 9168 9216 

2.2 6 21 9195 9216 

2.2 6 48 9168 9216 

2.2 10 18 9198 9216 

2.2 3 27 9189 9216 

2.2 3 27 9189 9216 

2.3 10 21 9195 9216 

2.3 1 21 9195 9216 

2.3 2 48 9168 9216 

2.3 3 0 9216 9216 

2.3 4 9 9207 9216 

2.3 5 21 9195 9216 
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2.3 6 32 9184 9216 

2.3 7 27 9189 9216 

2.3 8 27 9189 9216 

2.3 9 18 9198 9216 

2.4 0 0 9216 9216 

2.4 10 27 9189 9216 

2.4 1 9 9207 9216 

2.4 2 0 9216 9216 

2.4 3 0 9216 9216 

2.4 4 12 9204 9216 

2.4 4 9 9207 9216 

2.4 5 0 9216 9216 

2.4 6 0 9216 9216 

2.4 7 18 9198 9216 

2.4 8 21 9195 9216 

2.4 9 9 9207 9216 

2.5 11 9 9207 9216 

2.5 12 12 9204 9216 



Μοντελοποίηση συνεργατικής συμπεριφοράς υπολογιστικών οντοτήτων 

 
Αλέξανδρος Παλαιός      
 97 

 

2.5 1 0 9216 9216 

2.5 2 0 9216 9216 

2.5 3 0 9216 9216 

2.5 4 0 9216 9216 

2.5 5 18 9198 9216 

2.5 6 12 9204 9216 

2.5 7 21 9195 9216 

2.5 8 9 9207 9216 

2.5 9 0 9216 9216 

2.5 9 39 9177 9216 

2.5 9 9 9207 9216 

2.6 10 9 9207 9216 

2.6 11 9 9207 9216 

2.6 1 27 9189 9216 

2.6 2 9 9207 9216 

2.6 3 21 9195 9216 

2.6 4 9 9207 9216 

2.6 5 9 9207 9216 
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2.6 6 9 9207 9216 

2.6 7 12 9204 9216 

2.6 8 0 9216 9216 

2.6 9 0 9216 9216 

2.7 10 0 9216 9216 

2.7 11 0 9216 9216 

2.7 2 0 9216 9216 

2.7 3 0 9216 9216 

2.7 4 0 9216 9216 

2.7 5 0 9216 9216 

2.7 6 0 9216 9216 

2.7 7 0 9216 9216 

2.7 8 0 9216 9216 

2.7 9 0 9216 9216 

2.8 1 0 9216 9216 

2.8 21 0 9216 9216 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Κώδικας 

1. Myspatial.m 
 
clear all; 
% char(67) returns C 
% char(68) returns D 
 
% use randi to set the array in the future 
global b; 
global MAX_SIZE; 
global n;  
global p; 
global Defectors_percentage; 
global mode; % mode 1 is for fixed percentage. 0 is for random 
global VirtualEnv; 
 
% If the variables are not set by  gui use these values 
% PARAMETERS TO SET. 
mode=0; 
Defectors_percentage=0.1; % Cooperators_percentage=1.0-Defectors_percentage; 
n=100; % Number of Iterations 
p=0.1; % Time paused between Plot Visual Upgrades 
MAX_SIZE=100; % MAX_SIZE=100 creates a 100*100 players environment 
b=1.6; % Defector's payoff 
 
%Later on this might be set by a gui 
% 1.5 1.6 mple megalwnei 
% 2 kai panw kokkino kyriarxei. 
% 1.6 kai MAX_SIZE 50 nice result 
 
 
% VirtualEnv=[MAX_SIZE MAX_SIZE]; 
% % dyo tropous gia setup 
% % Random i Symmetria 
% % Input arithmos epanalipsewn 
% % Na orisw pososto 
%  
% VirtualEnv=set_up_users(VirtualEnv); 
% % Environment is now set. 
%  
% % ScoreMap=VirtualEnv; 
% % ScoreMap is used to store tha payoffs of each player. 
%  
%  for k=1:n 
%      VirtualEnv=turn(VirtualEnv); 
%      contourf(VirtualEnv(3:end-1,3:end-1),1); 
%      pause(p); 
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%  end 
%  
%  
% % Might be used for debugging 
% % pause; 
% % VirtualEnv=turn(VirtualEnv); 
% % figure; 
% % contourf(VirtualEnv(3:end-1,3:end-1),1); 
 
run_spatial_after_parameters_are_set; 
 
 

2. run_spatial_after_parameters_are_set.m 
 
function run_spatial_after_parameters_are_set; 
global b; 
global MAX_SIZE; 
global n;  
global p; 
global Defectors_percentage; 
global mode; % mode 1 is for fixed percentage. 0 is for random 
global VirtualEnv; 
global k; 
 
 
VirtualEnv=[MAX_SIZE MAX_SIZE]; 
% dyo tropous gia setup 
% Random i Symmetria 
% Input arithmos epanalipsewn 
% Na orisw pososto 
 
VirtualEnv=set_up_users(VirtualEnv); 
% Environment is now set. 
 
% ScoreMap=VirtualEnv; 
% ScoreMap is used to store tha payoffs of each player. 
 
 for k=1:n 
     VirtualEnv=turn(VirtualEnv); 
     contourf(VirtualEnv(3:end-1,3:end-1),1); 
     pause(p); 
 end 
 
 
% Might be used for debugging 
% pause; 
% VirtualEnv=turn(VirtualEnv); 
% figure; 
% contourf(VirtualEnv(3:end-1,3:end-1),1); 
end 
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3. Score_calculation.m 
 
function [fight_score]=score_calculation(me,opponent) 
% this function returns the fight_score between me and the opponent 
global b; 
if me==67 %I am a cooperator 
    if opponent==67 %Cooperator-Cooperator. Score =1 
        fight_score=1; 
    elseif opponent==68 %Cooperator-Defector. Score=0 
        fight_score=0; 
    else 
        disp('Kati Lathos, grammi 10 score_calculation.m'); 
    end 
elseif me==68 %I am a defector 
    if opponent==67 %Defector-Cooperator.Score =b 
        fight_score=b; 
    elseif opponent==68 %Defector-Defector. Score=0; 
        fight_score=0; 
    else 
        disp('Kati Lathos, grammi 18 score_calculation.m'); 
    end; 
end; 
             
 

4. set_up_users.m 
 
function [VirtualEnv]=set_up_users(VirtualEnv); 
global MAX_SIZE; 
global mode;  
global Defectors_percentage; 
global p; 
 
    for i=1:MAX_SIZE 
        for j=1:MAX_SIZE 
            if mode==1 
                if mod(j,8)~=0 
                    VirtualEnv(i,j)=67; 
                else 
                     VirtualEnv(i,j)=68; 
                end 
                %VirtualEnv(i,j)=randi(1:2)+66; % Dinw tyxaies times. 
 
            else  % mode==0.Random World 
                % "Generate sequence of m random digital numbers, 1 with prob p, 0 with 
prob 1-p" 
                % (rand(1,m)<=p); 
                VirtualEnv(i,j)=(rand(1,1)<=Defectors_percentage)+67; % so to put the correct 
number inside 
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            end 
        end 
    end 
contourf(VirtualEnv(3:end-1,3:end-1),1); 
pause(3); 
end 
 
 

5. turn.m 
 
function [Environment] = turn(VirtualEnv) 
ScoreMap=VirtualEnv; 
global MAX_SIZE; 
for i=2:MAX_SIZE-1 
    for j=2:MAX_SIZE-1 
        myscore=0; % Variable for storing temporary score. Must be reset for every 
different player; 
         
        % Ypologismos score 8 antipalwn. 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i,j+1)); 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i+1,j+1)); 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i+1,j)); 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i+1,j-1)); 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i,j-1)); 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i-1,j-1)); 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i-1,j)); 
        myscore=myscore+score_calculation(VirtualEnv(i,j),VirtualEnv(i-1,j+1)); 
         
        % Ekxwrisi Apotelesmatos 
        ScoreMap(i,j)=myscore; 
    end 
end 
 
% At this point ScoreMap contains the results. 
% Now it is the time to set up to the Initial Map the results. 
% We use a temporary map first. Just to not destroy the VirtualEnv map. 
% After this process is completed we just create the new VirtualEnv map. 
 
FillingResultsMap=VirtualEnv; 
for i=3:MAX_SIZE-1 
    for j=3:MAX_SIZE-1 
        % ScoreMap(i-1:i+1,j-1:j+1) %Returns a 3x3 array 
        temp=ScoreMap(i-1:i+1,j-1:j+1);  
        [y,ind]=max(temp(:)); 
        % Sto y epistrefetai i timi  
        % Sto ind epistrefetai o deixtis aytis tis timis. 
        [x,y]=ind2sub(size(temp),ind); 
        % edw ypologizontai kai pali to x,y tou megistou ston pinaka temp. 
        distanceI=i-2;distanceJ=j-2; % The temp array differs distanceI and distanceJ from 
Score Map 
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        % 1,3 2,3 3,3  
        % 1,2 2,2 3,2  
        % 1,1 2,1 3,1 
        % If you add distanceI and distanceJ you find the coords of this 
        % number in the ScoreMap array.  
        %contains the coord of the biggest number in the surround 8 player. 
        % Now I need to check if the winner is cooperator or defector by 
        % checking the initial map (VirtualEnv); 
        FillingResultsMap(i,j)=VirtualEnv(distanceI+x,distanceJ+y); 
             
     end 
end 
 
% pause; 
% VirtualEnv=FillingResultsMap; 
% contourf(VirtualEnv,1); 
%   
VirtualEnv=FillingResultsMap; 
Environment=VirtualEnv; 
end 
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