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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή μελετάται η δυνατότητα και oι μηχανισμοί εμφάνισης 

και εδραίωσης συνεργατικής συμπεριφοράς μεταξύ των ατόμων ενός 

πληθυσμού, όταν οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις καθορίζονται από το 

παίγνιο prisoner’s dilemma, στο οποίο βέλτιστη επιλογή ενός παίκτη είναι 

η μη συνεργασία. Στα πρώτα δύο κεφάλαια εισάγονται οι απαραίτητες 

έννοιες από την εξελικτική δυναμική και τη θεωρία παιγνίων. Στο τρίτο 

κεφάλαιο μελετάται ο μηχανισμός direct reciprocity, φαίνεται ότι όταν το 

prisoner’s dilemmaπαίζεται επαναλαμβανόμενα μεταξύ των ατόμων ενός 

πληθυσμού, υπάρχουν στρατηγικές που μπορούν επικρατώντας να 

θεμελιώσουν την συνεργασία μεταξύ τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται 

ο μηχανισμός της network reciprocity. Όταν τα άτομα του πληθυσμού 

αλληλεπιδρούν συνδεόμενα μεταξύ τους σαν κόμβοι ενός δικτύου, είναι 

εφικτή η εδραίωση της συνεργασίας. 

 

 

 

 

Abstract 

In this work, we investigate the possibility and the mechanisms of 

development and establishment of cooperation between individuals of a 

population, when their interactions are determined by the game called 

prisoner’s dilemma, in which, the best option of a player is defection. In 

the first two chapters we introduce basic and required concepts of 

evolutionary dynamics and game theory. 

Inthethirdchapterwestudyamechanismcalleddirectreciprocity.Indeed when 

prisoner’s dilemma is repeatedly played between the individuals of a 

population, we can find strategies that are able to dominate in the 

population and establish cooperation. In the forth chapter we study a 

mechanism called network reciprocity. If the individuals of a population 

are interacting through connections like vertices of a graph, then 

establishment of cooperation between them is possible. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

Βασικές έννοιες της εξελικτικής δυναμικής. 

 

Με τον όρο εξελικτική δυναμική μπορούμε να περιγράψουμε την χρήση της 

θεωρίας δυναμικών συστημάτων, ώστε να μελετηθούν βιολογικά (εξέλιξη 

οργανισμών, ποσοστά γονοτύπων σε πληθυσμούς κτλ), ή και κοινωνικά (εξέλιξη 

γλωσσών, ιδεών, οικονομικών στρατηγικών κτλ) μοντέλα. Ένα οικείο παράδειγμα 

είναι οι εξισώσεις  Lotka-Volterra  που περιγράφουν την δυναμική  εξέλιξη των 

πληθυσμών ενός μοντέλου θηρευτών-θηραμάτων. 

Οι τρείς θεμελιώδεις έννοιες της εξελικτικής δυναμικής είναι η αναπαραγωγή, η 

επιλογή, και η μετάλλαξη. Οι έννοιες αυτές μπορούν να εντοπιστούν σε κάθε 

βιολογικό σύστημα. Επίσης  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της 

εξέλιξης κοινωνικών συστημάτων. Το πιο βασικό δομικό στοιχείο της εξελικτικής 

δυναμικής είναι η ύπαρξη πληθυσμών που αναπαράγονται (είτε με τη μορφή 

βιολογικών οργανισμών, ειδών ή γονοτύπων, είτε με τη μορφή υιοθέτησης 

συμπεριφορών και στρατηγικών σε ένα κοινωνικό σύστημα). Όμως, σε κάθε 

σύστημα σχεδόν που μπορούμε να φανταστούμε, δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος  

πληθυσμού. Αυτό σε συνδυασμό με κάποιους φυσικούς περιορισμούς 

(περιορισμένοι πόροι στο περιβάλλον, συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων που 

υιοθετούν μια συμπεριφορά) θέτει τους διάφορους τύπους σε μια σχέση 

ανταγωνισμού. Εδώ έρχεται η επιλογή, καθορίζοντας το ποιοι τύποι, λόγω 

εξελικτικών πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχουν, αναπαράγονται ταχύτερα, και 

κυριαρχούν, καθώς δεν υπάρχει χώρος για όλους. Τέλος, η μετάλλαξη, έχει να 

κάνει με ενδεχόμενα λάθη που μπορεί να συμβούν κατά τη διαδικασία της 

αναπαραγωγής, με συνέπεια από την αναπαραγωγή ενός τύπου να γεννιέται ένας 

διαφορετικός. Αυτό που θα δείξουμε, είναι πώς με ντετερμινιστικό τρόπο (σύστημα 

διαφορικών εξισώσεων) περιγράφεται ένα δυναμικό σύστημα που κυβερνάται από 

τις  τρείς αυτές έννοιες οι οποίες είναι η βάση, πάνω στην οποία χτίζεται το 

οικοδόμημα της εξελικτικής δυναμικής. 

 

1.1Αναπαραγωγή 
 

Η πιο απλή, αφαιρετική προσέγγιση για την αναπαραγωγή δίνεται εάν 

φανταστούμε έναν οργανισμό, ας πούμε ένα κύτταρο, ο οποίος αναπαράγεται 

διπλασιάζοντας τον εαυτό του σε κάθε χρονικό βήμα, σε ιδεατές για αυτόν 

συνθήκες . Έτσι μετά από τ χρονικά βήματα ο πληθυσμός τον κυττάρων θα είναι 



8 
 

2𝜏, θα αυξάνεται δηλαδή εκθετικά. Το μοντέλο αυτό μπορεί να γενικευθεί εάν 

υποθέσουμε ότι αρχικά ο πληθυσμός (ή και η πυκνότητα πληθυσμού) ενός είδους 

είναι 𝑥0 και ότι σε κάθε χρονικό βήμα μεταβάλεται με τη σχέση 𝑥𝑛+1 = 𝑅𝑥𝑛. Έτσι 

σε τ χρονικά βήματα ο πληθυσμός θα είναι 𝑥0𝑅𝜏. Η εξίσωση που περιγράφει την 

αναπαραγωγή σε αυτό το μοντέλο είναι εξίσωση διαφορών, καθώς η μεταβολή 

λαμβάνει χώρο σε διακριτά βήματα. 

  Διακριτά μοντέλα όπως το παραπάνω μπορούν όντως να χρησιμεύσουν για τη 

μελέτη κάποιων ειδών (εποχιακά φυτά, κάποια είδη εντόμων κτλ,).[26][27] Στη φύση 

όμως, συνήθως η αναπαραγωγή (και σε μια κοινωνία η αναπαραγωγή 

συμπεριφορών), δε συμβαίνει σε διακριτά χρονικά βήματα. Σε αυτή την περίπτωση 

μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο συνεχούς χρόνου, μια διαφορική 

εξίσωση. Αν ο πληθυσμός είναι μια συνεχής συνάρτηση του χρόνου 𝑥[𝑡], και ο 

ρυθμός αναπαραγωγής είναι r, δηλαδή κάθε οργανισμός αναπαράγεται κατά μέσο 

όρο σε 1/r χρονικές μονάδες, η διαφορική εξίσωση που περιγράφει την εξέλιξη του 

πληθυσμού είναι η; 

 �̇� = 𝑟𝑥 (εξίσωση 1.1)  

όπου �̇� =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού. Αν συνυπολογίσουμε και το 

θάνατο των οργανισμών (έστω ότι πεθαίνουν με ρυθμό d) ποιοτικά δεν αλλάζει 

κάτι, απλώς ο ρυθμός αναπαραγωγής γίνεται r-d, σε περίπτωση που το d είναι 

μεγαλύτερο το r ο πληθυσμός σταδιακά θα εκλείψει. Η λύση της διαφορικής 

εξίσωσης είναι 𝑥[𝑡] = 𝑥[0]𝑒𝑟𝑡. Και σε αυτή την περίπτωση η αύξηση είναι εκθετική. 

Στην εικόνα 1.1 απεικονίζεται μια λύση αυτής της εξίσωσης. 

Είναι φανερό ότι στη φύση οι πληθυσμοί δεν μπορούν να αυξάνονται με σταθερό 

ρυθμό συνεχώς. Το περιβάλλον τους ορίζει συγκεκριμένα όρια και επιδρά πάνω στο 

ρυθμό αύξησης τους. Ακόμα και δίχως θηρευτές, δίχως αλληλεπίδραση με άλλους 

οργανισμούς, η διαθέσιμη τροφή δεν είναι άπειρη και ανεξάντλητη. Αντίστοιχα και 

η συχνότητα κοινωνικών συμπεριφορών-στρατηγικών, καταλήγει να έχει φυσικούς 

περιορισμούς (πχ το πλήθος των πιθανών φορέων τους, το οποίο υπόκειται σε 

βιολογικούς περιορισμούς). Ο απλούστερος τρόπος να μοντελοποιήσουμε τους 

περιορισμούς του περιβάλλοντος είναι να ορίσουμε μια μέγιστη «χωρητικότητα» 

(maximum caring capacity), ένα όριο στον πληθυσμό πάνω από το οποίο το 

περιβάλλον δεν μπορεί να υποστηρίξει παραπάνω άτομα. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την τροποποίηση της διαφορικής εξίσωσης που 

παρουσιάσαμε η οποία παίρνει τώρα τη μορφή; 

  �̇� = 𝑟𝑥(1 − 𝑥

𝐾
) (εξίσωση 1.2) 

 Η εξίσωση αυτή ονομάζεται λογιστική διαφορική εξίσωση και λύσεις της 

παρουσιάζονται στην εικόνα 1.2. Από τη μορφή της εξίσωσης αυτής είναι φανερό 

ότι όσο ο πληθυσμός αυξάνεται τόσο μειώνεται ο ρυθμός αύξησής του, ο οποίος στην  

τιμή Κ, που είναι και η λεγόμενη μέγιστη «χωρητικότητα» του περιβάλλοντος, 

μηδενίζεται. 
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Εικόνα 1.1 Η σχέση που περιγράφει την 

κυτταρική αναπαραγωγή, αν κάθε κύτταρο 

διασπάται με ρυθμό r, αν δηλαδή ο χρόνος 

από τη δημιουργία μέχρι τη διάσπασή του 

ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέσο όρο 
1

𝑟
 , είναι η διαφορική εξίσωση �̇� =

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑟𝑥. Στον y-άξονα απεικονίζεται o αριθμός 

των κυττάρων, στον x-άξονα ο χρόνος, ενώ 

r=3. Αν δεν υπάρχει κανένας φυσικός 

περιορισμός στην αναπαραγωγή, από τη 

λύση της διαφορικής προκύπτει ότι ο 

πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά. Από το 

γράφημά μας φαίνεται ότι αν ένα κύτταρο 

διασπάται κατά μέσο όρο κάθε 20 λεπτά 

τότε σε χρόνο 3 ημερών η μάζα των 

απογόνων του θα ξεπερνάει αυτή της Γης 

κατά πολλές τάξεις μεγέθους. 

 

 

 Μπορούμε λοιπόν να δούμε εύκολα ότι ο πληθυσμός θα τείνει ασυμπτωτικά στο Κ 

χωρίς ποτέ να το υπερβαίνει. Αν για κάποιο λόγο (πχ εισαγωγή κυττάρων στο 

σύστημα από τον μελετητή) ο πληθυσμός πάρει τιμή μεγαλύτερη του Κ, ο 

πληθυσμός  μειώνεται τείνοντας στο Κ ασυμπτωτικά. Η εξίσωση αυτή έχει 

υπολογίσιμη (με χωρισμό μεταβλητών) αναλυτική λύση 𝑥[𝑡] =
𝐾𝑥0𝑒𝑟𝑡

𝐾+𝑥0(𝑒𝑟𝑡−1)
.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συμπεριφορά, παρουσιάζει η λογιστική εξίσωση σε 

διακριτά χρονικά βήματα, δηλαδή η 𝑥𝑛+1 = 𝑟𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛), όπου το x εκφράζει  

αναλογία  της μέγιστης χωρητικότητας. Καθώς το r αλλάζει εμφανίζονται ευσταθή 

σημεία ισορροπίας που λειτουργούν σαν ελκυστές που αντικαθίστανται από , 

περιοδικές τροχιές που λειτουργούν σαν ελκυστές και ακόμη, χαοτική 

συμπεριφορά[4]. Παρόλα αυτά η εξίσωση αυτή δε θα συζητηθεί στα πλαίσια αυτής 

της εργασίας. 
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Εικόνα 1.2 Ένα μοντέλο που 

εκφράζει την υπόθεση ότι από το 

περιβάλλον επιβάλλεται μια μέγιστη 

τιμή για τον πληθυσμό των 

κυττάρων περιγράφεται και από τη 

λογιστική εξίσωση �̇� = 𝑟𝑥(1 −
𝑥

𝛫
 ). 

Εδώ r είναι ο ρυθμός διάσπασης 

των κυττάρων και Κ η μέγιστη τιμή 

του πληθυσμού που μπορεί να 

«ανεχτεί» το περιβάλλον. Οι λύσεις 

της λογιστικής εξίσωσης τείνουν 

εκθετικά στη μέγιστη ανεκτή τιμή 

του πληθυσμού , γρηγορότερα όσο 

μεγαλύτερο είναι το r. Στην εικόνα 

φαίνονται οι λύσεις της εξίσωσης για r από 1 έως 7 και Κ=1000. 

 

 

1.2 Επιλογή 

Το στοιχείο της επιλογής αποκτά νόημα όταν στο ίδιο μοντέλο υπάρχουν δύο ή 

περισσότεροι διαφορετικοί πληθυσμιακοί τύποι. Η επιλογή έγκειται στο ποιοι θα 

επιβιώσουν, ποιοι θα εκλείψουν, ή σε ποιά σχετική αναλογία θα διατηρηθεί ο κάθε 

τύπος στον πληθυσμό. Η πιο απλή περίπτωση επιλογής παρουσιάζεται εάν 

υποθέσουμε 2 τύπους που αυξάνονται εκθετικά, σε ένα ιδεατό περιβάλλον με 

άπειρους πόρους, δίχως να αλληλεπιδρούν. Η εξέλιξη του συστήματος 

περιγράφεται από δύο ανεξάρτητες διαφορικές εξισώσεις �̇�1,2 = 𝑟1,2𝑥1,2 . Με βάση τα 

όσα είπαμε στην προηγούμενη ενότητα  ο λόγος των δύο πληθυσμών δίνεται από τη 

σχέση     
𝑥1

𝑥2
=

𝑥1[0]

𝑥2[0]
𝑒𝑡(𝑟1−𝑟2). Στο πλαίσιο αυτό ο τύπος που αναπαράγεται 

ταχύτερα θα επικρατήσει ολοκληρωτικά (καθώς το t μεγαλώνει, η πιθανότητα ένα 

τυχαίο άτομο του πληθυσμού να ανήκει στον βραδύτερα αναπαραγόμενο τύπο 

τείνει στο 0). Το μοντέλο αυτό, όπως και αντίστοιχα του προηγούμενου κεφαλαίου 

προϋποθέτει δυνατότητα άπειρης αύξησης του πληθυσμού, που δεν απαντάται στον 

πραγματικό κόσμο. Μπορούμε να δούμε την επιλογή να «δουλεύει σε ένα 

ρεαλιστικότερο μοντέλο, που ο πληθυσμός θα διατηρείται σταθερός 

Υποθέτουμε ότι σε έναν σταθερό πληθυσμό υπάρχουν δύο ανταγωνιστικοί τύποι. 

Μπορούμε στην περίπτωση αυτή να θεωρήσουμε ότι ο συνολικός πληθυσμός είναι 

1, και τα 𝑥1, 𝑥2 αντιπροσωπεύουν την αναλογία του κάθε τύπου στον γενικό 

πληθυσμό. 
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Είναι προφανές ότι οι εξισώσεις μας πρέπει να αλλάξουν. Οι συνθήκες που πρέπει 

να ικανοποιούνται ώστε τα  𝑥1,2  να αποτελούν αναλογίες είναι 𝑥1 + 𝑥2 = 1 και 0 ≤

𝑥1,2 ≤ 1. Αυτό συνεπάγεται ότι �̇�1 + �̇�2 = 0 και �̇�𝑖 ≥ 0 για 𝑥𝑖 = 0, �̇�𝑖 ≤ 0 για 𝑥𝑖 = 1, 

για  i=1,2. Για να επιλέξουμε τις νέες εξισώσεις (από την απειρία αυτών που 

ικανοποιούν τις παραπάνω συνθήκες) διατηρώντας την, λόγω φυσικής σημασίας, 

αναμενόμενη εξέλιξη του συστήματος με τον απλούστερο τρόπο έχουμε δύο 

δρόμους που καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Ο πρώτος προκύπτει από το ότι 

εφόσον ο ρυθμός αναπαραγωγής ενός τύπου είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο 

αυτός ο τύπος πρέπει να αυξάνει το ποσοστό του. Έτσι οι διαφορικές γράφονται 

�̇�𝑖 = 𝑥𝑖(𝑟𝑖 − 𝜑) όπου 𝜑 = 𝑟1𝑥1 + 𝑟2𝑥2 ο μέσος ρυθμός αναπαραγωγής. Εύκολα 

φαίνεται ότι οι προϋποθέσεις που τέθηκαν παραπάνω ικανοποιούνται. Ο δεύτερος 

δρόμος είναι να θεωρήσουμε λογιστική εξίσωση με Κ=1, για την εξέλιξη του κάθε 

πληθυσμού με μια μικρή διαφοροποίηση. Το r της λογιστικής θα είναι αρνητικό αν 

ο ανταγωνιστικός πληθυσμός έχει μεγαλύτερο ρυθμό αναπαραγωγής. Έτσι η 

εξίσωση που περιγράφει την εξέλιξη ενός πληθυσμού πλέον γίνεται: 

 �̇�𝑖 = 𝑥𝑖(1 − 𝑥𝑖)(𝑟𝑖 − 𝑟𝑗) (εξίσωση 1.3). 

 Επί της ουσίας τα μοντέλο είναι ένα, και με απλές πράξεις περνάμε από τη μια 

στην άλλη μορφή του. Στην εικόνα 1.3 φαίνεται η εξέλιξη δύο τύπων πληθυσμού 

που υπακούει στο παραπάνω μοντέλο. 

 

Εικόνα 1.3  Στον πληθυσμό 

υπάρχουν δύο τύποι Α και Β. Η εικόνα προκύπτει από την λύση της εξίσωσης 1.3 για 

διαφορετικές τιμές των ρυθμών αναπαραγωγής των δύο τύπων οι οποίοι είναι a και b 

αντίστοιχα. Στην εικόνα παρουσιάζεται η σχετική συχνότητα του πληθυσμού τύπου Α σε 

σχέση με το χρόνο, υποθέτοντας ότι οι δύο τύποι ξεκινούν με ίσες συχνότητες (50%), ενώ η 

διαφορά των ρυθμών αναπαραγβγής παίρνει όλες τις ακέραιες τιμές στο διάστημα (-4,4). 

Για α>b η σχετική συχνότητα του Α τείνει στο 1, για b>α στο 0, ενώ για α=b δεν υπάρχει 

καμία μεταβολή. . Επικρατεί ολοκληρωτικά ο τύπος με τον μεγαλύτερο ρυθμό 

αναπαραγωγής, τείνοντας εκθετικά να «καταλάβει» το σύνολο του πληθυσμού. Στην 

περίπτωση που οι ρυθμοί αναπαραγωγής είναι ίδιοι δείχνεται ότι �̇�𝑖 = 0 και οι αρχικές 

αναλογίες των δύο τύπων δε μεταβάλονται. 
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Πριν γενικεύσουμε το παραπάνω μοντέλο σε Ν τύπους πληθυσμού,  θα εισάγουμε 

αντί για τον ρυθμό αναπαραγωγής την έννοια του fitness (δεν υπάρχει δόκιμος 

όρος στα ελληνικά). Το fitness, εκφράζει ποσοτικά το πόσο ικανός είναι ένας τύπος 

πληθυσμού ή συμπεριφοράς να αναπαραχθεί σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Είναι 

όρος γενικότερος του ρυθμού αναπαραγωγής, επί της ουσίας η σχέση τους είναι 

σχέση αιτίας-αιτιατού. Όποια παραδοχή πάντως και να κάνουμε για το τι 

αντιπροσωπεύουν οι (μέχρι τώρα σταθερές) συναρτήσεις  που εμφανίζονται στις 

διαφορικές (fitness ή ρυθμό αναπαραγωγής), ο μαθηματικός φορμαλισμός δεν 

επηρεάζεται. 

Τώρα είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε το μοντέλο του παραπάνω κεφαλαίου σε                                   

Ν τύπους. Η εξέλιξη του συστήματος θα δίνεται από ένα σύστημα Ν διαφορικών 

της μορφής: 

 �̇�𝑖 = 𝑥𝑖(𝑓𝑖 − 𝜑) (σχέση1.4) 

 όπου 𝑓𝑖 το fitness του κάθε τύπου και 𝜑 = ∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖
𝛮
𝜄=1   το μέσο fitness. Για το 

παραπάνω σύστημα είναι φανερό ότι εφόσον  ∑ 𝑥𝑖
𝛮
𝜄=1 = 1 τότε  ∑ �̇�𝑖 = 0.𝑁

𝑖=1  Επίσης ο 

ρυθμός μεταβολής της αναλογίας του κάθε τύπου μηδενίζεται εφόσον η αναλογία 

μηδενιστεί, ή γίνει ίση με 1. Άρα όλα τα ζητούμενα ώστε τα 𝑥𝑖 να εκφράζουν 

αναλογίες ικανοποιούνται. Εφόσον οι αρχικές συνθήκες οριστούν σωστά καμιά 

μεταβλητή δε θα πάρει τιμή έξω από το διάστημα [0,1] ενώ το άθροισμά τους πάντα 

θα είναι ίσο με 1. Η σύνθεση του πληθυσμού δίνεται από ένα διάνυσμα Ν 

διαστάσεων της μορφής (𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑁). Από τους περιορισμούς που θέσαμε είναι 

φανερό ότι η εξέλιξη του συστήματος λαμβάνει χώρα σε μια φραγμένη επιφάνεια 

διάστασης Ν-1. Για παράδειγμα, με τρείς τύπους πληθυσμού, οι δυνατές τιμές του 

διανύσματος της σύνθεσης του πληθυσμού, βρίσκονται πάνω στο επίπεδο 𝑥1 + 𝑥2 +

𝑥3 = 1, σε μια φραγμένη περιοχή του που ορίζεται από την τομή του με τους 

θετικούς ημιάξονες. Στο εσωτερικό της (Ν-1)-διάστατης επιφάνειας, συνυπάρχουν 

όλοι οι τύποι, στις κορυφές της κυριαρχεί μόνο ένας, ενώ στα υπόλοιπα όρια 

τουλάχιστον ένας τύπος έχει εκλείψει (για Ν=4, έχουν εκλείψει 2 τύποι στις 

ακμές, και ένας στις πλευρές της τρισδιάστατης επιφάνειας που λαμβάνει χώρα η 

εξέλιξη). 

Το σύστημα Ν τύπων, οδηγεί στην επικράτηση ενός μόνο από αυτούς, αυτού με το 

μεγαλύτερο fitness. Αυτό είναι εύκολο να το δούμε από τις διαφορικές. Σε πρώτη 

φάση οι τύποι με fitness μεγαλύτερο του μέσου fitness αυξάνουν το ποσοστό τους 

ενώ αυτοί με μικρότερο, το μειώνουν. Καθώς όμως αυτό συμβαίνει αυξάνεται το 

μέσο fitness και όλο και περισσότεροι τύποι αποκτούν fitness μικρότερο από αυτό. 

Σαν συνέπεια επιβιώνει μόνο ο τύπος με το μεγαλύτερο fitness, ενώ το μέσο fitness 

τείνει να εξισωθεί με αυτό. Στην εικόνα 1.4 παρουσιάζεται ένα τυπικό παράδειγμα 

μιας τέτοιας εξελικτικής διαδικασίας. 
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Εικόνα 1.4: Η εικόνα προκύπτει 

από επίλυση των εξισώσεων της 

σχέσης 1.4 στο Mathematica. 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε 10 

τύπους πληθυσμού με 

διαφορετικό fitness που 

υπάρχουν στον πληθυσμό σε ίσες 

αρχικές αναλογίες 10% ο 

καθένας . Θεωρούμε σταθερό 

πληθυσμό κανονικοποιημένο στο 

1. Είναι φανερό ότι οι συχνότητες 

τύπων που το fitness τους είναι 

κάτω του μέσου όρου φ θα 

φθίνουν, ενώ αυτών με μεγάλα 

fitness θ αυξηθούν. Η διαδικασία 

αυτή ανεβάζει διαρκώς την φ μέχρι να επικρατήσει ολοκληρωτικά ο τύπος με το 

μεγαλύτερο fitness. Τα fitness στο παράδειγμα είναι τυχαίοι αριθμοί από το 1 έως το 4. 

 

1.2.1 μη γραμμικές περιπτώσεις 

Μπορούμε να μελετήσουμε μια γενικότερη περίπτωση όπου, ο ρυθμός μεταβολής 

της αναλογίας ενός τύπου στον πληθυσμό δεν εξαρτάται γραμμικά από την 

αναλογία αυτή. Οι διαφορικές παίρνουν τότε τη μορφή: 

 �̇�𝑖 = 𝑓𝑖𝑥𝑖
𝑐 − 𝑥𝑖𝜑 (σχέση 1.5) 

 όπου c θετικός, πραγματικός εκθέτης. Για να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις 

∑ 𝑥𝑖
𝛮
𝜄=1 = 1,∑ �̇�𝑖 = 0𝑁

𝑖=1 , και 0 ≤ 𝑥𝜄 ≤ 1, η φ γίνεται 𝜑 = ∑ 𝑥𝑖
𝑐𝑁

𝑖=1 𝑓𝑖. Για δύο τύπους θα 

μελετήσουμε τη συμπεριφορά του συστήματος. Αντικαθιστώντας στην πρώτη 

εξίσωση το 𝑥2 από τη σχέση 𝑥1 + 𝑥2 = 1, το σύστημα εκπίπτει στην μοναδική 

εξίσωση �̇�𝑖 = 𝑥1(1 − 𝑥1)(𝑓1𝑥1
𝑐−1 − 𝑓2(1 − 𝑥1)𝑐−1). Τα σημεία ισορροπίας είναι τρία, 

𝑥1 = 0, 𝑥1 = 1  και το τρίτο προκύπτει από τη λύση της 𝑓1𝑥1
𝑐−1 − 𝑓2(1 − 𝑥1)𝑐−1 = 0, 

και είναι το 𝑥1 = 1 (1 + √
𝑓1

𝑓2
⁄

𝑐−1
⁄ ) το οποίο ανήκει  πάντα στο διάστημα [0,1] που 

μας ενδιαφέρει. Η συμπεριφορά του συστήματος εξαρτάται από το πρόσημο της 

παράστασης 𝑓1𝑥1
𝑐−1 − 𝑓2(1 − 𝑥1)𝑐−1 στο [0,1]. Παραγωγίζοντας την παράσταση 

παίρνουμε (𝑐 − 1)(𝑓1𝑥1
𝑐−2 + 𝑓2(1 − 𝑥1)𝑐−2). Η δεύτερη παρένθεση στο διάστημα [0,1] 

είναι πάντα θετική, ενώ η πρώτη εξαρτάται από το c. Άρα στο διάστημα που μας 

ενδιαφέρει η παράσταση είναι μονότονη και ως εκ τούτου έχει μόνο μία ρίζα, και 

άρα το σύστημα μόνο 3 σημεία ισορροπίας. Αν το c είναι μεγαλύτερο του 1 και ρ η 

ρίζα τότε για 𝑥1 ∈ [0, 𝜌], η παράσταση είναι αρνητική και κατά συνέπεια το �̇�1 

αρνητικό, ενώ για 𝑥1 ∈ [𝜌, 1], θετικό. Έτσι το σημείο ισορροπίας 𝑥1 =

1 (1 + √
𝑓1

𝑓2
⁄

𝑐−1
)⁄  είναι ασταθές, καθώς το ποσοστό του πρώτου τύπου, αν είναι 

μικρότερο της τιμής στην ισορροπία, μειώνεται τείνοντας στο 0, ενώ εάν είναι 
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μεγαλύτερο αυξάνεται τείνοντας στο 1. Αν το c είναι μικρότερο του 1,η παράσταση 

είναι φθίνουσα, και κατά συνέπεια αν 𝑥1 ∈ [0, 𝜌], το ποσοστό του πρώτου τύπου 

αυξάνεται τείνοντας στο σημείο ισορροπίας ρ, ενώ αν 𝑥1 ∈ [𝜌, 1], μείώνεται 

τείνοντας πάλι στην ισορροπία. Συνολικά για c>1 τα σημεία ισορροπίας στα άκρα 

του διαστήματος [0,1] είναι ευσταθή, το τρίτο σημείο ισορροπίας στο εσωτερικό του 

διαστήματος ασταθές, και ο τύπος που το ποσοστό του είναι μεγαλύτερο από το 

ποσοστό που θα είχε στην ασταθή ισορροπία, επικρατεί ολοκληρωτικά. Για c<1 τα 

σημεία ισορροπίας στα άκρα του διαστήματος [0,1] είναι ασταθή, το τρίτο σημείο 

ισορροπίας  στο εσωτερικό του διαστήματος ευσταθές, και οι δύο τύποι, 

ανεξαρτήτως των αρχικών αναλογιών τους, αρκεί να ανήκουν στο εσωτερικό του 

διαστήματος [0,1], τείνουν να συνυπάρξουν σε ισορροπία με αναλογίες που 

ορίζονται από τις σχέσεις 𝑥1 = 1 (1 + √
𝑓1

𝑓2
⁄

𝑐−1
⁄ ) και 𝑥1 + 𝑥2 = 1. Στις εικόνες  1.5.1-

1.5.3, παρουσιάζονται παραδείγματα της εξέλιξης τέτοιων συστημάτων. 

 

1.3 Μετάλλαξη 

Η μετάλλαξη είναι ένας βασικός μηχανισμός της εξέλιξης, και δεν θα μπορούσε να 

μην έχει ενσωματωθεί στην εξελικτική δυναμική, σαν έννοια. Εισάγεται σαν 

πιθανότητα λάθους, κατά την αναπαραγωγή ενός τύπου, που έχει σαν αποτέλεσμα 

να προκύψει από αυτήν κάποιος άλλος τύπος του συστήματος, είτε κάποιος 

καινούργιος τύπος να εισαχθεί. Στην ενότητα αυτή, για να απομονώσουμε τις 

συνέπειες του εν λόγω μηχανισμού, θα έχουμε σαν γενική παραδοχή, ότι οι 

διάφοροι τύποι του πληθυσμού έχουν ίσο fitness. Στην επόμενη ενότητα, με την 

quasispecies equation, θα μελετηθεί πιο ολοκληρωμένα η εισαγωγή του 

μηχανισμού της μετάλλαξης στην περίπτωση διαφορετικών fitness. 

Ξεκινάμε θεωρώντας δύο τύπους πληθυσμού,1 και 2,  με 𝑥1, 𝑥2  τις αναλογίες τους 

στον συνολικό πληθυσμό αντίστοιχα, με ίσα fitness, που μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι η τιμή τους είναι 1. Θεωρούμε τώρα για τους δύο τύπους ρυθμούς μετάλλαξης, 

𝑚1 από τον 1 στον 2 τύπο, και αντίστοιχα από τον 2 στον 1, 𝑚2. Καθώς τα fitness 

είναι ίσα με 1, το μέσο fitness, φ, καθώς, 𝜑 = ∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖
𝛮
𝜄=1  και ∑ 𝑥𝑖

𝛮
𝜄=1 = 1, για Ν=2, θα 

είναι ίσο με 1. Οι εξισώσεις που περιγράφουν την εξέλιξη του συστήματος στην 

περίπτωση αυτή είναι οι: �̇�𝑖 = 𝑥𝑖(1 − 𝑚𝑖) + 𝑥𝑗𝑚𝑗 − 𝜑𝑥𝑖 για i,j=1,2 και i≠j (σχέση 

1.6). Καταλήγουμε σε ένα γραμμικό σύστημα δύο διαφορικών, το οποίο μάλιστα, με 

τη χρήση της σχέσης 𝑥1 + 𝑥2 = 1, ανάγεται στην επίλυση, της απλής διαφορικής, 

�̇�𝑖 = 𝑚𝑗 − 𝑥𝑖(𝑚𝑖 + 𝑚𝑗). Η διαφορική αυτή λύνεται με χωρισμό μεταβλητών, και από 

την επίλυσή της συμπεραίνουμε ότι ανεξαρτήτως αρχικών συνθηκών, το σύστημα 

καταλήγει σε μια ισορροπία μεταξύ των πληθυσμών των δύο τύπων όπου το τελικό  

ποσοστό του καθενός καθορίζεται από τη σχέση 𝑥𝑖𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ό =
𝑚𝑗

𝑚𝑗+𝑚𝑖
. 
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Εικόνες 1.5.1-1.5.2-1.5.3 Στις 

διπλανές εικόνες έχουμε 

περιπτώσεις όπου ο ρυθμός 

αύξησης  της σχετικής 

συχνότητας ενός τύπου του 

πληθυσμού εξαρτάται μη 

γραμμικά από τη συχνότητά 

του τύπου στον  πληθυσμό . 

Οι πρώτες δύο εικόνες 

προκύπτουν από την 

επίλυση των εξισώσεων της 

σχέσης 1.5 για δύο τύπους Α 

και Β με σχετικές συχνότητες 

x(t), y(t) , όπου το ποσοστό 

του τύπου Α αναπαρίσταται 

με την μπλε και του Β με την 

ροζ γραμμή. Αν a και b τα 

fitness των δύο τύπων 

αντίστοιχα, υπάρχει σημείο 

ισορροπίας 𝑥∗ =
1

1+ √𝑎/𝑏𝑐−1  .     

Στην πρώτη εικόνα c=2>1,  η 

ισορροπία είναι ασταθής και 

η αναλογία του πληθυσμού 

Β σε αυτήν υπολογίστηκε 

από τα fitness𝑦∗=0.358. 

Kαθώς η αρχική αναλογία 

του τύπου Β ορίστηκε 

y(0)=0.4, επικρατεί ο τύπος 

B. Στη δεύτερη εικόνα, c=1/2  

και οδηγούμαστε σε 

ισορροπία (τα fitness είναι 

τυχαίοι αριθμοί στο 

διάστημα [1,4]). Στην 

τελευταία εικόνα, που 

προκύπτει από επίλυση των 

εξισώσεων 1.5 για 10 

τύπους, φαίνεται ότι αν 

c=1/2 ισορροπία έχουμε και 

για μεγαλύτερη «ποικιλία» 

τύπων (έχουμε τυχαία fitness με τιμές στο διάστημα [1,4]). Οι εξισώσεις λύθηκαν αριθμητικά στο 

Mathematica.

 

 

Η εξέλιξη των δύο πληθυσμών σε ένα τέτοιο σύστημα απεικονίζεται στην εικόνα 

1.6. 

 

A

B

A

B
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Εικόνα 1.6. Η εικόνα 

προκύπτει από την επίλυση 

των εξισώσεων της σχέσης 

1.6. Υπάρχουν δύο τύποι 

στον πληθυσμό Α και Β με 

ρυθμούς μετάλλαξης  m1 

από τον Α στον Β και m2 

από τον B στον A. Η 

αναλογία  του τύπου Α 

στον πληθυσμό 

παριστάνεται με την μπλε 

γραμμή και του Β με την ροζ. Εύκολα δείχνεται ότι υπάρχει ευσταθές σημείο ισορροπίας για 

όπου η αναλογία του πληθυσμού Α παίρνει την τιμή   
𝑚2

𝑚2+𝑚1
. Για οποιεσδήποτε  αρχικές 

συνθήκες οι σχετικές συχνότητες καταλήγουν να πάρουν τιμές 
𝑚2

𝑚2+𝑚1
 και 

𝑚1

𝑚2+𝑚1
 για τους 

τύπους  Α και Β αντίστοιχα. Στην εικόνα ξεκινάμε με τον τύπο Α σε αναλογία 0.1 και 

καταλήγουμε σε ισορροπία στην τιμή 0.5117 που αναμένεται θεωρητικά από τα m1, m2 . 

 

Τα παραπάνω μπορούν να γενικευθούν όταν σε έναν πληθυσμό συνυπάρχουν Ν 

τύποι. Μπορούμε έτσι να εισάγουμε τον πίνακα μεταλλάξεων (θα αναφέρεται και 

ως mutation matrix), Q=[𝑞𝑖𝑗], όπου 𝑞𝑖𝑗 ο ρυθμός μετάλλαξης από τον τύπο j στον 

τύπο i. Έτσι , κανονικοποιόντας τον πληθυσμό ώστε το άθροισμα όλων των 

πληθυσμιακών τύπων να είναι σταθερό και ίσο με 1, υποθέτοντας ότι τα fitness 

είναι όλα ίσα με 1, και κατά συνέπεια έχοντας φ=1, καταλήγουμε στη σχέση: 

 𝑥�̇� = 𝑗=1
𝛮

𝑥𝑗𝑞𝑖𝑗 − 𝑥𝑖 (σχέση 1.7) 

 η οποία γράφεται με μορφή πινάκων, �̇⃗� = 𝑄�⃗� − �⃗� . Ισορροπία έχουμε όταν �̇⃗� = 0, 

δηλαδή όταν ο Q έχει ιδιοτιμή 1, και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα το οποίο 

κανονικοποιημένο στο 1 ορίζει τη θέση ισορροπίας μπορεί να γραφτεί ώστε όλοι οι 

όροι του να είναι θετικοί. Παρακάτω  θα επιχειρηματολογήσουμε προσπαθώντας να 

δείξουμε ότι σε ένα τέτοιο σύστημα υπάρχει μια μοναδική σύνθεση του πληθυσμού, 

για την οποία τα ποσοστά των διαφόρων τύπων βρίσκονται σε ισορροπία, και 

μάλιστα ότι η σύνθεση αυτή αποτελεί και ελκυστή, ο πληθυσμός δηλαδή τείνει σε 

αυτήν για οποιαδήποτε αρχική σύνθεση. 

 Ο πίνακας Q, είναι στοχαστικός, δηλαδή  ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1 και 𝑞𝑖𝑗 > 0. Οι στοχαστικοί 

πίνακες έχουν πάντα  μέγιστη ιδιοτιμή το 1[1]. Από το θεώρημα Perron-

Frobenius[20], καθώς ο πίνακας μας έχει μόνο θετικά στοιχεία, ξέρουμε ότι το 

ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή αυτή, μπορεί να γραφτεί ώστε όλοι οι 

όροι του να είναι ομόσημοι,  άρα μπορεί να εκφράσει, κανονικοποιημένο ώστε το 

άθροισμα των όρων του να είναι 1, την σύνθεση του πληθυσμού, με κάθε όρο να 

αντιστοιχεί σε έναν τύπο.  

A

B



17 
 

Επίσης από το ίδιο θεώρημα, γνωρίζουμε ότι η πολλαπλότητα της ιδιοτιμής αυτής 

είναι1. Τα παραπάνω επιχειρήματα, αρκούν για να δείξουμε την ύπαρξη και τη 

μοναδικότητα αναλογιών (σημείου στον χώρο φάσεων) ισορροπίας, σε ένα σύστημα 

Ν τύπων ίσου fitness που μπορούν να μεταλλαχτούν ένας στον άλλον, στην οποία 

οι διαφορετικοί, τύποι συνυπάρχουν σε καθορισμένες αναλογίες. Αυτό φυσικά δεν 

αρκεί για να περιγράψουμε την εξέλιξη του συστήματος, καθώς χρειάζεται ακόμα 

να γνωρίζουμε αν η σύνθεση του πληθυσμού για την οποία έχουμε ισορροπία 

λειτουργεί σαν ελκυστής η όχι. 

 Και αυτό το πρόβλημα λύνεται στην περίπτωση μας, καθώς το σύστημα 𝑄�⃗� − �⃗� = �̇⃗� 

είναι γραμμικό με σταθερούς συντελεστές και ο πίνακας που το ορίζει, ο Q-I, έχει 

ιδιοτιμές λ-1, όπου λ οι ιδιοτιμές του Q, με ιδιοδιανύσματα ίδια με του Q για τις 

αντίστοιχες ιδιοτιμές. Η λύση ενός γραμμικού συστήματος με σταθερούς 

συντελεστές που γράφεται στη μορφή �⃗̇� = 𝛢�⃗� (λαμβάνοντας υπόψει περιπτώσεις 

ιδιοτιμών πολλαπλότητας μεγαλύτερης του 1 και μιγαδικών ιδιοτιμών του πίνακα 

Α) γράφεται σε διανυσματική μορφή, 𝑥(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = ∑ 𝑒𝜆𝑖𝑡𝑓𝑖(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑘
𝑖=1 , όπου k ο αριθμός των 

ιδιοτιμών του Α με διαφορετικό πραγματικό μέρος, 𝜆𝑖 τα διαφορετικά πραγματικά 

μέρη των ιδιοτιμών, και f, συναρτήσεις που μπορεί να είναι πολυωνυμικές (με 

βαθμό n-1, όπου n η πολλαπλότητα της ιδιοτιμής ), τριγωνομετρικές (σε περίπτωση 

μιγαδικών ιδιοτιμών), άθροισμα τριγωνομετρικής και πολυωνυμικής (εφόσον το 

πραγματικό μέρος μιγαδικής ιδιοτιμής είναι ίσο με κάποια πραγματική ιδιοτιμή). 

Στην περίπτωση μας A=Q-I. Καθώς η μεγαλύτερη σε μέτρο ιδιοτιμή του πίνακα Q 

έχει πολλαπλότητα ένα και είναι ίση με ένα, και καθώς οι ιδιοτιμές του πίνακα 

που ορίζει το σύστημα είναι λ-1, όπου λ οι ιδιοτιμές του Q, όλα τα πραγματικά 

μέρη των ιδιοτιμών του πίνακα του συστήματος, θα είναι αρνητικά, και κάθε 

μιγαδική ιδιοτιμή θα έχει μη μηδενικό πραγματικό μέρος. Θα υπάρχει μοναδική 

ιδιοτιμή ίση με μηδέν, για την μέγιστη ιδιοτιμή του Q που είναι ίση με ένα, με το 

ιδιοδιάνυσμα που της αντιστοιχεί, να είναι αυτό  που ορίζει τις αναλογίες 

ισορροπίας. Καθώς η ιδιοτιμή αυτή έχει πολλαπλότητα ένα και τιμή μηδέν, ο όρος 

της λύσης που αντιστοιχεί σε αυτήν, θα είναι, εκφρασμένος διανυσματικά 

σταθερός, και συγγραμικός του ιδιοδιανύσματος που περιγράφει την ισορροπία. 

Όλοι οι άλλοι όροι, για t>>1, τείνουν στο μηδέν, αφού όλες οι υπόλοιπες ιδιοτιμές 

του πίνακα Q-I έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος και 𝑒𝜆𝑖𝑡𝑓𝑖(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ → 0 για  𝑡 → ∞ και 

λι<0. Ο μόνος όρος που επιβιώνει είναι ο σταθερός όρος, που αντιστοιχεί στην 

ισορροπία. Έτσι, όχι μόνο υπάρχει στο σύστημά μας μοναδικό σημείο ισορροπίας, 

αλλά για όλες της αρχικές συνθήκες, το σύστημα καταλήγει στις αναλογίες που 

ορίζουν την ισορροπία, δηλαδή έχουμε έναν ελκυστή. Η εξέλιξη ενός τέτοιου 

συστήματος φαίνεται στην εικόνα 1.7.  

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε μια ανταγωνιστική σχέση των 

μηχανισμών της επιλογής και της μετάλλαξης, ως προς τις συνέπειές τους σε ένα 

εξελικτικό σύστημα. Ο πρώτος μηχανισμός τείνει να ευνοήσει την επιβίωση και 

τον πολλαπλασιασμό των πιο «κατάλληλων» για το περιβάλλον τύπων, και την 

εξάλειψη των υπολοίπων, και υπό την επίδρασή του καταλήγουμε σε καταστάσεις 

χωρίς ποικιλομορφία. Ο δεύτερος τείνει να δημιουργήσει και να διατηρήσει την 

ποικιλομορφία, οδηγώντας σε καταστάσεις συνύπαρξης των διαφόρων τύπων. Ένα 
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πιο ολοκληρωμένο μοντέλο, όπου οι δύο αυτοί μηχανισμοί συνυπάρχουν, θα 

παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. 

 

 

Εικόνα 1.7. Η εικόνα προκύπτει από 

επίλυση της σχέσης 1.7 αριθμητικά 

στο Mathematica  για i=10 και 

qijτυχαίους αριθμούς στο διάστημα 

[0,1] . Αναπαριστά την εξέλιξη της 

αναλογίας του κάθε τύπου στον 

πληθυσμό, σε ένα σύστημα 10 τύπων 

πληθυσμού με ίσα fitness, όπου ο 

καθένας μπορεί να μεταλλαχθεί 

στους υπόλοιπους.  Όπως δείξαμε 

παραπάνω, το σύστημα καταλήγει σε μια κατάσταση ισορροπίας, όπου οι διάφοροι τύποι 

συνυπάρχουν σε αναλογίες καθορισμένες από τα qij. 

 

 

1.4 H quasispecies equation 
Η quasispecies equation, είναι το μοντέλο στο οποίο συνυπάρχουν οι παραπάνω 

μηχανισμοί, αναπαραγωγή, επιλογή και μετάλλαξη,  δίνοντας έτσι μια πιο πλήρη 

περιγραφή από τα προηγούμενα μοντέλα. Στο μοντέλο αυτό θεωρούμε ότι 

υπάρχουν Ν τύποι πληθυσμού με διαφορετικά fitness, και ρυθμούς μετάλλαξης 

από τον έναν στον άλλον. Το μοντέλο περιγράφεται από σύστημα Ν διαφορικών 

εξισώσεων, όπου 𝑥𝑖, η αναλογία του τύπου i στον πληθυσμό. Οι διαφορικές που 

περιγράφουν την εξέλιξη του συστήματος είναι οι: 

 �̇�𝑖 = ∑ 𝑓𝑗𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1 𝑞𝑖𝑗 − 𝜑𝑥𝑖  (σχέση 1.8) 

 όπου 𝑓𝑖 τα fitness , φ το μέσο fitness και 𝑞𝑖𝑗 η πιθανότητα μετάλλαξης από τον 

τύπο j, στο τύπο i. Το σύστημα αυτό καλύπτει τις προϋποθέσεις που τέθηκαν 

παραπάνω ώστε τα 𝑥𝑖 να εκράζουν ποσοστά (θετικά με άθροισμα 1) κατά την εξέλιξή 

του. Επίσης θα ισχύει ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1, καθώς τα q, εκφράζουν πιθανότητα. Στην ουσία 

πρόκειται για τις διαφορικές της σχέσης 1.4, με την προσθήκη μιας πιθανότητας 

λάθους κατά την αναπαραγωγή με 𝑞𝑖𝑖 την πιθανότητα σωστής αναπαραγωγής. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχουν λάθη, 𝑞𝑖𝑖 = 1, 𝑞𝑖𝑗 = 0 για i≠j, και οι εξισώσεις μας 

ταυτίζονται με αυτές της σχέσης 1.4  με τον τύπο που έχει το μεγαλύτερο fitness 

να επικρατεί. Η εξίσωση γράφεται με τη μορφή πινάκων, �̇⃗� = 𝑄𝐹𝑥 − 𝜑�⃗�, όπου Q ο 

πίνακας με στοιχεία τα 𝑞𝑖𝑗 (προφανώς στοχαστικός), και F ο διαγώνιος πίνακας με 

στοιχεία της διαγωνίου τα fitness. Η ισορροπία προκύπτει από τη λύση της, 𝜑�⃗� =

𝑄𝐹�⃗�. Αποδεικνύεται ότι η φ είναι όντως  ιδιοτιμή Perron (θετική, μέγιστου μέτρου 
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ιδοτιμή πίνακα με θετικά στοιχεία, πολλαπλότητας 1, στην οποία αντιστοιχεί 

ιδιοδιάνυσμα με ομόσημους όρους, που είναι και το μοναδικό ιδιοδιάνυσμα του 

πίνακα με αυτήν την ιδιότητα) του QF, και υπάρχει μοναδικό, και σταθερό σημείο 

ισορροπίας στο χώρο των 𝑥𝑖.[1] 

Για να μελετήσουμε περαιτέρω την quasispecies equation πρέπει πρώτα να 

περιγράψουμε σύντομα δύο έννοιες, αυτές του sequence space, και του fitness 

landscape. Ο sequence space, είναι ο χώρος που προκύπτει αν μπορέσουμε να 

εφαρμόσουμε στους διαφορετικούς τύπους πληθυσμού, μια μετρική Hamming, 

ώστε να μπορέσουμε ποσοτικοποιήσουμε την έννοια της εγγύτητάς τους, πόσο 

κοντινός είναι ο γονότυπος του ενός με τον άλλον, θεωρώντας κάθε γονότυπο ένα 

σημείο του sequence space. Η μετρική Hamming ορίζει σαν απόσταση μεταξύ δύο 

ισομηκών ακολουθιών συμβόλων, τον αριθμό των θέσεων στις οποίες οι ακολουθίες 

αυτές διαφέρουν.  Ένα παράδειγμα για να φωτιστεί κάπως αυτή η διατύπωση, (που 

μάλιστα θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια…) δίνεται αν θεωρήσουμε τον γονότυπο, 

μια δυαδική ακολουθία (0 και 1) μήκους L. Για L=5 πχ, οι τύποι με γονότυπους 

00101 και 10111, διαφέρουν σε δύο θέσεις (στην πρώτη και στην τέταρτη) και άρα 

έχουν απόσταση 2. Το παράδειγμα αυτό πέραν της διδακτικής του χρησιμότητας, 

είναι μια καλή προσομοίωση της πραγματικότητας, όπου το dna που αποτελεί τον 

γονότυπο, αποτελείται από τετραδικές ακολουθίες, αδενίνης, θυμίνης, κυτοσύνης, 

γουανίνης. 

 Η έννοια του fitness landscape προκύπτει εάν σε κάθε γονότυπο, σε κάθε τύπο-

σημείο του sequence space, αποδώσουμε μια τιμή fitness. Αν και ούτε η 

προσπάθεια οπτικοποίησης, ούτε η απόδοση διαστάσεων στον sequence space έχει 

ιδιαίτερο νόημα, μπορούμε για να αποσαφηνίσουμε την έννοια του fitness 

landscape να τις χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να φανταστούμε για δυαδικές 

ακολουθίες μήκους 2, ένα τετράγωνο στο δισδιάστατο επίπεδο, με τα σημεία (0,0), 

(0,1), (1,0) και (1,1) να αντιστοιχούν στον αντίστοιχο γονότυπο-ακολουθία, με την 

απόσταση των (0,0) , (1,1) να θεωρείται 2 (μετρική Hamming). Mπορούμε να 

οπτικοποιήσουμε τα παραπάνω θεωρώντας την τιμή του fitness σαν το ύψος που 

αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις τέσσερεις ακολουθίες-σημεία του sequence space.  

Αντίστοιχα, για δυαδικές ακολουθίες μήκους L, μπορούμε να θεωρήσουμε 

τετράγωνα σε L διαστάσεις για να περιγράψουμε τον sequence space. Αποδίδοντας 

σε κάθε γωνία του  L-διάστατου τετραγώνου μία τιμή fitness, έχουμε σε L+1 

διαστάσεις το fitness landscape. για ακολουθία μήκους L. 

Η εξέλιξη του πληθυσμού περιγραφόμενη από την quasispecies equation, 

εμπεριέχει τον ανταγωνισμό των δύο μηχανισμών, της μετάλλαξης και της 

επιλογής. Υπό την επίδραση του δεύτερου, ο πληθυσμός τείνει να συγκεντρωθεί 

στα μέγιστα του fitness landscape (τα σημεία ή τις περιοχές του sequence space με 

το μεγαλύτερο fitness), να «σκαρφαλώσει» προς τα πάνω αυξάνοντας το μέσο 

fitness. Υπό την επίδραση του πρώτου τείνει να διαχυθεί, να μοιραστεί μεταξύ των 

διάφορων γονοτύπων. Συνήθως η πιθανότητα μετάλλαξης από έναν τύπο σε έναν 

άλλο μειώνεται όσο αυξάνεται η απόστασή τους στον sequence space (ανάλογα με 

τον μηχανισμό που ακολουθεί η μετάλλαξη, στην περίπτωση που θα δούμε στη 
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συνέχεια η μείωση είναι εκθετική). Όταν οι πιθανότητες μετάλλαξης είναι πολύ 

χαμηλές, το σύστημα που περιγράφει η quasispecies equation επηρεάζεται κυρίως 

από τον μηχανισμό της επιλογής, με τον πληθυσμό να ανήκει κυρίως στον τύπο 

μέγιστου fitness (η κατανομή είναι απόκρημνη), και σε κοντινούς του στον 

sequence space .Για υψηλότερες  πιθανότητες μετάλλαξης η κατανομή του 

πληθυσμού πλαταίνει, μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού ανήκει στον τύπο με το 

μέγιστο fitness, ενώ αρχίζουν να εμφανίζονται τύποι που απέχουν αρκετά από 

αυτόν στον sequence space. Για μεγάλες πιθανότητες μετάλλαξης, ο πληθυσμός 

χάνει την ικανότητα να εντοπίζει τον τύπο μέγιστου fitness, και διαχέεται στους 

διάφορους τύπους[1]. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα των Peter 

Schuster και Jorg Swentina, (το οποίο θα αναπαράγουμε στη συνέχεια). Σε ένα 

fitness landscape με ένα ολικό, απόκρημνο μέγιστο (απόκρημνο σημαίνει εδώ ότι 

γονότυποι κοντινοί στον sequence space σε αυτόν που έχει το μέγιστο fitness δεν 

έχουν αρκετά μεγάλο fitness ώστε να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους 

γονότυπους), και ένα πλατύτερο (πλατύτερο σημαίνει μια ομάδα κοντινών 

γονοτύπων που έχουν όλοι fitness μεγαλύτερο των υπολοίπων τύπων) τοπικό 

μέγιστο,  για χαμηλές πιθανότητες μετάλλαξης ο πληθυσμός ανήκει κατά βάση 

στον τύπο του ολικού μεγίστου, για μεγαλύτερες πιθανότητες ανήκει κατά βάση 

στους τύπους του πλατύτερου τοπικού μεγίστου, ενώ για ακόμη μεγαλύτερες χάνει 

την ικανότητα του να προσαρμόζεται εντοπίζοντας μέγιστα.[7] 

Για να συνεχίσουμε την περιγραφή μας, θα πάμε στην ειδική και απλοποιημένη 

περίπτωση των point mutations (σημειακές μεταλλάξεις). Εδώ οι γονότυποι θα 

θεωρηθούν δυαδικές ακολουθίες μήκους L. Ο μηχανισμός της μετάλλαξης 

λειτουργεί ως εξής: η πιθανότητα να συμβεί λάθος σε κάποια θέση της ακολουθίας 

(κατά την αναπαραγωγή, το 0 να αντικατασταθεί με 1, και αντίστροφα) είναι ίδια 

για κάθε θέση και για κάθε τύπο, και είναι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στις 

άλλες θέσεις τις ακολουθίας. Εάν η πιθανότητα μετάλλαξης είναι u, σημαίνει ότι 

σε μια συγκεκριμένη θέση της ακολουθίας υπάρχει 1-u πιθανότητα η 

αναπαραγωγή γίνει σωστά και u να γίνει λάθος. Η πιθανότητα λοιπόν 𝑞𝑖𝑗, ένας 

τύπος j να μεταλλαχθεί σε έναν τύπο i, από τον οποίο απέχει στον sequence space, 

απόσταση x με τη μετρική Hamming, είναι 𝑞𝑖𝑗 = (1 − 𝑢)𝐿−𝑥𝑢𝑥, όπου L το μήκος 

της δυαδικής ακολουθίας. Με βάση τα όσα έχουμε ήδη πει, για μικρά u, ο 

πληθυσμός ανήκει, κυρίως στην κατάσταση μέγιστου fitness, ενώ καθώς το u 

μεγαλώνει, το ποσοστό του που βρίσκεται στην κατάσταση αυτή μειώνεται, μέχρι 

που μετά από κάποια τιμή του u, η ικανότητα να εντοπιστεί ο τύπος μέγιστου 

fitness χάνεται τελείως, και όλοι οι τύποι συνυπάρχουν. 

Για να διαπιστωθούν τα παραπάνω, έγιναν δύο  προσομοιώσεις στο Mathematica. 

Στην πρώτη περίπτωση οι γονότυποι ήταν δυαδικές ακολουθίες μήκους L=4, (16 

τύποι), και τα fitness επιλέχθηκαν αυθαίρετα ώστε να υπάρχει απότομο ολικό 

μέγιστο, και ομαλότερο τοπικό, και να ελεγχθεί το αποτέλεσμα των  Peter Schuster 

και Jorg Swentina. Στη δεύτερη προσομοίωση επιλέχθηκε μια διαφορετική 

μορφολογία του fitness landscape, όπου 10 τύποι συνδέονταν σαν σε κύκλο, με τον 

καθένα να απέχει απόσταση 1 (μετρική Hamming), από άλλους 2 τύπους. Και εκεί 

αυθαίρετα δημιουργήθηκε ένα ολικό μέγιστο (ένας τύπος με σημαντικά 
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μεγαλύτερο fitness), κι ένα ομαλότερο τοπικό (τρεις γειτονικοί τύποι fitness 

μικρότερα του μεγίστου αλλά μεγαλύτερα των υπολοίπων).  

 Με τα στοιχεία του πίνακα Q, 𝑞𝑖𝑗 ,να προκύπτουν από τον τρόπο που συμβαίνει η 

μετάλλαξη, και με τα fitness ορισμένα, λύθηκε η quasispecies equation (το 

σύστημα των εξισώσεων της σχέσης 1.8)  για διάφορες  τιμές της πιθανότητας 

μετάλλαξης με σκοπό να παρατηρηθούν οι συμπεριφορές που αναμένονται από τη 

βιβλιογραφία. Ο μηχανισμός που γίνεται η μετάλλαξη, στην πρώτη περίπτωση 

είναι αυτός της point mutation (σημειακές μεταλλάξεις), ακριβώς όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Η πιθανότητα να μεταβούμε από έναν τύπο j σε έναν i 

είναι 𝑞𝑖𝑗 = (1 − 𝑢)𝐿−𝑥𝑢𝑥 όπου u η πιθανότητα μετάλλαξης σε μία θέση της 

ακολουθίας, x η απόσταση Hamming των δύο τύπων στον sequence space, και L το 

μήκος των δυαδικών ακολουθιών (4 στην περίπτωσή μας). Στη δεύτερη περίπτωση 

δεν μιλάμε για γονοτύπους και ακολουθίες που την καθορίζουν, αλλά ξεκινάμε από 

τη μορφή του sequence space. Αυτή μπορεί να παρασταθεί να ένας κλειστός 

κύκλος, όπου κάθε τύπος έχει απόσταση Hamming=1, με τους διπλανούς του, 2  με 

τους παραδιπλανούς του, κτλ. Η πιθανότητα μετάλλαξης  ορίζεται επίσης με βάση 

την απόσταση  x στον χώρο Hamming, 𝑞𝑖𝑗 = (1 − 𝑢)𝐿−𝑥𝑢𝑥 όπου L η μέγιστη 

απόσταση, 5 στην περίπτωση μας καθώς έχουμε 10 τύπους. Ο πίνακας Q είναι 

προφανώς συμμετρικός, 𝑞𝑗𝑖 = 𝑞𝑖𝑗 και στις δύο περιπτώσεις. Αξίζει να ελεγχθεί αν  

∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1. Καταλαβαίνουμε μέσω συνδυαστικής ότι στην πρώτη περίπτωση ο 

αριθμός των τύπων που απέχουν από έναν τύπο j απόσταση x, είναι 
𝐿!

𝑥!(𝐿−𝑥)!
. Άρα 

πρέπει ∑
𝐿!

𝑥!(𝐿−𝑥)!
𝑥=𝐿
𝑥=0 (1 − 𝑢)𝐿−𝑥𝑢𝑥 = 1. Η σχέση αυτή δείχνεται με λίγες πράξεις. 

Εφόσον ο sequence space προκύπτει από γονότυπους δυαδικών ακολουθιών, ή αν 

μπορεί να αναπαρασταθεί σαν τέτοιος δε χρειάζεται καμία κανονικοποίηση ώστε  

∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1. Επίσης αποδεικνύεται ότι σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δηλαδή ο 

αριθμός των τύπων με απόσταση x, είναι διαφορετικός του 
𝐿!

𝑥!(𝐿−𝑥)!
 (που προκύπτει 

από τις δυαδικές ακολουθίες), ενώ 𝑞𝑖𝑗 = (1 − 𝑢)𝐿−𝑥𝑢𝑥  ,είναι αναγκαία μια 

κανονικοποίηση ώστε ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1. Στην δεύτερη προσομοίωση όπου τα παραπάνω 

δεν ισχύουν έχουμε, ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1 − 3𝑢 + 4𝑢2 − 2𝑢3 + 𝑢4, άρα πρέπει να γίνει 

κανονικοποίηση διαιρώντας με το πολυώνυμο αυτό τα 𝑞𝑖𝑗 ώστε ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1. 

Παρακάτω, στις εικόνες 1.8-1.28  παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Η επίλυση των εξισώσεων έγινε αριθμητικά στο 

Mathematica.  Σε γενικές γραμμές, και από τις δύο προσομοιώσεις παρατηρούμε 

συμπεριφορές που περιμέναμε από τη βιβλιογραφία. Για μικρά u , σχεδόν το 

σύνολο του πληθυσμού ανήκει στο τύπο με το μέγιστο fitness, έπειτα καθώς το u 

μεγαλώνει, ένα ποσοστό ανήκει και σε κοντινούς στον sequence space τύπους, 

καθώς το u μεγαλώνει κι άλλο κυριαρχούν οι τύποι που απαρτίζουν το ομαλό 

μέγιστο επαληθεύοντας τους  Schuster και Swentina, αλλά η κατανομή μεταξύ των 

τύπων είναι πολύ πιο ισοβαρής, ενώ για ακόμα μεγαλύτερα u, ουσιαστικά όλοι οι 

τύποι συνυπάρχουν στον πληθυσμό, η μετάλλαξη ακυρώνει την τάση προσαρμογής. 
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Εικόνες 1.8-1.8α-1.8β: Οι εικόνες 

αυτές παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της πρώτης 

προσομοίωσης που έγινε για να 

παρατηρηθεί ο ισχυρισμός των Peter 

Schuster και Jorg Swentina , ότι η 

quasispecies equation, σε ένα fitness 

landscape που περιέχει ένα 

«απόκρημνο», και ένα «ομαλότερο»  

τοπικό μέγιστο, για μικρές 

πιθανότητες μετάλλαξης οδηγεί τον 

πληθυσμό στον γονότυπο με 

το μέγιστο fitness, για 

μεγαλύτερες στο ομαλό 

τοπικό μέγιστο, και για 

ακόμη μεγαλύτερες, ο 

πληθυσμός δεν μπορεί να 

«νιώσει»  κανένα μέγιστο, 

και όλοι οι γονότυποι 

συνυπάρχουν.  Στην πρώτη 

προσομοίωση θεωρήσαμε ότι ο γονότυπος 

καθορίζεται από δυαδική ακολουθία μήκους 4. Έχουμε άρα 16 τύπους. Ο mutation matrix 

προκύπτει αν θεωρήσουμε ότι η πιθανότητα να μεταλλαχθεί σε μια συγκεκριμένη θέση η 

ακολουθία μας είναι u. Θεωρούμε ίδιο u για κάθε μια από τις 4 θέσεις της ακολουθίας. Ο 

sequence space είναι χώρος Hamming, όπου η απόσταση των γονοτύπων παίρνει τιμές από 

4 έως 1 (πχ d({0,0,0,1},{1,0,1,1})=2). Το fitness landscape με τα χαρακτηριστικά που 

αντιστοιχούν στην παρατήρηση των Peter Schuster και Jorg Swentina δημιουργήθηκε 

θέτοντας fitness(0,0,0,0)=4 (απότομο ολικό μέγιστο), fitness(1,1,1,1)=3.1 και fitness των 

ακολουθιών με απόσταση Hamming=1 από αυτό τυχαίους αριθμού μεταξύ 2.5 και 3 (ομαλό 

τοπικό μέγιστο), και fitness των υπόλοιπων τύπων μεταξύ 0,5 και 1,2.Στην πάνω εικόνα 

εμφανίζεται η χρονική εξέλιξη των αναλογιών όλων των τύπων για u=0.001 που 

προσομοιάζει πολύ στην περίπτωση survival of the fittest. Στην κάτω αριστερά εικόνα 

φαίνεται η εξέλιξη των αναλογιών των τύπων που απαρτίζουν το τοπικό μέγιστο και στην 

κάτω δεξιά του τύπου που έχει το μέγιστο fitness. Ο mutation matrix είναι σχεδόν ο 

μοναδιαίος  πίνακας ενώ ο πληθυσμός «σκαρφαλώνει» σχεδόν όλος στο απότομο ολικό 

μέγιστο. Οι πληθυσμοί στις καταστάσεις του ομαλού μεγίστου αρχικά αυξάνονται αλλά 

έπειτα πέφτουν κοντά στο 0. 
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Εικόνες 1.9-1.9α-1.9β-1.9γ: Εδώ 

το u παίρνει την τιμή 0.01 και η 

κατάσταση αποκλίνει 

περισσότερο από την 

survivalofthefittest περίπτωση. 

Στη μεγάλη εικόνα φαίνεται πάλι 

η εξέλιξη όλων των τύπων, ενώ 

στις κάτω εικόνες από αριστερά 

προς τα δεξιά αναπαρίσταται η 

χρονική εξέλιξη της αναλογίας 

στον πληθισμό α) του τύπου που 

αντιστοιχεί στο ολικό μέγιστο 

β)των τύπων που αντιστοιχούν 

στο τοπικό μέγιστο και γ) τύπων 

κοντινών (απόσταση Hamming=1) 

στο ολικό μέγιστο. Τα μη διαγώνια 

στοιχεία του mutation matrix παίζουν περισσότερο ρόλο. Το ποσοστό του πληθυσμού που 

«σκαρφαλώνει» στο απότομο μέγιστο είναι λίγο μειωμένο σε σχέση με την περίπτωση 

όπου u=0.001. Όχι όμως ακόμα λόγω του ότι «βλέπει» το ομαλότερο μέγιστο. Όπως 

φαίνεται στις εικόνες (πράσινη γραμμή στην 1.9 και 1.9γ), λόγω των μεταλlάξεων ένα 

κομμάτι του πληθυσμού τοποθετείται στον sequence space σε θέσεις κοντινές στο ολικό 

μέγιστο. 

 

 

Εικόνες 1.10-1.10α-1.10β-1.10γ: Εδώ έχουμε u=0.05. . Στη μεγάλη εικόνα φαίνεται πάλι η 

εξέλιξη όλων των τύπων, ενώ στις 

κάτω εικόνες από αριστερά προς τα 

δεξιά αναπαρίσταται η χρονική 

εξέλιξη της αναλογίας στον 

πληθισμό α) του τύπου που 

αντιστοιχεί στο ολικό μέγιστο β)των 

τύπων που αντιστοιχούν στο τοπικό 

μέγιστο και γ) τύπων κοντινών 

(απόσταση Hamming=1) στο ολικό 
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μέγιστο.Ποιοτικά  έχουμε ίδια εικόνα με την περίπτωση u=0.01 παραπάνω. Σε μια πρώτη 

φάση οι τύποι που απαρτίζουν το ομαλό τοπικό μέγιστο αυξάνουν τις αναλογίες τους, αλλά 

γρήγορα εκλείπουν καθώς ο πληθυσμός κινείται προς το ολικό μέγιστο. Η ισορροπία 

διαφέρει πλέον αισθητά από την περίπτωση της επιβίωσης του τύπου με το μέγιστο fitness 

καθώς λόγω των μεταλλάξεων οι τέσσερεις καταστάσεις κοντά στο ολικό μέγιστο έχουν 

περίπου το 5% του πληθυσμού η κάθε μια, αφήνοντας περίπου το 80% να «σκαρφαλώσει» 

στο μέγιστο. Αυτό μας δείχνει και πως η παρουσία μεταλλάξεων μειώνει το μέσο fitness. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.11: Εδώ εμφανίζεται η χρονική 

εξέλιξη των αναλογιών όλων των τύπων 

για u=0.1. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να 

διεκδικούν κομμάτι του πληθυσμού στην 

κατάσταση ισορροπίας όλοι οι τύποι του 

πληθυσμού. Τη «μερίδα του λέοντος» 

έχει ακόμα ο τύπος που αντιστοιχεί στην 

δυαδική ακολουθία με το μέγιστο fitness. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.12: Εδώ  εμφανίζεται η χρονική εξέλιξη των αναλογιών όλων των τύπων για 

u=0.14. Παρατηρούμε για πρώτη φορά μια σημαντική άνοδο των πληθυσμών που 

βρίσκονται στα σημεία του sequence space που απαρτίζουν το ομαλό τοπικό μέγιστο. Στο 

ολικό απότομο μέγιστο «κατοικεί» περίπου το 20% του πληθυσμού (μπλε γραμμή) . Το 12% 
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φέρει γενότυπο που 

αντιστοιχεί  στο peak του 

ομαλού μεγίστου (γαλάζια 

γραμμή). Παρακάτω 

παρατηρούμε 2 ομάδες 

καμπυλών. Οι τέσσερεις  

που έχουν πληθυσμούς 

πάνω από 5%, είναι οι 

«πρόποδες» του ομαλού 

μεγίστου. Συνολικά λοιπόν 

ο πληθυσμός στο ομαλό 

τοπικό μέγιστο υπερβαίνει 

σε ποσοστό αυτόν στο 

ολικό (40%-20% περίπου 

αντίστοιχα). Έτσι  το 

αποτέλεσμα έρχεται σε συμφωνία με αυτό των Schuster και Swentina[7]. Η τελευταία ομάδα 

καμπυλών αντιστοιχεί στις καταστάσεις που δεν ανήκουν σε κάποιο από τα μέγιστα του 

fitness landscape. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. 

Συγκεκριμένα μια υποομάδα καμπυλών φαίνεται να πέφτει σε πληθυσμιακό ποσοστό 2,5% 

και έπειτα να φτάνει σε ισορροπία λίγο κάτω από το 5%. Αυτή αντιστοιχεί στις καταστάσεις 

που γειτονεύουν με το ολικό μέγιστο. Καθώς ο πληθυσμός που κατοικεί εκεί αυξάνεται, η 

αρχική μείωση του πληθυσμού στις καταστάσεις αυτές αντισταθμίζεται από τη 

μετανάστευση από το ολικό μέγιστο προς αυτές λόγο μεταλλάξεων. 

 

Εικόνες 1.13-1.14:  Για 

u=0.15 (εικόνα 1.13) η 

παρατήρηση που 

θέλουμε να κάνουμε 

συνεχίζει να 

επαληθεύεται. Ο τύπος 

με το μέγιστο fitness 

χάνει την 

πρωτοκαθεδρία του. Το 

ποσοστό πληθυσμού 

που «κατοικεί»  εκεί 

είναι περίπου ίσο με 

αυτό που κατοικεί  στο 

peak του ομαλού 

τοπικού μεγίστου στο 

fitness landscape. Για 

u=0.16 (εικόνα  1.14) ο τύπος με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού είναι ο (1,1,1,1), το 

peak του ομαλού τοπικού μεγίστου με ποσοστό περίπου 14%. Ακολουθεί με ποσοστό 

περίπου 10% ο τύπος (0,0,0,0) που αντιστοιχεί στο απότομο, ολικό μέγιστο, και έπειτα με 
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ποσοστά κοντά στο 8% 

οι πρόποδες του ομαλού 

μεγίστου. Συνολικά στις 

καταστάσεις που 

απαρτίζουν το ομαλό 

μέγιστο έχει 

«σκαρφαλώσει» πάνω 

από 45% του 

πληθυσμού. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.15:  Για u=0.18 το 

ποσοστό του πληθυσμού 

στην κατάσταση του 

ολικού μεγίστου είναι 

ελάχιστα μεγαλύτερο από 

το σε 16 καταστάσεις 

ισοκατανεμημένο 

ποσοστό (8% έναντι 

6.25%). Όλες οι 

καταστάσεις που 

απαρτίζουν το ομαλό 

τοπικό μέγιστο έχουν 

μεγαλύτερα ποσοστά 

πληθυσμού. Συνολικά στο 

ομαλό τοπικό μέγιστο 

κατοικεί το 49% περίπου του 

πληθυσμού.                                                                     

Εικόνα 1.16:  Για u=0.19 

αρχίζουμε να μπαίνουμε σε 

μια περιοχή τιμών του u 

όπου τα ποσοστά του 

πληθυσμού πέφτουν και στα 

δύο μέγιστα. Με βάση την 
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πρόβλεψή μας, όσο το u μεγαλώνει η διαφορά των αναλογιών μεταξύ των καταστάσεων 

διαφορετικών fitness θα μικραίνει. Η διαφοροποίηση μεταξύ των ποσοστών πληθυσμού 

που φέρει ο κάθε γονότυπος θα γίνει ασήμαντη, καθώς οι υψηλές πιθανότητες μετάλλαξης 

θα ακυρώνουν την επίδραση του fitness.             

 

 

 

Εικόνα 1.17: u=0.3  Η διαφορά 

μεταξύ των ποσοστών  

γονοτύπων διαφορετικού fitness 

κλείνει, ξεχωρίζουν ακόμα το 

peak και οι πρόποδες του 

ομαλού τοπικού μεγίστου ενώ 

στο ολικό μέγιστο, ο πληθυσμός, 

πέρα από ένα αρχικό ξεπέταγμα, 

έχει ποσοστό κάτω του μέσου 

όρου. Ενδεικτικά τα ποσοστά 

του πληθυσμού του peak του 

ομαλού τοπικού μεγίστου και 

του πιο «σπάνιου» 

πληθυσμιακού τύπου διαφέρουν 

μόλις 4%. 

Εικόνα 1.18: u=0.4 Η διαφορά μεταξύ των 

ποσοστών  γονοτύπων διαφορετικού fitness 

έχει κλείσει ουσιαστικά. Η μετάλλαξη έχει 

«χαλάσει» την δυνατότητα του πληθυσμού 

να καταλαμβάνει μέγιστα στο fitness 

landscape.                                

 

 

Εικόνα 1.19: u=0.5 Για  αυτήν την τιμή ο 

mutation matrix έχει όλα τα στοιχεία του 

ίδια και ίσα με 1/16. Δείχνεται ότι το σημείο 

ισορροπίας δίνει σε κάθε κατάσταση ίσο 

ποσοστό επί του πληθυσμού. Η μετάλλαξη 

έχει εντελώς καταστρέψει τη φυσική 

επιλογή. Για να αναδειχτεί καλύτερα η 

ύπαρξη αυτού του είδους της ισορροπίας 
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χρησιμοποιήθηκαν τυχαίες αρχικές συνθήκες. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.20: Η παρατήρηση των 

Schuster και Swentina 

αναφέρεται σε οποιοδήποτε 

fitness landscape. Έτσι 

δοκιμάζουμε την προσομοίωση 

για ένα πολύ απλό sequence 

space. Κάθε κατάσταση-

γενότυπος γειτονεύει άμεσα με 2 

άλλες, δημιουργώντας έτσι έναν 

κλειστό κύκλο 10 καταστάσεων-

γονότυπων όπου η μέγιστη 

απόσταση είναι 5 (πχ της 

δεύτερης με την έβδομη 

κατάσταση). Η πιθανότητα να μεταλλαχθεί ένας τύπος σε έναν με απόσταση k, είναι 

𝑢𝑘(1 − 𝑢)5−𝑘 Το fitness των διάφορων καταστάσεων είναι τυχαίο από 0 έως 1. 

Δημιουργούμε το απόκρημνο, ολικό μέγιστο αποδίδοντας fitness  ίσο με 4 στην πρώτη 

κατάσταση, και το ομαλό τοπικό μέγιστο, αποδίδοντας fitness 3 στην κατάσταση 8 και 2.1, 

2.2 στις γειτονικές της. Η παραπάνω εικόνα για u=0.001 είναι  ίδια με της προηγούμενης 

προσομοίωσης, για μικρές τιμές του u κυριαρχεί ο τύπος με μέγιστο fitness. 

Εικόνες 1.21 -1.22: Όπως και στην προηγούμενη προσομοίωση στην εικόνα 1.21  για u=0.01 

κυριαρχεί αποκλειστικά η κατάσταση με μέγιστο fitness, ενώ για u=0.1 (εικόνα 1.22), οι δύο 

διπλανές της καταστάσεις έχουν  λόγω των μεταλλάξεων ένα μικρό ποσοστό του 

πληθυσμού  κατ’ αναλογία με την πρώτη προσομοίωση. 
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Εικόνες 1.23-1.24-1.25-1.26:  

Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται η εξέλιξη του συστήματος για u=0.2,  0.3,  0.31 και 0.32. 

Καθώς η πιθανότητα μετάλλαξης αυξάνεται, ο πληθυσμός στο ολικό μέγιστο του fitness 

landscape μειώνεται, ενώ το ομαλό τοπικό μέγιστο παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι του 

πληθυσμού. Στην δεύτερη εικόνα(u=0.3) οι καταστάσεις που αποτελούν το τοπικό μέγιστο 

έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες, στην τρίτη ο πληθυσμός του τοπικού είναι ίσος με 

αυτόν του ολικού μεγίστου ενώ στην τέταρτη πάνω από το 40% του πληθυσμού βρίσκεται 

στις καταστάσεις που απαρτίζουν το ομαλό μέγιστο, η κορυφή του οποίου έχει ήδη 

περισσότερο ποσοστό του πληθυσμού από ότι το ολικό μέγιστο. 

 

 

Εικόνες 1.27 -1.28: Καθώς η 

πιθανότητα μετάλλαξης αυξάνει, το 

ποσοστό του πληθυσμού στα 

μέγιστα πέφτει, η διαφορά στα 

ποσοστά  και σε αυτήν την 

προσομοίωση κλείνει μεταξύ των 

τύπων με υψηλό fitness και αυτών 

με χαμηλό. Αυτό φαίνεται στην 

πρώτη εικόνα (u=0.35) όπου τόσο οι 

πληθυσμοί των μεγίστων του fitness 



30 
 

landscape είναι μικρότεροι, όσο και των υπόλοιπων καταστάσεων μεγαλύτεροι, σε σχέση 

με αυτούς για μικρότερα u. Στην δεύτερη εικόνα (u=0.499) φαίνεται πως για u κοντά στο 

0.5, ακριβώς όπως και στην πρώτη προσομοίωση , η διαφοροποίηση μεταξύ των 

πληθυσμών των διαφόρων τύπων  γίνεται αμελητέα. Η μετάλλαξη έχει πάρει τόσο μεγάλες 

τιμές που εμποδίζει τη φυσική επιλογή να 

παίξει ρόλο στην εξέλιξη του πληθυσμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

Εξελικτική θεωρία παιγνίων. 

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιαστούν βασικά στοιχεία και 

αρχές της θεωρίας παιγνίων. Η σύνδεση με το πρώτο κεφάλαιο γίνεται στο δεύτερο 

κομμάτι, όπου εισάγεται η εξελικτική θεωρία παιγνίων. 

Η θεωρία παιγνίων ξεκίνησε ουσιαστικά να υφίσταται ως κλάδος των μαθηματικών 

με την έκδοση του βιβλίου Theory of Games and Economic Behavior του John Von 

Neumann το 1944. Παρόλα αυτά, η μελέτη του αντικειμένου έμεινε περιορισμένη 

στην ειδική περίπτωση των συνεργατικών παιγνίων (cooperative games) μέχρι, το 

1950, ο John Nash, με την διδακτορική του διατριβή (με τίτλο μάλιστα NON-

COOPERATIVE GAMES) να ανοίξει τον δρόμο για την γενίκευση της μελέτης σε 

πάσης φύσεως παίγνια. 

Η θεωρία παιγνίων είναι στην ουσία μια θεωρία που έχει να κάνει με αποφάσεις. 

Ζητούμενο της, είναι να αναζητήσει τις βέλτιστες επιλογές για έναν παίκτη 

(αυτόνομη μονάδα λήψης αποφάσεων), σε ένα περιβάλλον με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (πόροι, κανόνες τάβλι, οτιδήποτε) , παρουσία και άλλων παικτών 

με τους οποίους αλληλεπιδρά (ανταγωνιστικά ή και συνεργατικά), οι οποίοι έχουν 

παρόμοιες επιδιώξεις. Η γενικότητα-αφαιρετικότητα του αντικειμένου, που είναι 

και αυτή που το καθιστά κλάδο των μαθηματικών και όχι των οικονομικών (από 

όπου και ξεκίνησε ο Von Neumann), είναι τέτοια που η θεωρία παιγνίων σήμερα 

βρίσκει πλήθος εφαρμογών. Τα εργαλεία της χρησιμοποιούνται σήμερα στον κόσμο 

των επιχειρήσεων (ανταγωνισμός για αγορές, δημοπρασίες κτλ) και στις 

διακρατικές σχέσεις (διπλωματία, γεωπολιτική, κτλ), ενώ σε πιο θεωρητικό επίπεδο 

χρησιμοποιείται από τις επιστήμες της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνιολογίας, 

της ψυχολογίας και της βιολογίας. 

Το πρόβλημα με την θεωρία παιγνίων είναι ότι προϋποθέτει παίκτες 

λογικοκρατικούς (που λειτουργούν λογικά, και γνωρίζουν ότι και οι αντίπαλοί 

τους το κάνουν) και εγωιστές (που βασικός τους στόχος είναι να μεγιστοποιήσουν 

το ατομικό τους κέρδος). Από όλες τις παραπάνω εφαρμογές που παραθέσαμε, μόνο 

οι επιχειρήσεις τηρούν ως ένα βαθμό τις προϋποθέσεις αυτές. Πως λοιπόν μπορεί 

ένα πρόβλημα κοινωνιολογίας, ή ένα πρόβλημα εξελικτικής βιολογίας να 

μοντελοποιηθεί και να μελετηθεί με βάση τη θεωρία αυτή εφόσον ούτε οι 

άνθρωποι, ούτε τα κύτταρα είναι λογικοκρατικοί και εγωιστικοί παίχτες? 

Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνει η εξελικτική θεωρία παιγνίων 

(evolutionary game theory) που προτάθηκε από τον Βρετανό βιολόγο John 

Maynard Smith το 1973. Στο μοντέλο που προτείνει οι παίκτες δεν χρειάζεται να 

είναι λογικοί ή εγωιστές, θεωρούνται απλώς ένας πληθυσμός τα μέλη του οποίου 

αλληλεπιδρούν με τυχαίο τρόπο που καθορίζεται από το παίγνιο (σε ένα παίγνιο 
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δύο παιχτών πχ αλληλεπιδρούν σε τυχαία ζεύγη). Οι φορείς των διαφορετικών 

στρατηγικών του υπό μελέτη παιγνίου, θεωρούνται διαφορετικοί τύποι του 

πληθυσμού, οι στρατηγικές που εμφανίζονται, δεν αποτελούν προϊόν συνειδητής 

επιλογής αλλά εκδηλώσεις των διαφορετικών αυτών τύπων. Με βάση το πόσο 

αποτελεσματική είναι μια στρατηγική, δεδομένης της σύστασης του πληθυσμού, οι 

φορείς της πολλαπλασιάζονται η εκλείπουν. Ο πληθυσμός θεωρείται πρακτικά 

άπειρος ώστε οι αλληλεπιδράσεις να μην εξαρτώνται από τον αριθμό ατόμων του 

κάθε τύπου αλλά από το ποσοστό του.  Το μοντέλο που πρότεινε ο Maynard Smith, 

το οποίο δεν περιέχει μηχανισμό μετάλλαξης είναι η λεγόμενη replicator equation 

και θα την δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

2.1    Στοιχεία θεωρίας παιγνίων 

Στη γενική περίπτωση, σε ένα παίγνιο έχουμε παίκτες που δρώντας λογικοκρατικά 

και εγωιστικά, επιλέγουν από ένα σύνολο ενεργειών-στρατηγικών, όχι απαραίτητα 

ίδιο για τον κάθε παίκτη, και με βάση τις επιλογές όλων των παικτών καθορίζεται 

εν τέλει το όφελος του καθενός. Ο τυπικός ορισμός είναι ο εξής: 

Ορισμός 2.1:  Ένα  στρατηγικό παίγνιο ορίζεται από ένα μη κενό, 

διακριτό και περασμένο σύνολο Ν παικτών. Σε κάθε παίκτη i , 

αντιστοιχούν, α) ένα μη κενό σύνολο 𝜮𝒊, το σύνολο των στρατηγικών του, 

και β) μια συνάρτηση 𝒇𝒊: ∏ 𝜮𝒊𝒊∈𝑵 → 𝑹 που μας πληροφορεί για το όφελος 

(payoff) του κάθε παίκτη, δεδομένης μιας επιλογής στρατηγικών από 

όλους τους παίκτες.[22] 

∏ 𝛴𝑖𝑖∈𝑁  είναι το σύνολο που περιέχει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 

στρατηγικών που μπορούν να προκύψουν. Το σύνολο αυτό περιέχει σαν στοιχεία 

του όλα τα πιθανά υποσύνολα που προκύπτουν αν επιλεχθεί μια στρατηγική από 

κάθε παίκτη δηλαδή από κάθε 𝛴𝑖 και λέγεται καρτεσιανό γινόμενο των 𝛴𝑖. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_product)  Τα στοιχεία του συνόλου αυτού, 

𝜎 ∈ ∏ 𝛴𝑖𝑖∈𝑁  λέγονται στρατηγικά προφίλ (είναι οι πιθανές εκβάσεις του παιγνίου) 

και είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές της συνάρτησης 𝑓𝑖. Η συνάρτηση αυτή δηλαδή 

καθορίζει το όφελος του παίκτη i με βάση τις στρατηγικές που επέλεξαν όλοι οι 

παίκτες (το συγκεκριμένο στρατηγικό προφίλ δηλαδή). 

Για να γράψουμε τον παραπάνω ορισμό θυσιάσαμε ένα στοιχείο γενικότητας, 

ορίζοντας το στρατηγικό παίγνιο. Στρατηγικό είναι ένα παίγνιο όταν δεν παίζει 

ρόλο η σειρά που οι παίκτες θα επιλέξουν τις ενέργειές τους. Έτσι το σύνολο των 

πιθανών συνδυασμών είναι όντως το ∏ 𝛴𝑖𝑖∈𝑁  . Στην αντίθετη περίπτωση οι παίκτες 

παίζουν ακολουθιακά, έχοντας τέλεια ή μερική γνώση των επιλογών των παικτών 

που έπαιξαν προηγουμένως. Τα παίγνια της δεύτερης περίπτωσης καλούνται 

παίγνια εκτεταμένης μορφής (extensive games). Αυτή είναι και μια πρώτη 

κατηγοριοποίηση των διαφόρων παιγνίων. Τα παίγνια εκτεταμένης μορφής 

μπορούν να χωριστούν σε παίγνια τέλειας και ελλιπούς πληροφόρησης με βάση το 

κατά πόσο κάθε παίκτης γνωρίζει τις κινήσεις όσων έπαιξαν προηγουμένως. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_product
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Άλλοι τρόποι κατηγοριοποίησης των παιγνίων είναι: 

Α) συνεργατικά (cooperative)-μη συνεργατικά (non-cooperative): Στα συνεργατικά 

παίγνια οι παίκτες μπορούν να επικοινωνήσουν πριν κάνουν τις επιλογές τους, 

κάνοντας συμφωνίες που είναι δεσμευμένοι να τηρήσουν. Στα μη συνεργατικά δεν 

υπάρχει καμία δέσμευση, και οι παίκτες μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν επικοινωνούν 

μεταξύ τους (καθώς είναι λογικοκρατικοί δεν επηρεάζονται από δεσμεύσεις-

μπλόφες). 

Β) πεπερασμένα-άπειρα, διακριτά-συνεχή: ο χαρακτηρισμός έχει να κάνει με τα 

σύνολα 𝛴𝑖. Αν είναι πεπερασμένα, δηλαδή κάθε παίκτης έχει έναν πεπερασμένο 

αριθμό πιθανών επιλογών, τότε το παίγνιο καλείται πεπερασμένο. Αλλιώς καλείται 

άπειρο. Αντίστοιχα αν τα 𝛴𝑖 είναι διακριτά σύνολα καλείται διακριτό, ενώ αν είναι 

συνεχή (και άρα άπειρα) καλείται συνεχές. 

Γ) συμμετρικά-μη συμμετρικά: Σε ένα συμμετρικό παίγνιο όλοι οι παίκτες έχουν 

τις ίδιες διαθέσιμες στρατηγικές να επιλέξουν, άρα κοινό σύνολο Σ. Το όφελος ενός 

παίκτη δεν εξαρτάται από το ποιός είναι αλλά αποκλειστικά από τη στρατηγική 

που επέλεξε, και τις υπόλοιπες στρατηγικές που επιλέχτηκαν, χωρίς πάλι να 

παίζει ρόλο από ποιους παίκτες επιλέχτηκαν. Οι παίκτες είναι θα μπορούσε κανείς 

να πει, μη διακρίσιμοι. Σε ένα τέτοιο, πεπερασμένο παίγνιο Ν παικτών, μπορούμε 

να περιγράψουμε πλήρως τις συναρτήσεις οφέλους με ένα πίνακα διαστάσεων, 

𝑐𝑎𝑟𝑑𝛴 ×
(𝛮−1+𝑐𝑎𝑟𝑑𝛴−1)!

(𝛮−1)!(𝑐𝑎𝑟𝑑𝛴−1)!
 (προκύπτει από συνδυαστική, ενώ cardA είναι ο αριθμός 

των στοιχείων ενός συνόλου A) που ονομάζεται και πίνακας οφέλους (payoff 

matrix), όπου το στοιχείο του 𝑥𝑖𝑗, αντιστοιχεί στο όφελος του παίκτη που επιλέγει 

τη στρατηγική i, ενώ j με j=1,2,...
(𝛮−1+𝑐𝑎𝑟𝑑𝛴−1)!

(𝛮−1)!(𝑐𝑎𝑟𝑑𝛴−1)!
  είναι ο συνδιασμός των 

στρατηγικών που παίχτηκαν από τους υπόλοιπους παίκτες, ο οποίος όπως είπαμε 

δεν εξαρτάται από το ποιος έπαιξε ποια στρατηγική, αλλά από το ποιες, και σε τι 

αριθμό η κάθε μια, στρατηγικές παίχτηκαν. 

Δ) μηδενικού-μη μηδενικού αθροίσματος: Στα παίγνια μηδενικού αθροίσματος, το 

κέρδος ενός παίκτη είναι η απώλεια του άλλου, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι στο 

παιχνίδι να είναι πάντα σταθεροί. Στα μη-μηδενικού αθροίσματος παίγνια δεν 

ισχύει αυτή η συνθήκη. 

Ε) παίγνια άπειρης διάρκειας: Παίγνια που δεν σταματούν σε πεπερασμένο αριθμό 

κινήσεων. Παίγνια με άπειρο αριθμό κινήσεων. 

ΣΤ) παίγνια στρατηγικής μορφής, όπου υπάρχει ζήτημα ατελούς πληροφόρησης, 

όχι σχετικά με προηγούμενες κινήσεις άλλων παικτών (οι κινήσεις θεωρούνται 

ταυτόχρονες), αλλά σχετικά με τις στρατηγικές και τις συναρτήσεις οφέλους των 

άλλων παικτών. 

Το παίγνιο που μας ενδιαφέρει, το prisoner’s dilemma (δίλλημα του 

φυλακισμένου) , ανήκει στην πιο απλή ίσως περίπτωση. Είναι στρατηγικής 

μορφής, συμμετρικό και πεπερασμένο, και παίζεται από δύο παίκτες που έχουν να 

επιλέξουν μεταξύ δύο στρατηγικών, άρα μπορεί να περιγραφεί πλήρως από έναν 
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2×2 payoff matrix. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια εκτενέστερη περιγραφή παιγνίων 

τέτοιας μορφής. 

2.1.1    Μεικτές στρατηγικές [2][3] 

Θεωρούμε ένα πεπερασμένο σύνολο στρατηγικών 𝛴 = {𝜎1, 𝜎2…𝜎𝑛}. Ονομάζουμε τις 

στρατηγικές 𝜎𝑖 καθαρές (pure) στρατηγικές. Μπορούμε τώρα να ορίσουμε μια 

μεικτή στρατηγική, με ένα n-διάστατο διάνυσμα πιθανότητας 𝑝 = {𝑝1, 𝑝2 … 𝑝𝑛}, 

όπου 𝑝𝑖, είναι η πιθανότητα να επιλεγεί η στρατηγική 𝜎𝑖. Οι καθαρές στρατηγικές 

δίνονται από τα μοναδιαία διανύσματα 𝜀𝑖. Ονομάζουμε Δ (Σ) το σύνολο μεικτών και 

καθαρών στρατηγικών. Στον ευκλείδειο n-διάστοτο χώρο το Δ είναι ένα συνεχές, 

κυρτό υποσύνολό διάστασης n-1, με τις καθαρές στρατηγικές να ορίζουν τις 

κορυφές. Έτσι από ένα πεπερασμένο διακριτό παίγνιο, μπορούμε να 

κατασκευάσουμε ένα συνεχές, συμπεριλαμβάνοντας και τις μεικτές στρατηγικές. 

 Για k παίκτες ένα στρατηγικό προφίλ  είναι στοιχείο του καρτεσιανού γινομένου 

των συνόλων Δ(Σi) του κάθε παίκτη για i=1,2…k και μπορεί να γραφτεί σαν  𝒑∗ =

(𝑝1⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑝2⃗⃗⃗⃗⃗ … . 𝑝𝑘⃗⃗⃗⃗⃗), όπου 𝑝𝑖⃗⃗⃗⃗ = {𝑝𝑖1, 𝑝𝑖2 … 𝑝𝑖𝑛}, η μεικτή στρατηγική του παίκτη i αν ο i 

παίκτης έχει διαθέσιμες n καθαρές στρατηγικές (cardΣi=n). Είναι δηλαδή ένα 

σύνολο που περιέχει μια μεικτή στρατηγική από κάθε παίκτη, μια πιθανή έκβαση 

του παιγνίου.  Είναι χρήσιμο για τη συνέχεια, δεδομένου ενός στρατηγικού προφίλ 

𝒑∗ = (𝑝1⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑝2⃗⃗⃗⃗⃗ … . 𝑝𝑘⃗⃗⃗⃗⃗), να ορίσουμε συμβολισμό  (𝑞𝑖⃗⃗⃗⃗ , 𝒑∗
−𝑖) για το στρατηγικό προφίλ που 

προκύπτει αν όλοι οι παίκτες κρατήσουν τη στρατηγική που είχαν στο 𝒑∗, πλην 

του παίκτη i, που αλλάζει από την 𝑝𝑖⃗⃗⃗⃗ , στην 𝑞𝑖⃗⃗⃗⃗ . 

Με δεδομένες τις στρατηγικές των υπολοίπων παικτών, σε ένα πεπερασμένο 

παίγνιο, όπου ένας παίκτης έχει να επιλέξει μεταξύ n στρατηγικών, η συνάρτηση 

οφέλους, μπορεί να παρασταθεί σαν ένα n-διάστατο διάνυσμα 𝑓 = {𝑓1, 𝑓2, … . 𝑓𝑛}, 

όπου𝑓𝑖 είναι το όφελός του αν επιλέξει την στρατηγική i. Τότε για την μεικτή 

στρατηγική  𝑝 = {𝑝1, 𝑝2 … 𝑝𝑛}, μπορούμε να θεωρήσουμε σαν όφελος, το μέσο όφελος 

που αυτή ορίζει, δηλαδή το εσωτερικό γινόμενο 𝑓 ∗ 𝑝.  Για 2 παίκτες με αριθμό 

καθαρών στρατηγικών n και m αντίστοιχα, όπου 𝜎𝑖1 για i=1,2…n  και 𝜎𝑖2 για 

i=1,2…m οι στρατηγικές τους, ο πίνακας F𝑛 × 𝑚 με στοιχείο i,j την συνάρτηση 

οφέλους του παίκτη 1, 𝑓1((𝜎𝑖1, 𝜎𝑗2)) όπου  (𝜎𝑖1, 𝜎𝑗2) το στρατηγικό προφίλ που 

προκύπτει αν ο παίκτης 1 παίξει την στρατηγική 𝜎𝑖1 και ο παίκτης 2 την 𝜎𝑗2,  

περιγράφει το όφελος του πρώτου παίκτη, για κάθε καθαρό στρατηγικό προφίλ. 

Τότε, το γινόμενο 𝑝1⃗⃗⃗⃗⃗𝐹𝑝2⃗⃗⃗⃗⃗ δίνει το μέσο όφελος του πρώτου παίκτη για στρατηγικό 

προφίλ 𝒑∗ = (𝑝1⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑝2⃗⃗⃗⃗⃗) και αντίστοιχα ορίζεται και το όφελος του δεύτερου παίκτη 

στην περίπτωση που παίζονται και μεικτές στρατηγικές. 

2.2    Iσορροπία Nash 

Για ένα παίγνιο στο οποίο οι παίκτες δεν συνεργάζονται ούτε επικοινωνούν (non-

cooperative) αλλά λαμβάνουν ορθολογικά αποφάσεις για τη μεγιστοποίηση ο 

καθένας του δικού του οφέλους έχοντας πλήρη γνώση τόσο του ότι και οι υπόλοιποι 

παίκτες δρουν παρόμοια όσο και των στρατηγικών των υπολοίπων, η ισορροπία 

Nash αναφέρεται σε καταστάσεις όπου κανείς παίκτης δεν έχει συμφέρον να 
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αποκλίνει από τη στρατηγική του. Το στρατηγικό προφίλ σε αυτήν την περίπτωση 

λέγεται ισορροπία Νash.[2][3][22]  

Ορισμός 2.2 Ισορροπία Nash (Nash equilibrium) για ένα πεπερασμένο παίγνιο 

που ορίζεται από σύνολο  N παικτών, με 𝛴𝑖  το σύνολο των καθαρών στρατηγικών 

που αντιστοιχεί σε παίκτη i, και 𝑓𝑖: ∏ 𝛴𝑖𝑖∈𝑁 → 𝑅 τις συναρτήσεις όφελους, αποτελεί 

ένα στρατηγικό προφίλ 𝒑∗ = (𝑝′1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑝′2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ … . 𝑝′𝑘

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) που ανήκει στο καρτεσιανό γινόμενο 

των Δ(𝛴𝑖), όπως ορίστηκε παραπάνω, ώστε για κάθε παίκτη i, η στρατηγική 𝑝′𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ να 

μεγιστοποιεί το όφελός του δεδομένου του περιβάλλοντος που διαμορφώνεται από 

τις στρατηγικές 𝑝′𝑗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  των υπολοίπων. Δηλαδή: 

𝑓𝑖(𝒑∗ = (𝑝′
1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑝′
2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ … . 𝑝′
𝑘

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗)) ≥ 𝑓𝑖((𝑞𝑖
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ , 𝒑∗

-i)) για κάθε παίκτη i ∈N,και για κάθε 𝑞𝑖⃗⃗⃗⃗ ∈ 𝛴𝑖. 

Για την ισορροπία Nash ισχύουν οι παρακάτω δύο προτάσεις[3] (παρατίθενται δίχως 

απόδειξη): 2α) ένα στρατηγικό προφίλ 𝒑∗ είναι ισορροπία Nash αν και μόνο αν 

𝑓𝑖(𝒑∗) ≥ 𝑓𝑖((𝜎𝑖𝑗, 𝒑∗
−𝑖)) , για κάθε παίκτη i και για κάθε καθαρή στρατηγική του 𝜎𝑖𝑗 ∈

𝛴𝑖, και 2β) για κάθε καθαρή στρατηγική του 𝜎𝑖𝑗 ∈ 𝛴𝑖  𝑓𝑖(𝒑∗) > 𝑓𝑖((𝜎𝑖𝑗, 𝒑∗
−𝑖)) αν η 

καθαρή στρατηγική 𝜎𝑖𝑗, έχει μηδενική πιθανότητα να παιχτεί σύμφωνα με το 

στρατηγικό προφίλ 𝒑∗, και 𝑓𝑖(𝒑∗) = 𝑓𝑖((𝜎𝑖𝑗 , 𝒑∗
−𝑖)) αν υπάρχει πιθανότητα να 

παιχτεί. Δηλαδή για έναν παίκτη i, οποιαδήποτε καθαρή στρατηγική είναι πιθανό 

να παιχτεί, η οποία περιέχεται στην μικτή στρατηγική που ακολουθεί αυτός στην 

ισορροπία, επίσης μεγιστοποιεί το όφελος του στο δεδομένο περιβάλλον. 

Ορισμός 2.3 Αυστηρή ισορροπία Nash (strict Nash equilibrium) αποτελεί σε ένα 

παίγνιο που ορίζεται όπως στον ορισμό 2.2 ένα στρατηγικό προφίλ, τέτοιο ώστε για 

κάθε παίκτη η στρατηγική του να είναι η μοναδική που μεγιστοποιεί το όφελός του 

στο περιβάλλον που ορίζεται από τις στρατηγικές των άλλων παικτών. Δηλαδή: 

𝑓𝑖(𝒑∗ = (𝑝′
1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑝′
2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ … . 𝑝′
𝑘

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗))>𝑓𝑖((𝑞𝑖⃗⃗⃗⃗ , 𝒑∗
-i)) για κάθε παίκτη i ∈N,και για κάθε 𝑞𝑖⃗⃗⃗⃗ ∈ 𝛴𝑖. 

Με βάση τις παραπάνω δύο προτάσεις , 2α και 2β, ένα τέτοιο προφίλ θα αποτελείται 

μόνο από καθαρές στρατηγικές.[3]  

Θεώρημα 2.4 (Nash) Σε ένα στρατηγικό, μη-συνεργατικό παίγνιο, με 

πεπερασμένο αριθμό παικτών και καθαρών στρατηγικών που αντιστοιχούν σε κάθε 

παίκτη, όπου όλοι οι παίκτες έχουν πλήρη γνώση των στρατηγικών των άλλων 

παικτών, αν επιτραπούν μεικτές στρατηγικές, υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα 

στρατηγικό προφίλ που αποτελεί ισορροπία Nash.  

Το θεώρημα αυτό, του οποίου η απόδειξη δεν θα παρατεθεί, είναι από τα πιο 

διάσημα θεωρήματα του 20ου αιώνα, και αποτέλεσε θεμέλιο λίθο της θεωρίας 

παιγνίων. 

2.3    Συμμετρικά παίγνια2 παικτών  

Με βάση τα όσα είπαμε παραπάνω (2.1 περίπτωση Γ για Ν=2), ένα συμμετρικό 

παίγνιο δύο παικτών, μπορεί να καθοριστεί από έναν πίνακα Ν×Ν, όπου Ν ο 
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αριθμός των διαθέσιμων στρατηγικών, και το στοιχείο ij του πίνακα μας 

πληροφορεί για το όφελος που αποδίδει η στρατηγική i, αν παιχτεί έναντι της j 

(καθώς το παιχνίδι είναι συμμετρικό δεν έχει σημασία ποιος παίζει τι).  

Στην περίπτωση που οι διαθέσιμες στρατηγικές είναι 2, τις οποίες θα ονομάσουμε 

A και Β, ο πίνακας οφέλους, που από εδώ και πέρα θα ονομάζεται μόνο payoff 

matrix, έχει την παρακάτω μορφή: 

  

A 

 

B 

 

A 

 

a 

 

b 

 

B 

 

c 

 

d 

 

Με βάση την διάταξη των a,b,c,d μπορούμε να διακρίνουμε 24 (4!) βασικούς τύπους 

τέτοιων παιγνίων. Υπάρχουν τρία καθαρά στρατηγικά προφίλ, ((A,A),(A,B) 

ισοδύναμο με (Β,Α), και (Β,Β)). Ανάλογα με τη διάταξη των a,b,c,d  κάποια από 

αυτά μπορούν να  αποτελούν ισορροπία Νash. Πχ, αν a≥c, το προφίλ (Α,Α) 

αποτελεί ισορροπία Νash, αν a>c αποτελεί αυστηρή ισορροπία Νash, ενώ τα ίδια 

ισχύουν για το προφίλ (Β,Β) για d ≥b. Αν a<c και d<b το προφίλ (Α,Β) αποτελεί 

αυστηρή ισορροπία Νash. Σε παίγνια δύο στρατηγικών υπάρχει πάντα καθαρό 

στρατηγικό προφίλ που να αποτελεί ισορροπία Nash. Σε παίγνια με τρείς 

στρατηγικές και πάνω, μπορεί κανένα καθαρό στρατηγικό προφίλ να μην αποτελεί 

ισορροπία Νash, παρόλα αυτά συνυπολογίζοντας και τις μεικτές στρατηγικές, με 

βάση το θεώρημα 2.4, τέτοιο στρατηγικό προφίλ πάντα υπάρχει (πχ scissors-rock-

paper game). 

 

2.4    Εξελικτική θεωρία παιγνίων 

Από εδώ και πέρα, θα αναφερόμαστε μόνο σε συμμετρικά παίγνια. 

Για τη μοντελοποίηση πληθώρας προβλημάτων, οι παραδοχές της θεωρίας παιγνίων 

για λογικοκρατικούς εγωιστές παίκτες δεν έχουν νόημα. Αντ΄αυτού προτάθηκε από 

τον John Maynard Smith, ένα μοντέλο που οι στρατηγικές δεν επιλέγονται 

λογικά, αλλά ακολουθούνται από ποσοστά ενός πληθυσμού, και με βάση την 

αποτελεσματικότητά τους επιβιώνουν, εκλείπουν, κυριαρχούν. Θεωρούμε έναν 

πληθυσμό, πρακτικά άπειρο, και ονομάζουμε xi την αναλογία του που ακολουθεί 

την στρατηγική i. Οι στρατηγικές μπορούν να είναι καθαρές ή και μεικτές και 

καθορίζονται από το παίγνιο που αποτελεί βάση της αλληλεπίδρασης των διαφόρων 

τύπων και για αυτό θα το αποκαλούμε παίγνιο-βάση. Θεωρούμε ότι τα άτομα 

αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους σε τυχαίες n-άδες, όπου n ο αριθμός παικτών 

που παίζεται το παίγνιο-βάση. Η αλληλεπίδραση είναι στην ουσία το παίγνιο, μόνο 

που τα άτομα, δεν είναι λογικοί εγωιστές που παίζουν, αλλά είναι 
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προγραμματισμένα με βάση τον τύπο του πληθυσμού που ανήκουν να παίξουν την 

ανάλογη στρατηγική. Επίσης η αλληλεπίδραση θεωρείται συνεχής, δεν παίζεται 

δηλαδή μια παρτίδα σε κάθε χρονικό βήμα από όλες τις n-άδες ατόμων ταυτόχρονα. 

Ανάλογα με το πόσο καλά τα πάνε τα άτομα του εκάστοτε τύπου στο παίγνιο, 

καθορίζεται το fitness του (βλέπε κεφάλαιο 1) και με βάση τις γνωστές μας από το 

προηγούμενο κεφάλαιο εξελικτικές εξισώσεις, η κυριαρχία, η επιβίωση, ή η 

εξάλειψη της στρατηγικής από τον πληθυσμό. 

Γενικώς, αφού ο πληθυσμός θεωρείται άπειρος, η πιθανότητα ένα άτομο να 

αλληλεπιδράσει με φορέα της στρατηγικής i είναι xi. Σε περίπτωση που το παίγνιο 

παίζεται από k παίκτες και υπάρχουν m στρατηγικές στον πληθυσμό (καθαρές ή 

μεικτές, ο αριθμός m δεν σχετίζεται με τo πλήθος των  καθαρών στρατηγικών που 

ορίζουν το παίγνιο)  , η πιθανότητα να διαμορφωθεί για το άτομο i κατά την 

αλληλεπίδραση, περιβάλλον όπου ο αριθμός των υπόλοιπων ατόμων που παίζουν 

μια στρατηγική j, είναι lj, είναι 𝑝(𝑙1, 𝑙2 … . 𝑙𝑚) =
(𝑘−1)!

∏ 𝑙𝑗
𝑚
𝑗=1 !

∏ 𝑥
𝑗

𝑙𝑗𝑚
𝑗=1  . Το περιβάλλον που 

καθορίζεται για ένα άτομο από τους αριθμούς lj , το οποίο μαζί με την στρατηγική 

του ατόμου i αποτελεί ένα στρατηγικό προφίλ θα συμβολιστεί για ευκολία en(l), 

και το στρατηγικό προφίλ, sp(i, en(l)), όπου l, διάνυσμα m διαστάσεων με στοιχεία 

τα lj, και φυσικά ∑ 𝑙𝜈
𝑚
𝜈=1 = 𝑘 − 1. Το μέσο αναμενόμενο payoff λοιπόν ενός φορέα 

της στρατηγικής i σε ένα παίγνιο k παικτών, όταν στον πληθυσμό εμφανίζονται m 

στρατηγικές,  είναι το άθροισμα ∑ 𝑝(𝐥)𝑔(𝐥 sp(i, en(l))), όπου g η συνάρτηση οφέλους 

του παιγνίου (μια αρκεί καθώς είναι συμμετρικό). Όπως θα δούμε παρακάτω, η 

βασική ιδέα της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων, είναι η εξίσωση του μέσου 

αναμενόμενου payoff  με το fitness, σε ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων 

που περιγράφουν την εξέλιξη ενός συστήματος διαφορετικών τύπων πληθυσμού 

που αλληλεπιδρούν δυναμικά μεταξύ τους. 

Στην ειδικότερη περίπτωση, όταν βάση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων το 

πληθυσμού είναι ένα παίγνιο δύο παικτών και n στρατηγικών, στην περίπτωση που 

όλες οι υπάρχουσες στρατηγικές είναι καθαρές και ο αριθμός τους είναι m, και ο 

payoff matrix έχει στοιχεία 𝑎𝑖𝑗, που ισοδυναμούν με το payoff της στρατηγικής i 

απέναντι στην j, το fitness ενός ατόμου της στρατηγικής i, θα είναι 𝑓𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1 . 

Αν χρησιμοποιούνται και μεικτές στρατηγικές, το payoff της στρατηγικής i που 

ορίζεται από το διάνυσμα 𝒑𝑖 = (𝑝𝑖1, 𝑝𝑖2 … . 𝑝𝑖𝑛), απέναντι στην j που ορίζεται από το 

διάνυσμα 𝒑𝑗 = (𝑝𝑗1, 𝑝𝑗2 … . 𝑝𝑗𝑛), αν Α ο n×n payoff matrix, είναι piApj (βλέπε 2.1.2). 

Έτσι το fitness ατόμου της στρατηγικής i θα είναι: 

 𝑓𝑖 = ∑ 𝒑𝑖A𝒑𝑗𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1  (σχέση2.5) 

 

2.4.1    Evolutionary stable strategy-ESS[1][2][3] 

Με βάση την παραπάνω κουβέντα θα συζητηθεί εδώ μια σημαντική έννοια της 

εξελικτικής θεωρίας παιγνίων, η εξελικτικά ευσταθής στρατηγική, 

(evolutionary stable strategy) που από εδώ και πέρα θα αναφερόμαστε σε αυτήν 
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σαν ΕSS. Μια στρατηγική θεωρείται ΕSS αν, σε περίπτωση που είναι κυρίαρχη 

σε όλα τα άτομα ενός πληθυσμού, και ένα ποσοστό του πληθυσμού μεταλλαχθεί 

ώστε να παίζει οποιαδήποτε άλλη στρατηγική που επιτρέπεται από το παίγνιο –

βάση, τότε αν το μεταλλαγμένο ποσοστό είναι αρκετά μικρό, η ΕSS στρατηγική 

αποκτά εξελικτικό πλεονέκτημα. Σε ένα παίγνιο-βάση (από την ενότητα 2.4 και 

έπειτα πάντα συμμετρικό) 2 παικτών και n στρατηγικών, με payoff matrix Α 

n×n διαστάσεων, αν η μεικτή στρατηγική που ορίζεται από το διάνυσμα n 

διαστάσεων p’ είναι ΕSS, τότε για κάθε άλλη στρατηγική p, που εισβάλει σε 

πληθυσμό ατόμων p’, υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού που συμβολίζεται με ε 

που παίζει την p αρκετά μικρό, ώστε το fitness της p’, να είναι μεγαλύτερο από 

αυτό της p. Η πληθυσμιακή σύνθεση θα έχει άτομα που παίζουν την p’ σε 

αναλογία (1-ε), και άτομα που παίζουν την p σε αναλογία ε. Με βάση όσα 

συζητήθηκαν στην 2.4.1, και ειδικά τη σχέση 2.5, θα πρέπει για κάθε p να 

υπάρχει ε αρκετά μικρό ώστε, pApε+pAp’(1-ε)<p’Apε+p’Ap’(1-ε) ώστε η p’ να 

είναι ΕSS . Η σχέση αυτή γράφεται (1-ε)(p’Ap’-pAp’)+ε(p’Ap-pAp)>0. Αν το ε 

μπορεί να γίνει αρκετά μικρό η σχέση αυτή ισχύει πάντα αν: α)  p’Ap’-pAp’ >0, 

δηλαδή το payoff  ενός μεταλλαγμένου-εισβολέα ατόμου απέναντι στον 

κυρίαρχο τύπο να είναι μικρότερο από ότι ενός ατόμου του κυρίαρχου τύπου 

απέναντι στον κυρίαρχο τύπο. β) αν p’Ap’-pAp’=0, τότε θα πρέπει τουλάχιστον 

p’Ap-pAp>0, δηλαδή το payoff του κυρίαρχου τύπου απέναντι στον 

μεταλλαγμένο να είναι μεγαλύτερο από ότι του μεταλλαγμένου απέναντι στον 

εαυτό του. Συμπυκνώνοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στον παρακάτω ορισμό: 

Ορισμός 2.6 Όταν οι αλληλεπιδράσεις σε έναν πληθυσμό καθορίζονται από 

ένα συμμετρικό παίγνιο-βάση δύο παικτών με payoff matrix A, λέμε ότι η 

στρατηγική p’ είναι ΕSS αν: 

Α) p’Ap’-pAp’ >0 για κάθε p≠p’, p∈Δ(Σ) 

Β) εφόσον p’Ap’-pAp’=0, p’Ap-pAp>0 για κάθε p≠p’, p∈Δ(Σ) 

Από τον ορισμό, και με βάση τους ορισμούς 2.2, 2.3 και 2.6, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι αν ένα στρατηγικό προφίλ (σε συμμετρικά παίγνια-βάσεις 2 

παικτών) στο οποίο και οι δύο παίκτες παίζουν την ίδια στρατηγική, είναι 

αυστηρή  ισορροπία Νash, τότε η στρατηγική αυτή είναι σίγουρα ESS, και αν 

μια στρατηγική είναι ESS, τότε το στρατηγικό προφίλ που προκύπτει αν την 

επιλέξουν και οι δύο παίκτες, είναι σίγουρα ισορροπία Nash. Με βάση λοιπόν 

την αυστηρότητα των κριτηρίων μπορούμε να κατατάξουμε τις συνθήκες αυτές: 

Αυστηρή ισορροπία Nash>ESS>Ισορροπία Nash. 

Tέλος, χωρίς απόδειξη θα αναφερθεί, ότι εφόσον μια μεικτή στρατηγική είναι 

ESS, κανένα υποσύνολο των  καθαρών στρατηγικών που αποτελούν τη βάση της 

δεν μπορεί να αποτελέσει βάση μεικτής στρατηγικής ώστε, το στρατηγικό 

προφίλ αν αυτή παιχτεί από αμφότερους τους παίκτες, να είναι ισορροπία 

Nash. Αν λοιπόν είναι ESS μια μεικτή στρατηγική που δίνει σε όλες τις 

καθαρές στρατηγικές δυνατότητα να παιχτούν, τότε είναι και η μοναδική 
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στρατηγική για την οποία  αποτελεί ισορροπία Nash το προφίλ που προκύπτει 

αν όλοι οι παίκτες την ακολουθήσουν.[3] 

 

2.4.2   Replicator equation[1][3] 

Τώρα πια είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τo σύστημα εξισώσεων που πρότεινε ο 

John Maynard Smith, που ονομάζεται replicator equation. Ήδη οι βασικές έννοιες 

έχουν συζητηθεί. Για συμμετρικά παίγνια n παικτών θεωρούμε πρακτικά άπειρα 

άτομα που αλληλεπιδρούν με συνεχή τρόπο, παίζοντας σε τυχαίες n-αδες το 

παίγνιο, ακολουθώντας το καθένα τη στρατηγική που είναι προγραμματισμένο να 

ακολουθήσει. Όσες στρατηγικές είναι παρούσες στον πληθυσμό, αντιστοιχούν σε 

έναν τύπο του πληθυσμού η κάθε μια με xi  την αναλογία της στρατηγικής i. To 

fitness του κάθε τύπου ορίζεται σαν το μέσο αναμενόμενο payoff των ατόμων του, 

με βάση τις συνθήκες που περιγράψαμε. Το μόνο που έχει μείνει είναι να πάρουμε 

το σύστημα εξισώσεων  𝑥𝑖
′ = 𝑥𝑖(𝑓𝑖 − 𝜑), με 𝜑 = ∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖

𝛮
𝜄=1  και  ∑ 𝑥𝑖

𝛮
𝜄=1 = 1 (σχέση1.1), 

από το κεφάλαιο 1.2 και να αντικαταστήσουμε 𝑓𝑖=∑ 𝑝(𝐥)𝑔(𝐥 sp(i, en(l))), όπου g η 

συνάρτηση οφέλους του παιγνίου, p(l) η πιθανότητα να διαμορφωθεί για την 

αλληλεπίδραση ένα περιβάλλον l, και g η συνάρτηση οφέλους (βλέπε 2.4.1). Για 

παίγνια δύο παικτών που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μας έχουμε 𝑓𝑖 =

∑ 𝒑𝑖A𝒑𝑗𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1  (σχέση2.5). 

Έτσι, από τις σχέσεις 1.1 και 2.5 προκύπτει το σύστημα της replicator equation 

για ένα συμμετρικό παίγνιο-βάση με δύο παίκτες και n καθαρές στρατηγικές, με m 

των αριθμό των στρατηγικών (καθαρών-μεικτών) που εμφανίζονται στον πληθυσμό: 

𝒅𝒙𝒊

𝒅𝒕
= 𝒙𝒊(𝒇𝒊 − 𝝋) όπου 𝑓𝑖 = ∑ 𝒑𝑖A𝒑𝑗𝑥𝑗

𝑚
𝑗=1  , 𝜑 = ∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖

𝛮
𝜄=1  (σχέση 2.7) 

 με 𝑥𝑖 την αναλογία του τύπου που ακολουθεί τη στρατηγική i για i={1.2…m}, 

𝒑𝑖={pi1,pi2….pin}, 𝒑𝑗={pj1,pj2….pjn} τα διανύσματα μήκους n που ορίζουν τις μεικτές 

στρατηγικές 𝒑𝑖, 𝒑𝑗 για i,j={1,2,….m}, A τον n×n payoff matrix του παιγνίου, 𝑓𝑖 το 

fitness του τύπου που ακολουθεί τη στρατηγική i, και 𝜑 το μέσο fitness. 

Όπως φαίνεται, στο μοντέλο αυτό δεν προβλέπεται μηχανισμός μετάλλαξης. Η 

μεγάλη διαφορά από τη σχέση 1.1 είναι ότι τα fitness πια δεν είναι σταθερά, αλλά 

εξαρτώνται γραμμικά από τις αναλογίες 𝑥𝑖 των διάφορων τύπων. Μπορούμε εύκολα 

να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Αν στον πληθυσμό υπάρχουν n στρατηγικές, ο 

χώρος φάσεων των 𝑥𝑖 είναι ένας γραμμικός υποχώρος του n-διάστατου ευκλείδειου 

χώρου, συγκεκριμένα το n-1διάστατο επίπεδο ∑ 𝑥𝑖
𝛮
𝜄=1 = 1   λόγω του ότι  ∑ �̇�𝑖 = 0.𝑁

𝑖=1  

Καθώς τα 𝑥𝑖  είναι αναλογίες των τύπων στον πληθυσμό, θέλουμε η εξισώσεις μας να 

εξασφαλίζουν ότι για κάθε i, 𝑥𝑖 ≥0. Αυτό συμβαίνει, διότι αν 𝑥𝑖=0, τότε 
𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
= 0. 

Έτσι αν οι αρχικές συνθήκες είναι πάνω σε πλευρά που ορίζεται από 𝑥𝑖=0 για 

κάποια i, τότε ποτέ η τροχιά στο χώρο φάσεων δεν εγκαταλείπει την πλευρά αυτή. 

Καθώς το σύστημα είναι αυτόνομο, άρα οι τροχιές στο χώρο φάσεων δεν τέμνονται, 

μπορούμε να δούμε ότι οι πλευρές, καθώς είναι αναλλοίωτες, φράσουν το κλειστό 

χωρίο που ορίζεται από τις σχέσεις ∑ 𝑥𝑖
𝛮
𝜄=1 = 1, 𝑥𝑖>0, ώστε καμία τροχιά που 
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ξεκινάει έξω από αυτό να μην καταλήγει σε αυτό, και καμία που ξεκινάει μέσα, να 

μην μπορεί να βγει έξω. Για 2 στρατηγικές πχ, ο χώρος φάσεων είναι η ευθεία 

x+y=1 στο καρτεσιανό επίπεδο, ενώ τα σημεία (1,0),(0,1) είναι σημεία ισορροπίας, 

εξασφαλίζοντας ότι αν η τροχιά ξεκινήσει στο φραγμένο από αυτά ευθύγραμμο 

τμήμα θα μείνει εκεί. Για τρεις στρατηγικές ο χώρος φάσεων είναι το επίπεδο 

x+y+z=1, όπου οι τομές του με τους θετικούς ημιάξονες είναι αναλλοίωτες, 

εξασφαλίζοντας ότι αν η τροχιά ξεκινήσει στο χωρίο που περιβάλλουν θα μείνει 

εκεί. Καθώς αν 𝑥𝑖=0 τότε 
𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
= 0, μπορούμε αν ένας τύπος πληθυσμού απουσιάζει 

αρχικά από τον πληθυσμό, να μην τον λάβουμε καθόλου υπόψει και να 

μελετήσουμε τον πληθυσμό για n-1 στρατηγικές. Η τροχιά στο χώρο φάσεων θα 

μείνει πάνω στην πλευρά του ∑ 𝑥𝑖
𝛮
𝜄=1 = 1, όπου 𝑥𝑖=0, 𝑥𝑗>0 για j≠i όπου i η απούσα 

στρατηγική. 

Είναι φανερό πως όλες οι κορυφές στο χώρο φάσεων (𝑥𝑖=1, 𝑥𝑗=0 για όλα τα j≠i) είναι 

σημεία ισορροπίας. Αν υπάρχει σημείο ισορροπίας στην εσωτερική περιοχή του 

χώρου φάσεων, 𝑥𝑖>0 για όλα τα i, δίνεται από τη λύση των εξισώσεων f1=f2=…=fn 

και ∑ 𝑥𝑖
𝛮
𝜄=1 = 1. Οι εξισώσεις είναι γραμμικές, με n αγνώστους, άρα μπορούν να 

δώσουν μία ή καμία σημειακή λύση για τα  𝑥𝑖>0 . Στην περίπτωση που δεν είναι 

όλες γραμμικά ανεξάρτητες, η λύση μπορεί να είναι ένας γραμμικός υποχώρος του 

n-1-διάστασης χώρου φάσεων. Δηλαδή αν στον πληθυσμό εμφανίζονται τρεις 

στρατηγικές, ο χώρος φάσεων θα είναι δισδιάστατος και είναι δυνατόν ένα 

ευθύγραμμο τμήμα αυτού να αποτελείται από σημεία ισορροπίας. Στις περιπτώσεις 

αυτές οι γραμμικοί υποχώροι σημείων ισορροπίας, μπορούν να είναι ευσταθείς, 

αλλά ποτέ ασυμπτωτικά ευσταθείς[1]. 

Παρακάτω θα παρατεθούν δίχως απόδειξη χρήσιμες προτάσεις[3] ( σχέσεις2.8): 

Α) Αν ένα παίγνιο-βάση έχει payoff matrix A με στοιχεία aij και ένα δεύτερο με τις 

ίδιες στρατηγικές έχει payoff matrix B με στοιχεία bij=kaij+cj, δηλαδή ο πίνακας Β 

προκύπτει από τον πίνακα Α επί μια σταθερά, συν τον πίνακα C, ο οποίος έχει σε 

κάθε στήλη το ίδιο στοιχείο σε όλα τα κελιά, και συμβολίσουμε το διάνυσμα που 

καθορίζει τη σύσταση του πληθυσμού x την πρώτη και x’ για την δεύτερη 

περίπτωση, τότε για x(0)= x’(0)  (ίδιες αρχικές συνθήκες), έχω x(kt)=x’(t), δηλαδή ο 

μετασχηματισμός του πίνακα Α αφήνει αναλλοίωτο το χώρο φάσεων, και απλώς 

επιταχύνει κατά παράγοντα k την εξέλιξη του συστήματος. 

Β) Όταν στον πληθυσμό υπάρχουν οι n καθαρές στρατηγικές του παιγνίου-βάσης, 

αν το προφίλ (p,p) όπου p η μεικτή στρατηγική  p={p1,p2,…pn}, είναι Νash 

ισορροπία, τότε το σημείο x={x1,x2,…xn} του χώρου φάσεων, όπου xi=pi θα είναι 

σημείο ισορροπίας. 

Γ) Όταν στον πληθυσμό υπάρχουν οι n καθαρές στρατηγικές του παιγνίου-βάσης, 

για κάθε σημείο ισορροπίας  x={x1,x2,…xn} όπου όλα τα xi>0, για τη μεικτή 

στρατηγική p={p1,p2,…pn},όπου xi=pi, το προφίλ (p,p) θα είναι ισορροπία Νash.                                             
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Δ) Όταν στον πληθυσμό υπάρχουν οι n καθαρές στρατηγικές του παιγνίου-βάσης, 

αν σημείο ισορροπίας x={x1,x2,…xn} είναι ευσταθές, για τη μεικτή στρατηγική 

p={p1,p2,…pn},όπου xi=pi, το προφίλ (p,p) θα είναι ισορροπία Νash. 

Ε) Όταν στον πληθυσμό υπάρχουν οι n καθαρές στρατηγικές του παιγνίου-βάσης, 

αν έχω σημείο ισορροπίας x’={x1,x2,…xn}, και τροχιά με αρχικές συνθήκες όπου όλα 

τα xi>0, αν για t->∞ η τροχιά τείνει στο x’, τότε, για τη μεικτή στρατηγική 

p={p1,p2,…pn},όπου xi=pi, το προφίλ (p,p) θα είναι ισορροπία Νash. 

Ζ) Όταν στον πληθυσμό υπάρχουν οι n καθαρές στρατηγικές του παιγνίου-βάσης, 

και η μεικτή στρατηγική p={p1,p2,…pn} είναι ESS, τότε το σημείο x={x1,x2,…xn} 

του χώρου φάσεων, όπου xi=pi θα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. 

2.5    Replicator equation με 2 στρατηγικές 

Σαν παράδειγμα των παραπάνω θα μελετήσουμε την replicator equation στην απλή 

περίπτωση που το παίγνιο-βάση, έχει δύο καθαρές στρατηγικές, και στον πληθυσμό 

υπάρχουν δύο τύποι που ο καθένας ακολουθεί μια από τις δύο. Ο πίνακας που 

ορίζει το payoff είναι της μορφής: 

  

A 

 

B 

 

A 

 

a 

 

b 

 

B 

 

c 

 

d 

 

Αν x1 η αναλογία όσων ακολουθούν τη στρατηγική Α και x2, όσων ακολουθούν τη Β, 

με βάση τα όσα είπαμε παραπάνω τα fitness θα είναι, 𝑓1 = 𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2  και 𝑓2 = 𝑐𝑥1 +

𝑑𝑥2 .  Το σύστημά μας  γράφεται: 

�̇�1 = 𝑥1(𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2−𝑥1(𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2) − 𝑥2(𝑐𝑥1 + 𝑑𝑥2)) 

�̇�2 = 𝑥2(𝑐𝑥1 + 𝑑𝑥2−𝑥1(𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2) − 𝑥2(𝑐𝑥1 + 𝑑𝑥2)) 

Καθώς x1+x2=1, μπορούμε να γράψουμε μόλις μια εξίσωση. Έτσι με λίγες πράξεις 

έχουμε:�̇�1 = 𝑥1(1 − 𝑥1)((𝑎 − 𝑐 + 𝑑 − 𝑏)𝑥1 + 𝑏 − 𝑑). (σχέση 2.9)  

Αν και υπάρχει αναλυτική λύση, δεν είναι αναγκαίος ο υπολογισμός της για να 

μελετηθεί η ποιοτική συμπεριφορά του συστήματος. Το ποσοστό των παικτών της 

στρατηγικής Α αυξάνεται όταν το �̇�1 από τη σχέση 2.8 είναι  μεγαλύτερο του 

μηδενός. Τα σημεία 0 και 1 είναι εμφανώς σημεία ισορροπίας. Αν υπάρχει λύση της 

(𝑎 − 𝑐 + 𝑑 − 𝑏)𝑥1 + 𝑏 − 𝑑 = 0 στο (0,1) υπάρχει και τρίτο σημείο ισορροπίας. 

Μπορούμε να διακρίνουμε πέντε περιπτώσεις (περιπτώσεις 2.1): 
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Α) a≥c και b≥d  με τουλάχιστον μία ανισότητα να ισχύει, στο διάστημα (0,1) δεν 

υπάρχει σημείο ισορροπίας, η 2.9 είναι σε όλο το διάστημα θετική, άρα το 𝑥1 

συνεχώς αυξάνει, τείνοντας αυμπτωτικά στο 1, που είναι και ευσταθές. Το 0 είναι 

ασταθές. Ο πληθυσμός που παίζει Α κυριαρχεί. 

Β) c≥a και d≥b  με τουλάχιστον μία ανισότητα να ισχύει, στο διάστημα (0,1) δεν 

υπάρχει σημείο ισορροπίας, η 2.9 είναι σε όλο το διάστημα αρνητική, άρα το 𝑥1 

συνεχώς μειώνεται, τείνοντας αυμπτωτικά στο 0, που είναι και ευσταθές. Το 1 

είναι ασταθές. Ο πληθυσμός που παίζει B κυριαρχεί. 

Γ) a>c,d>b, στο διάστημα [0,1] υπάρχει σημείο ισορροπίας x1
*=(d-b)/(a-c+d-b). Για 

x1>x1
*, η σχέση 2.9 είναι θετική, ενώ για x1<x1

*, είναι αρνητική. Άρα στην περιοχή 

(x1
*,1) το x1 αυξάνεται τείνοντας στο 1, ενώ στην (0,x1

*) μειώνεται τείνοντας στο 0, 

και το σημείο ισορροπίας είναι ασταθές. Κυριαρχεί στον πληθυσμό είτε η 

στρατηγική Α, είτε η Β, αναλόγως τις αρχικές συνθήκες. 

Δ) a<c,d<b, στο διάστημα [0,1] υπάρχει σημείο ισορροπίας x1
*=(d-b)/(a-c+d-b). Για 

x1>x1
*, η σχέση 2.9 είναι αρνητική, ενώ για x1<x1

*, είναι θετική. Άρα στην περιοχή 

(x1
*,1) το x1 μειώνεται τείνοντας στο x1

*, ενώ στην (0,x1
*) αυξάνει τείνοντας στο x1

*, 

και το σημείο ισορροπίας είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Στον πληθυσμό, για αρχικές 

συνθήκες στο (0,1) οι δύο στρατηγικές  Α και Β συνυπάρχουν με αναλογία (x1
* ,1- 

x1
*). 

Ε) a=c,d=b όπου η σχέση 2.9 είναι μηδέν παντού, όλα τα σημεία είναι ισορροπίας, 

και ο πληθυσμός διατηρεί την αρχική του σύνθεση. 

Στις εικόνες 2.1-2.5 παρακάτω, δίνονται παραδείγματα εξέλιξης του πληθυσμού , 

υπό τις συνθήκες Α έως Β. 

 

 

Εικόνα 2.1: Εδώ παρουσιάζεται η 

περίπτωση a>c,b>d. Στην περίπτωση 

αυτή 𝑓𝑎 > 𝑓𝑏 για όλο το διάστημα 

τιμών. Το σημείο 𝑥𝑏 = 1, 𝑥𝑎 = 0 είναι 

ασταθές σημείο ισορροπίας, το 𝑥𝛼 =

1, 𝑥𝑏 = 0 ευσταθές, και για 

οποιεσδήποτε αρχικές συνθήκες 

καταλήγουμε σε κυριαρχία της 

στρατηγικής A. Στη διπλανή εικόνα για 

τις τιμές των a,b,c,d δόθηκαν οι 

αριθμοί 2,2,1,1 αντίστοιχα, ενώ οι 

αρχικές συνθήκες είναι τυχαίες. Η 

στρατηγική Α επικρατεί. 

 

A

B
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Εικόνα 2.2: Εδώ παρουσιάζεται η 

περίπτωση a<c,b<d. Στην 

περίπτωση αυτή 𝑓𝑎 < 𝑓𝑏 για όλο 

το διάστημα τιμών. Το σημείο 

𝑥𝑏 = 1, 𝑥𝑎 = 0 είναι ευσταθές 

σημείο ισορροπίας, το 𝑥𝛼 =

1, 𝑥𝑏 = 0 ασταθές, και για 

οποιεσδήποτε αρχικές συνθήκες 

καταλήγουμε σε κυριαρχία της 

στρατηγικής Β. Στη διπλανή εικόνα 

για τις τιμές των a,b,c,d δόθηκαν 

οι αριθμοί 1,1,2,2 αντίστοιχα, ενώ 

οι αρχικές συνθήκες είναι τυχαίες. 

Η στρατηγική Β επικρατεί. 

 

 

 

Εικόνες 2.3-2.4: Στην περίπτωση που a>c, 

b<d, τα δύο οριακά σημεία ισορροπίας 

(όπου υπάρχει μόνο ένας τύπος) είναι 

ευσταθή, ενώ υπάρχει και τρίτο, ασταθές 

σημείο ισορροπίας, όπου 𝑥𝑎 =
𝑑−𝑏

𝑎−𝑐−𝑏+𝑑
 . 

Για αρχική τιμή του 𝑥𝑎 μεγαλύτερη από 

αυτήν της ισορροπίας επικρατεί η 

στρατηγική A ενώ για μικρότερη η B. Για 

τις εικόνες έχουμε δώσει στα a,b,c,d 

τιμές 4,1,2,2. Κατά συνέπεια, ασταθή 

ισορροπία έχουμε για 𝑥𝑎 =
1

3
, 𝑥𝑏 =

2

3
. Στην πρώτη εικόνα η αρχική τιμή 

του 𝑥𝑎 είναι μικρότερη από 1/3 και 

κατά συνέπεια επικρατεί η 

στρατηγική B. Στη δεύτερη είναι 

μεγαλύτερη και επικρατεί η 

στρατηγική Α. 

 

 

 

A

B

A

B

A

B
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Εικόνα 2.5: Στην περίπτωση που 

a<c, b>d, τα δύο οριακά σημεία 

ισορροπίας (όπου υπάρχει μόνο 

ένας τύπος) είναι ασταθή, ενώ 

υπάρχει και τρίτο, ευσταθές 

σημείο ισορροπίας, όπου 𝑥𝑎 =
𝑑−𝑏

𝑎−𝑐−𝑏+𝑑
 . Έτσι, για κάθε τιμή 

αρχικών συνθηκών η εξέλιξη του 

συστήματος οδηγεί σε ισορροπία 

των δύο στρατηγικών με 

αναλογία που καθορίζεται από 

τις τιμές των a,b,c,d.  Στο 

παράδειγμα στις σταθερές δόθηκαν αντίστοιχα οι τιμές 1,2,4,1. Αυτό σημαίνει ότι 

ισορροπία θα έχουμε για 𝑥𝑎 =
1

4
, 𝑥𝑏 =

3

4
 . Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή είναι και η 

κατάσταση που αναπαριστά το διπλανό γράφημα. 

 

 

2.5.1   Replicator equation με 3 στρατηγικές: scissors-rock-paper game 

 

Εδώ θα μελετήσουμε την εξέλιξη ενός πληθυσμού, στον οποίο υπάρχουν 3 

στρατηγικές , που αντιστοιχούν στις καθαρές στρατηγικές του παιγνίου-βάσης  

scissors-rock-paper. Το παίγνιο αυτό, είναι ουσιαστικά το παιδικό παιχνίδι πέτρα-

ψαλίδι-χαρτί. Ο payoff matrix του παιγνίου είναι: 

 

 

 

 

 

Όλες οι σταθερές είναι θετικές. 

Κάθε στρατηγική κερδίζει τη μια αντίπαλο και χάνει από την άλλη . Αν ο πίνακας 

είναι αντισυμμετρικός τότε έχουμε την περίπτωση ενός zero-sum game όπου το 

κέρδος ενός παίκτη ισούται με την απώλεια του άλλου. Αν τα ποσοστά των 

στρατηγικών είναι x1 για την πέτρα, x2 για το χαρτί και x3 για το ψαλίδι τότε με 

βάση τον παραπάνω πίνακα, το  replicator equation σύστημα γίνεται: 

 Π X Ψ 

Π 0 -α1 β1 

Χ β2 0 -α2 

Ψ -α3 β3 0 

A

B
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�̇�1 = 𝑥1(−𝑎1𝑥2 + 𝛽1𝑥3−𝑥1(−𝑎1𝑥2 + 𝛽1𝑥3) − 𝑥2(𝛽2𝑥1 − 𝛼2𝑥3) − 𝑥3(−𝛼3𝑥1 + 𝛽3𝑥2))  

�̇�2 = 𝑥2(𝛽2𝑥1 − 𝛼2𝑥3−𝑥1(−𝑎1𝑥2 + 𝛽1𝑥3) − 𝑥2(𝛽2𝑥1 − 𝛼2𝑥3) − 𝑥3(−𝛼3𝑥1 + 𝛽3𝑥2)) 

�̇�3 = 𝑥3(−𝛼3𝑥1 + 𝛽3𝑥2−𝑥1(−𝑎1𝑥2 + 𝛽1𝑥3) − 𝑥2(𝛽2𝑥1 − 𝛼2𝑥3) − 𝑥3(−𝛼3𝑥1 + 𝛽3𝑥2)) 

  Το σύστημα μπορεί να μετατραπεί σε σύστημα δύο εξισώσεων με χρήση της σχέσης 

x1+x2+x3=1. Πριν όμως από αυτό μπορούμε να βγάλουμε ήδη πολλά συμπεράσματα. 

Πρώτον, καθώς έχουμε τρεις στρατηγικές, ο χώρος φάσεων είναι το επίπεδο 

x1+x2+x3=1 στον τρισδιάστατο χώρο, αλλά με βάση όσα είπαμε στην ενότητα 2.4.3 

μας αφορά μόνο το χωρίο που φράσσεται από τις ευθείες-τομές του επιπέδου με τα 

επίπεδα xi=0, για κάθε i . Δεύτερον τα σημεία (1,0,0),(0,1,0) και (0,0,1) είναι 

σημεία ισορροπίας. Τρίτον, οι ευθείες xi=0 για i=1,2,3 του επιπέδου μπορούν να 

μελετηθούν δίχως να λαμβάνεται υπόψη η απούσα στρατηγική.  Πάνω στις ευθείες, 

το παίγνιο-βάση μπορεί να υποβαθμιστεί σε παίγνιο-βάση δύο στρατηγικών. Έτσι η 

δυναμική πάνω στις  αναλλοίωτες ευθείες που φράσουν το χωρίο που μας 

ενδιαφέρει, μπορεί να μελετηθεί με βάση την ενότητα 2.5.1. Εύκολα παρατηρούμε 

ότι πάνω στα ευθύγραμμα τμήματα που φράσουν την περιοχή του χώρου φάσεων, 

δεν υπάρχουν σημεία ισορροπίας, το παίγνιο-βάση δύο στρατηγικών υπάγεται στις 

περιπτώσεις Α και Β της προηγούμενης ενότητας. Πάνω στην ευθεία x1=0 (η σχέση  

x1+x2+x3=1 εννοείται ότι ορίζει επίσης την ευθεία), το σύστημα τείνει 

ασυμπτωτικά στο (0,0,1), πάνω στην x2=0 στο (1,0,0) και πάνω στην x3=0 στο 

(0,1,0). Έχουμε λοιπόν έναν ετεροκλινικό κύκλο να φράσει την περιοχή του 

επιπέδου όπου xi>0 για i=1,2,3. Oι ευθείς που μελετήσαμε είναι ετεροκλινικές 

αναλλοίωτες πολλαπλότητες που συνδέουν τα σημεία ισορροπίας μας. Επίσης, η 

ευθεία που αποτελεί ευσταθή υποχώρο για το ένα σημείο ισορροπίας που την 

ορίζει, αποτελεί ασταθή για το άλλο. Έτσι τα σημεία ισορροπίας, έχουν ασταθή και 

ευσταθή πολλαπλότητα το καθένα, οπότε συμπεραίνουμε ότι είναι σάγματα.  

Γράφοντας το σύστημα σαν σύστημα 2 εξισώσεων παίρνω  το: 

�̇�1 = 𝑥1(−𝑎1𝑥2 + 𝛽1𝑥3−𝑥1(−𝑎1𝑥2 + 𝛽1𝑥3) − 𝑥2(𝛽2𝑥1 − 𝛼2𝑥3) − 𝑥3(−𝛼3𝑥1 + 𝛽3𝑥2)) 

�̇�2 = 𝑥2(𝛽2𝑥1 − 𝛼2𝑥3−𝑥1(−𝑎1𝑥2 + 𝛽1𝑥3) − 𝑥2(𝛽2𝑥1 − 𝛼2𝑥3) − 𝑥3(−𝛼3𝑥1 + 𝛽3𝑥2)) 

και όπου υπάρχει x3 αντικαθίσταται με 1-x1-x2. Ο νέος χώρος φάσεων είναι το 

επίπεδο χωρίο στον δισδιάστατο ευκλείδειο χώρο, που φράσσεται από τους θετικούς 

ημιάξονες και την ευθεία x+y=1. O y άξονας αντιστοιχεί στην ευθεία που όριζε 

στον τρισδιάστατο χώρο η τομή των επιπέδων x+y+z=1, x=0, o x στην ευθεία 

x+y+z=1, y=0, και η y+x=1, στην x+y+z=1, z=0. Στο Mathematica, έγινε 

γραμμικοποίηση των δύο εξισώσεων και επαληθεύτηκε ότι τα σημεία (0,0) που 

αντιστοιχεί στο (0,0,1), (1,0) που αντιστοιχεί στο (1,0,0) και (0,1) που αντιστοιχεί 

στο (0,1,0) είναι σάγματα. Οι ιδιοτιμές του πίνακα γραμμικοποίησης όπως 

προκύπτει για τα (0,0), (1,0) και (0,1) είναι αντίστοιχα {β1,-α2},{β2,-α3} και [β3,-

α1}. 

Τι γίνεται όμως στο εσωτερικό του φραγμένου χωρίου του χώρου φάσεων όπου 

εξελίσσεται το σύστημα, αν στις αρχικές συνθήκες συνυπάρχουν και οι τρείς 
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στρατηγικές? Λύνοντας το σύστημα, των εξισώσεων f1=f2=…=fn και ∑ 𝑥𝑖
𝛮
𝜄=1 = 1 για 

n=3,  βρίσκουμε ότι στην εσωτερική περιοχή, υπάρχει πάντα ένα κρίσιμο σημείο, 

για όλες τις τιμές των σταθερών του payoff matrix. Οι συντεταγμένες του  

καθορίζονται από τις τιμές αυτές, και είναι οι: 

(
𝛼1𝛼2 + 𝛼2𝛽3 + 𝛽3𝛽1

𝛼1𝛼2 + 𝛼3𝛼2 + 𝛼3𝛼1 + 𝛽1𝛽2 + 𝛽1𝛽3 + 𝛽2𝛽3 + 𝛼31 + 𝛼1𝛽2 + 𝛼2𝛽3
,

𝛼2𝛼3 + 𝛼3𝛽1 + 𝛽1𝛽3

𝛼1𝛼2 + 𝛼3𝛼2 + 𝛼3𝛼1 + 𝛽1𝛽2 + 𝛽1𝛽3 + 𝛽2𝛽3 + 𝛼3𝛽1 + 𝛼1𝛽2 + 𝛼2𝛽3
, 

𝑎3𝑎1+𝑎1𝑏2+𝑏2𝑏3

𝛼1𝛼2+𝛼3𝛼2+𝛼3𝛼1+𝛽1𝛽2+𝛽1𝛽3+𝛽2𝛽3+𝛼31+𝛼1𝛽2+𝛼2𝛽3
).  

Ανάλογα με τις τιμές των σταθερών του payoff matrix, έχουμε τρείς 

περιπτώσεις[1][2]. Αν η ορίζουσα του payoff matrix είναι μηδέν (α1α2α3=β1β2β3), η 

μορφή του χώρου φάσεων είναι κλειστές καμπύλες με κέντρο το σημείο ισορροπίας. 

Οι αναλογίες των τριών τύπων εκτελούν σταθερές ταλαντώσεις. Αν είναι αρνητική, 

(α1α2α3>β1β2β3), οι τροχιές τείνουν ασυμπτωτικά στον ετεροκλινικό κύκλο, οι 

αναλογίες των τριών τύπων ταλαντώνονται με διαρκώς  αυξανόμενο πλάτος. Αν 

ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο όλες προέρχονται ασυμπτωτικά από το σημείο 

ισορροπίας. Αν η ορίζουσα είναι θετική (α1α2α3<β1β2β3) οι τροχιές, προερχόμενες 

ασυμπτωτικά από τον ετεροκλινικό κύκλο, τείνουν ασυμπτωτικά στο σημείο 

ισορροπίας, με τις αναλογίες να εκτελούν ταλαντώσεις ολοένα μικρότερου πλάτους. 

Στις επόμενες εικόνες (3.6-3.8) παρουσιάζονται παραδείγματα των τριών 

περιπτώσεων σε Mathematica. Οι εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν  είναι αυτές 

του συστήματος δύο εξισώσεων.  

 

 

Εικόνες 3.6.1-3.6.2: Εδώ παρουσιάζεται 

η περίπτωση που η ορίζουσα του payoff 

matrix είναι μηδενική. Στην πρώτη 

εικόνα απεικονίζεται η εξέλιξη  των 

τριών πληθυσμών, που εκτελούν 

σταθερές ταλαντώσεις. Στη δεύτερη ο 

χώρος φάσεων, όπου στην περίπτωση 

μας, το σύστημα γράφεται με τη μορφή 

δύο εξισώσεων, δηλαδή το επίπεδο 

x3=0 ( ή z=0). Ο χώρος φάσεων ώστε τα 

x και y να εκφράζουν αναλογίες 

δεδομένης και της ύπαρξης του τρίτου 

πληθυσμού, φράσσεται από τα 

ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα 

σημεία (0,0), (1,0) και (0,1). Οι τροχιές 

στον χώρο φάσεων είναι κλειστές 

(περιοδικές). Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα οι σταθερές του payoff 

matrix  που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
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όλες ίσες με 2 ,και σημείο ισορροπίας είναι το (1/3,1/3,1/3). 

 

 

Εικόνες 3.7.1-3.7.2: Στις 

διπλανές εικόνες 

παρουσιάζεται η περίπτωση 

που ο payoff matrix του 

γενικευμένου πέτρα-ψαλίδι-

χαρτί έχει ορίζουσα θετική, 

δηλαδή β1*β2*β3>α1*α2*α3. 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

μοναδικό ασυμπτωτικά 

ευσταθές σημείο ισορροπίας 

για το οποίο όλοι οι πληθυσμοί 

είναι διάφοροι του μηδενός. 

Όλες οι αρχικές συνθήκες για τι 

οποίες κανείς τύπος δεν έχει 

μηδενικό πληθυσμό οδηγούν 

το σύστημα, με τους 

πληθυσμούς του κάθε τύπου 

να ταλαντώνονται με 

διαρκώς μειούμενα πλάτη, 

στις σταθερές αναλογίες που 

καθορίζει το σημείο 

ισορροπίας. Οι τροχιές στο 

χώρο φάσεων τείνουν 

ασύμπτωτα στο σημείο 

ισορροπίας σπειροειδώς. 

Όλες οι τροχιές αν 

εξερευνήσουμε την 

προέλευσή τους λύνοντας για 𝑡 → −∞ τείνουν ασυμπτωτικά στα όρια (ετεροκλινικός 

κύκλος που απαρτίζεται από τα ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα σημεία (0,0), (1,0) 

και (0,1)) χωρίς ποτέ να τα φτάνουν. Για τις παραπάνω εικόνες οι αρχικές συνθήκες είναι 

τυχαίες ενώ payoff matrix ορίστηκε : 

0 -2 3 

4 0 -2 

-2 2 0 
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Εικόνες 3.8.1-3.8.2: Στις 

διπλανές εικόνες 

παρουσιάζεται η περίπτωση 

που ο payoff matrix του 

γενικευμένου πέτρα-ψαλίδι-

χαρτί έχει ορίζουσα 

αρνητική, δηλαδή 

β1*β2*β3>α1*α2*α3. Στην 

περίπτωση αυτή υπάρχει 

μοναδικό σημείο ισορροπίας 

για το οποίο όλοι οι 

πληθυσμοί είναι διάφοροι 

του μηδενός. Στην πρώτη 

εικόνα παρουσιάζεται η 

εξέλιξη της αναλογίας του 

κάθε τύπου. Τα του χώρου 

φάσεων όρια αποτελούν 

τον ετεροκλινικό κύκλο. Η 

εικόνα του χώρου φάσεων 

μας πληροφορεί πως οι 

αναλογίες των πληθυσμών 

απομακρύνονται από το 

σημείο ισορροπίας και 

τείνουν με ταλαντώσεις 

ολοένα αυξανόμενου 

πλάτους στα όρια  , δίχως 

ποτέ να τα φτάνουν. Έτσι 

εδώ ο ετεροκλινικός κύκλος λειτουργεί σαν ελκυστής. Στην πρώτη εικόνα μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι όσο το σύστημα εξελίσσεται, ο πληθυσμός υιοθετεί πλειοψηφικά για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μια στρατηγική. Δηλαδή οι τροχιές στον χώρο φάσεων 

περνούν περισσότερο χρόνο κοντά στα τρία σάγματα . Οι αρχικές συνθήκες είναι τυχαίες 

ενώ ο payoff matrix που χρησιμοποιήθηκε είναι: 

 

0 -3 2 

2 0 -4 

-2 2 0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

Prisoner’s Dilemma (το δίλημμα του 

φυλακισμένου). 

 

Τώρα πια έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μελετήσουμε το πρόβλημα που 

θέλουμε. Τόσο στην φύση όσο και μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες παρουσιάζεται 

το δίλημμα της συνεργασίας. Πολλές φορές παρουσιάζεται με την εξής μορφή: η 

αμοιβαία συνεργασία αποφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές μα αν η μια πλευρά 

αποφασίσει να εκμεταλλευτεί την αλτρουιστική συμπεριφορά της άλλης  χωρίς να 

προσφέρει κάτι, έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Αν  κανένας  δεν συνεργαστεί τότε 

το όφελος του καθενός είναι μικρότερο από ότι στην αμοιβαία συνεργασία ενώ σε 

περίπτωση που κάποιος πέσει θύμα εκμετάλλευσης έχει ακόμα μικρότερο όφελος. 

Το παίγνιο που περιγράφει το δίλημμα της συνεργασίας κάτω από τέτοιες συνθήκες 

ονομάζεται prisoner’s dilemma. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ένα παίγνιο 

τέτοιας μορφής είναι ότι αν και στην περίπτωση της αμοιβαίας συνεργασίας οι 

παίκτες έχουν μεγαλύτερα οφέλη, η βέλτιστη επιλογή είναι η μη συνεργασία. 

Το prisoner’s dilemma παίρνει το όνομά του από την εξής, φαινομενικά παράδοξη, 

κατάσταση: υποθέτουμε ότι δύο συνεργοί σε ένα έγκλημα έχουν συλληφθεί από την 

αστυνομία. Ανακρίνονται λοιπόν σε χωριστά δωμάτια. Αν ομολογήσουν αμφότεροι  

η ποινή θα είναι 5 (ενδεικτικές τιμές) έτη φυλακή και στους δύο. Αν δεν 

παραδεχτούν τίποτα και οι δύο η ποινή θα είναι 1 έτος λόγω έλλειψης αποδείξεων. 

Αν πάλι ένας εκ των δύο ομολογήσει ενώ ο συνεργάτης του δεν ομολογήσει, όλο το 

έγκλημα φορτώνεται στον συνεργάτη που δεν ομολογεί ο οποίος θα εκτίσει 10 έτη 

στην φυλακή, ενώ ο καταδότης θα αφεθεί ελεύθερος. Οι δύο συνεργοί έχουν γνώση 

αυτών των ποινών και αν και δεν επικοινωνούν μπορεί καθένας να υποθέσει ότι το 

ίδιο δίλημμα τίθεται και στον άλλον. Ιδωμένο μέσα από την θεωρία παιγνίων το 

πρόβλημα έχει μοναδική λύση. Και οι δύο συνεργεί δρώντας λογικά θα πρέπει να 

ομολογήσουν, κάτι που παραδόξως συνεπάγεται μεγαλύτερες ποινές από ότι αν 

συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους και αρνούνταν όλες τις κατηγορίες. 

Το παίγνιο αυτό περιγράφει πολλές αλληλεπιδράσεις, τόσο στη φύση όσο και στην 

κοινωνική ζωή. Φυσικά, ο ορισμός των στρατηγικών και η ποσοτικοποίηση του 

οφέλους γίνονται  ως ένα βαθμό αυθαίρετα από τον μελετητή, παρόλα αυτά το 

prisoner’s dilemma είναι ένα ευρέως αποδεκτό μοντέλο για πληθώρα 

συμπεριφορών. Στη φύση έχει χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τη μελέτη της 

συμπεριφοράς ψαριών, πρωτευόντων, πουλιών και νυχτερίδων ακόμα και 

ιών.[28][29][30] Όσων αφορά τη μελέτη κοινωνικών φαινομένων  χρησιμοποιείται  στην 

οικονομία (πχ στον ανταγωνισμό τιμών μεταξύ δύο μονοπωλίων), στην 

κοινωνιολογία , στην πολιτική οικονομία[24] , και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
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ακόμα και στα sports (πχ doping). Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις η μορφή του 

είναι πιο γενικευμένη, (μη συμμετρικό, περισσότεροι παίκτες, επαναλαμβανόμενο 

κτλ). Το ενδιαφέρον είναι ότι σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις 

παρατηρούμε συνεργατική συμπεριφορά η οποία με βάση το παίγνιο αυτό δεν 

ευνοείται. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε κάποιους 

μηχανισμούς με τους οποίους παρότι μια αλληλεπίδραση βασίζεται στο prisoner’s 

dilemma, η συνεργασία μπορεί να εμφανιστεί, ακόμα και να κυριαρχήσει σαν 

συμπεριφορά στον πληθυσμό. 

 

 

3.1    Απλό prisoner’s dilemma-μη συνεργασία 

Το prisoner’s dilemma στην βασική του μορφή είναι ένα συμμετρικό παίγνιο, 

δύο παικτών, με δύο στρατηγικές ο καθένας, συνεργασία η μη συνεργασία. Ο 

πίνακας που καθορίζει τα οφέλη (από εδώ και στο εξής payoffs) για τους 

συνδυασμούς των στρατηγικών είναι της μορφής: 

  

C 

 

D 

 

           C 

 

R 

 

S 

 

D 

 

T 

 

P 

 

όπου C σημαίνει συνεργασία (cooperation) και D μη συνεργασία (defection). Οι 

τιμές των σταθερών αν το παίγνιο είναι prisoner’s dilemma έχουν τη διάταξη, 

T>R>P>S (σχέση 3.1). Δηλαδή να εκμεταλλευτείς κάποιον που συνεργάζεται 

είναι πιο επικερδές από μια αμοιβαία συνεργασία, που είναι επικερδέστερη της 

αμοιβαίας μη συνεργασίας, ενώ να είσαι θύμα εκμετάλλευσης είναι η λιγότερο 

επικερδής κατάσταση. Συνήθως , ισχύει επιπρόσθετα η σχέση  R>(T+S)/2 

(σχέση 3.2) που μας λέει ότι το συνολικό όφελος είναι μεγαλύτερο στην 

περίπτωση της αμοιβαίας συνεργασίας παρά της εκμετάλλευσης του ενός από 

τον άλλο παίκτη. Γενικά οι συνηθισμένες τιμές των σταθερών στη 

βιβλιογραφία, με τις οποίες κατά βάση θα δουλέψουμε κι εδώ φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

  

C 

 

D 

 

           C 

 

3 

 

0 

 

D 

 

5 

 

1 

Πίνακας 3.1 
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Με βάση τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω, το στρατηγικό προφίλ (D,D) αποτελεί 

αυστηρή ισορροπία Nash μεταξύ όλων των μεικτών στρατηγικών. Αν θέλουμε 

να δούμε το πρόβλημα εξελικτικά, με τη βοήθεια της replicator equation, τα 

συμπεράσματα είναι παρόμοια. Εφόσον υπάρχει μια μεικτή στρατηγική με 

πιθανότητα x να συνεργαστεί, το όφελός της απέναντι σε μια στρατηγική με 

πιθανότητα p να συνεργαστεί, όπως δίνεται από τη σχέση 2.5 θα είναι: 𝑇𝑝 +

𝑃(1 − 𝑝) + ((𝑅 − 𝑇)𝑝 + (𝑆 − 𝑃)(1 − 𝑝))𝑥. Καθώς R<T και S<P, η συνάρτηση 

αυτή είναι φθίνουσα ως προς το x, για κάθε p. Όσο πιο πιθανό είναι για μία 

στρατηγική να επιλέξει να μη συνεργαστεί, τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχει 

αλληλεπιδρώντας με οποιαδήποτε άλλη στρατηγική. Έτσι, η στρατηγική με το 

μεγαλύτερο  fitness στην replicator equation, όπου το  fitness είναι ίσο με 𝑓𝑖 =

∑ 𝒑𝒊A𝒑𝒋𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1  (σχέση 2.7), είναι πάντα αυτή με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μη 

συνεργαστεί, καθώς μεγιστοποιείται για αυτήν κάθε όρος του αθροίσματος σε 

σχέση με τις άλλες. Έτσι σε έναν πληθυσμό οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ατόμων του περιγράφονται από το prisoner’s dilemma και η εξέλιξή του  

μοντελοποιείται από την replicator equation, δεν μπορεί να εδραιωθεί 

συνεργασία. Παρόλα αυτά σε πραγματικά προβλήματα που μοντελοποιούνται 

με βάση το παίγνιο αυτό εμφανίζεται συχνά σα συμπεριφορά.  

 

3.2    Μηχανισμοί εδραίωσης συνεργασίας 

Κατά τον Martin Nowak υπάρχουν πέντε βασικοί μηχανισμοί, με τους οποίους 

σε έναν πληθυσμό που οι αλληλεπιδράσεις καθορίζονται από το παίγνιο 

prisoner’s dilemma, μπορούμε να οδηγηθούμε στην εδραίωση ή και στην 

κυριαρχία συνεργατικών συμπεριφορών[9]. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα τους 

παρουσιάσουμε:  

1) Kin selection: ο μηχανισμός αυτός βασίζεται σε μοντέλα αναπαραγωγής 

διαφορετικό από την replicator equation. Ένα άτομο είναι πιθανότερο να 

επιλέξει τη συνεργασία αν έχει μεγάλο βαθμό συγγένειας με ένα άλλο άτομο, 

όπου ο βαθμός συγγένειας καθορίζεται από τα όμοια στοιχεία του γενοτύπου 

(γονίδια). Ο μηχανισμός αυτός ιεραρχεί το όφελος των γονιδίων παραπάνω από 

του κάθε ατόμου, σε περίπτωση πχ που το prisoner’s dilemma παιχτεί μεταξύ 

δύο στενών συγγενών, το συνολικό κέρδος των κοινών γονιδίων, είναι 

μεγαλύτερο όταν υπάρχει συνεργασία. Ο μηχανισμός αυτός είναι εμπνευσμένος 

από την ιδέα των «εγωιστικών γονιδίων». 

2) Direct reciprocity: εδώ το prisoner’s dilemma δεν παίζεται μια φορά μεταξύ των 

ατόμων. Αντιθέτως η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει διαδοχικές παρτίδες του 

παιγνίου. Οι στρατηγικές μπορούν να καθοριστούν με πολλούς τρόπους, 

ανάλογα με τις προηγούμενες κινήσεις. Η συνεργασία μπορεί να αναπτυχτεί σε 

τέτοιες περιπτώσεις καθώς σε βάθος πολλών κινήσεων συμφέρει δύο παίκτες 

περισσότερο από την προσπάθεια εκμετάλλευσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει 

και τους δύο παίκτες σε χαμηλά οφέλη. Ναι μεν άτομα που δε συνεργάζονται 

βγαίνουν κερδισμένα σε κάθε αλληλεπίδραση, όμως σε έναν πληθυσμό με 
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πολλούς τύπους, τύποι που εδραιώνουν συνεργασία μεταξύ τους και 

ταυτόχρονα αντιστέκονται στην προσπάθεια να τους εκμεταλλευτούν (πχ 

έχοντας μνήμη προηγούμενων κινήσεων) μπορούν συνολικά να έχουν 

μεγαλύτερα οφέλη και άρα fitness σε replicator equation μοντέλα. 

3) Indirect reciprocity: στην περίπτωση αυτή εισάγεται η έννοια της φήμης. Δεν 

απαιτούνται εδώ επαναλαμβανόμενοι γύροι μεταξύ δύο ατόμων. Τα         

συνεργατικά άτομα, αποκτούν καλύτερη φήμη, αξιοπιστία, και όσο πιο γνωστό                     

είναι αυτό, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα να συνεργαστεί κάποιο 

άλλο άτομο μαζί τους.                                                                                                          

4) Network reciprocity: εδώ οι αλληλεπιδράσεις δεν συμβαίνουν με τυχαίο τρόπο. 

Θεωρούμε τα διάφορα άτομα σαν κόμβους ενός δικτύου. Η πιθανότητα ή και η 

ένταση της αλληλεπίδρασης καθορίζεται από τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

τους. Η χωρική σχέση των ατόμων λοιπόν όπως ορίζεται από το δίκτυο παίζει 

βασικό ρόλο στην εξέλιξη του συστήματος. Εδώ δεν είναι απαραίτητο το παίγνιο να 

θεωρείται ότι παίζεται πολλούς γύρους μεταξύ των ατόμων, ούτε καν η χρονική 

εξέλιξη να θεωρηθεί συνεχής. Οι μηχανισμοί της αναπαραγωγής ποικίλουν και 

εξαρτώνται επίσης από δίκτυο, που μπορεί να διαφέρει από αυτό που ορίζει το πώς 

γίνονται οι αλληλεπιδράσεις.                                                                                      

5) Group selection: εδώ ο πληθυσμός χωρίζεται σε ομάδες που ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους. Όσο μεγαλύτερη αναλογία συνεργατικών ατόμων έχει μια ομάδα τόσο 

καλύτερα τα καταφέρνει. Ομάδες που τα πάνε καλά αυξάνουν τον πληθυσμό τους, 

ή και αναπαράγονται με ίδιες αναλογίες συνεργατικών ατόμων. Ταυτόχρονα τα 

άτομα αναπαράγονται τα ίδια, μέσα στις ομάδες. Σε αυτό το επίπεδο το 

πλεονέκτημα το έχουν τα μη συνεργατικά άτομα. Έτσι ενώ στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ ατόμων δεν ευνοείται η συνεργασία, αυτό αντισταθμίζεται από το ότι οι 

συνεργατικές ομάδες τα πάνε καλύτερα. 

Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα συζητηθεί εκτενέστερα ο δεύτερος 

μηχανισμός (direct reciprocity) . Στο κεφάλαιο τέσσερα θα μελετηθεί μια 

περίπτωση του τέταρτου μηχανισμού (network reciprocity). 

 

3.3    Direct reciprocity 

Στην περίπτωση αυτή σε μια αλληλεπίδραση το παίγνιο παίζεται παραπάνω από 

έναν γύρους. Μια στρατηγική καθορίζεται από την στάση που θα κρατήσει ο 

παίκτης σε κάθε γύρο. Αυτή μπορεί να καθοριστεί εξ’ αρχής ή να εξαρτάται από 

προηγούμενους γύρους. Μπορούμε για αρχή να μελετήσουμε έναν πληθυσμό στον 

οποίο υπάρχουν δύο στρατηγικές. Η στρατηγική ALLD που δεν συνεργάζεται ποτέ, 

και η στρατηγική GRIM[1] που ξεκινάει συνεργαζόμενη αλλά από την πρώτη φορά 

που θα πέσει θύμα εκμετάλλευσης σταματάει να συνεργάζεται. Αν το παίγνιο-βάση 

είναι επαναλαμβανόμενο για n γύρους prisoner’s dilemma τότε ο payoff matrix θα 

είναι: 
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 ALLD GRIM 

ALLD nP T+(n-1)P 

GRIM S+(n-1)P nR 

 

Με τις τιμές των T, R, P, S που αναφέραμε στον πίνακα 3.1, και αν x1, x2 τα 

ποσοστά των ALLD και GRIM αντίστοιχα τα fitness των δύο τύπων στη replicator 

equation γίνονται: 

f1=nx1+5+nx3-x3,   f2=3nx3+nx1-x1 

Στην περίπτωση αυτή το προφίλ (ALLD,ALLD) είναι ισορροπία Νash αλλά για 𝑛 >
𝑇−𝑃

𝑅−𝑃
  που για τους αριθμούς μας είναι μόλις 2 γύροι, είναι και το (GRIM,GRIM) 

ισορροπία Nash. Στη δυναμική της replicator equation πρόκειται για την 

περίπτωση Γ) στο κεφάλαιο 2.5.1 όπου υπάρχει ασταθής ισορροπία για κάποια 

αναλογία πληθυσμών, ενώ αν κάποιος πληθυσμός έχει μεγαλύτερη αναλογία από 

αυτήν της ισορροπίας θα επικρατήσει. Άρα με το που εισάγουμε το 

επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma έχουμε κατευθείαν μια απλούστατη 

στρατηγική η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι στη μη συνεργασία.  

Παρόλα αυτά εντοπίζονται δύο προβλήματα. Πρώτον η στρατηγική GRIM δεν 

μπορεί αν και διατηρεί τη συνεργασία, να την εισάγει. Αν στο πληθυσμό το 

ποσοστό των μη συνεργατικών είναι μεγαλύτερο από την αναλογία που ορίζει η 

ασταθής ισορροπία, τότε η συνεργασία εκλείπει. Δεύτερον, αν ο αριθμός των γύρων 

είναι από τα πριν γνωστός, είναι εύκολο να σκεφτούμε λιγότερο συνεργατικές 

στρατηγικές που νικούν απέναντι στην GRIM. Μπορούμε εύκολα πχ να σκεφτούμε 

μια στρατηγική η οποία συνεργάζεται με την GRIM και στον τελευταίο γύρο, όταν 

αυτό δεν έχει κόστος την εκμεταλλεύεται, ας πούμε την GRIM*. Η στρατηγική 

αυτή κυριαρχεί απέναντι στην GRIM. H στρατηγική η οποία ξεκινάει την μη 

συνεργασία ένα γύρω νωρίτερα κυριαρχεί απέναντι και στην GRIM και στην 

GRIM*. Επαγωγικά μπορούμε έτσι να καταλήξουμε στο ότι η ALLD θα 

κυριαρχήσει αν το παίγνιο περιλαμβάνει εκτός από την GRIM, όλη την 

αλληλουχία εγωιστικότερων παραλλαγών της. Μεταξύ των στρατηγικών αυτών, το 

μόνο προφίλ που αποτελεί ισορροπία Nash είναι το (ALLD,ALLD).   

Το πρόβλημα αυτό λύνεται αν δεν είναι προκαθορισμένος ο αριθμός τον γύρων που 

θα παιχτούν, ιδέα που είναι πιο κοντά και στην πραγματικότητα. Αν κάθε 

επόμενος γύρος παίζεται με πιθανότητα w, τότε η πιθανότητα να παιχτεί ο n+1 

γύρος είναι wn. Η εκτιμώμενη διάρκεια του παιχνιδιού είναι ∑ 𝑤𝑛∞
𝑛=0 =

1

1−𝑤
 γύροι. 

Η στρατηγική GRIM παίζοντας απέναντι στην ALLD είναι ισορροπία Nash αν 
𝑅

1−𝑤
> 𝑇 +

𝑤𝑃

1−𝑤
 δηλαδή αν 𝑤 >

𝑇−𝑅

𝑇−𝑃
. Αυτό που αποφεύγεται εδώ είναι οι στρατηγικές 

που με τη βεβαιότητα του ότι δεν θα υπάρξει επόμενος γύρος εκμεταλλεύονται την 

GRIM. 

Παρότι είδαμε μια στρατηγική ικανή να διατηρήσει την ισορροπία απέναντι στην 

ALLD, δεν ξέρουμε ακόμα αρκετά. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο να μας δείχνει ότι 

η GRIM είναι ικανή να ανταπεξέλθει σε ένα περιβάλλον με περισσότερες 
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στρατηγικές, και δεν έχουμε καμία στρατηγική που εδραιώνει τη συνεργασία εκτός 

του να τη διατηρεί. Στην πραγματικότητα για τον μηχανισμό της direct reciprocity 

δεν έχει βρεθεί η τέλεια στρατηγική. Αυτό είναι λογικό αν αναλογιστούμε τον 

πλούτο των πιθανών στρατηγικών. Μια στρατηγική συνήθως καθορίζεται από το 

πώς αντιδρά με δεδομένο ένα ιστορικό του παιχνιδιού. Κάθε γύρος έχει 4 πιθανά 

ενδεχόμενα που συμβολίζονται με τα ζεύγη γραμμάτων CC, CD,DC και DC όπου το 

πρώτο γράμμα κωδικοποιεί τη συμπεριφορά του ατόμου που καλείται να επιλέξει 

και το δεύτερο του αντιπάλου. Αν για μια στρατηγική απαιτείται μνήμη n γύρων 

τότε υπάρχουν 4nπιθανά ιστορικά. Επίσης μπορεί να λαμβάνεται υπόψει μόνο το 

ιστορικό του αντιπάλου, ή μόνο του ίδιου του ατόμου, ή ένας συνδυασμός όλων 

αυτών, ή και σε κάποιους γύρους τίποτα, με εντελώς τυχαίες ή fixed κινήσεις. Οι 

στρατηγικές επίσης μπορεί να είναι ντετερμινιστικές ή στοχαστικές. Στην πρώτη 

περίπτωση αντιστοιχίζεται σε κάθε ιστορικό μια επιλογή C ή D. Έτσι για μνήμη k 

κινήσεων υπάρχουν 24𝑘
 ντετερμινιστικές στρατηγικές, επί κάποιους παράγοντες 

που ορίζουν τις πρώτες k κινήσεις (ίσος με 2 θα είναι o παράγοντας για την πρώτη 

κίνηση, από κει και πέρα εξαρτάται από το αν παίζουμε με βάση το ιστορικό 

προηγούμενων κινήσεων ή όχι). Στις στοχαστικές στρατηγικές αντιστοιχίζουμε σε 

κάθε ιστορικό έναν πραγματικό αριθμό από μηδέν έως ένα που δίνει την 

πιθανότητα συνεργασίας δεδομένου του ιστορικού. 

3.3.1 Τουρνουά του Axelrod-tit for tat [12]13] 

Καθώς οι βέλτιστες στρατηγικές δεν έχουν βρεθεί ακόμα θεωρητικά για το παιχνίδι 

(αργότερα θα σχολιαστεί αυτό) διάφορες στρατηγικές δοκιμάζονται σε 

προσομοιώσεις. Το πιο διάσημο τέτοιο παράδειγμα είναι τα δύο τουρνουά του 

Axelrod. Στο πρώτο 14 στρατηγικές που κατατέθηκαν συν μία τυχαία έπαιξαν 

μεταξύ τους και αυτή που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους συνολικά ήταν 

το tit-for-tat, η απλή στρατηγική της μίμησης της προηγούμενης κίνησης του 

αντιπάλου η οποία ξεκινάει με προσπάθεια συνεργασίας. Μετά τη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων, ο Axelrod διοργάνωσε δεύτερο τουρνουά όπου κατατέθηκαν 63 

στρατηγικές. Πάλι νικήτρια αναδείχτηκε η tit-for-tat. Αν και στα επόμενα χρόνια 

σε διάφορες προσομοιώσεις βρέθηκαν καλύτερες στρατηγικές (ανάλογα και με τους 

περιορισμούς που αυτές οι προσομοιώσεις έθεταν) το tit-for-tat ήταν η πρώτη 

στρατηγική που σε ένα περιβάλλον πολλών τυχαίων και πολύπλοκων στρατηγικών 

φάνηκε να μπορεί να εδραιώσει την συνεργασία. 

Ποιοτικά, τα χαρακτηριστικά που βοηθούν το tit-for-tat είναι: α) είναι 

συνεργατικό, ξεκινάει συνεργαζόμενο και δεν προσπαθεί ποτέ πρώτο να χαλάσει τη 

συνεργασία. β) σε περίπτωση που ο αντίπαλος χαλάσει τη συνεργασία, δεν πέφτει 

θύμα εκμετάλλευσης. Δεν μπορεί καμία στρατηγική να εκμεταλλευτεί το tit-for-tat 

(ΤFT από εδώ και πέρα) παραπάνω από μία φορά. Απέναντι στο ALLD έχει ίδια 

συμπεριφορά με το GRIM. γ) σε αντίθεση με το GRIM, μπορεί να επαναφέρει τη 

συνεργασία αν αυτή χαθεί, με κάποια αντίπαλη στρατηγική που θα το επιδιώξει 

και αυτή. Αυτά τα χαρακτηριστικά επέτρεψαν στο tit-for-tat, αν και δεν μπορεί να 

κερδίσει σε ένα παιχνίδι καμία στρατηγική, συνολικά να μαζέψει τους 

περισσότερους πόντους και να κερδίσει στα δύο τουρνουά.  
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Ο τρόπος που παίζονται τα τουρνουά, όλες η στρατηγικές εναντίον όλων και 

νικήτρια αυτή με το μεγαλύτερο συνολικό όφελος, αντιστοιχεί στις 

αλληλεπιδράσεις που μοντελοποιεί η replicator equation. Σε ένα παιχνίδι με ίσες 

αναλογίες πληθυσμών των διαφόρων στρατηγικών, το tit-for-tat θα είχε το 

μεγαλύτερο fitness. Επίσης αφού ο πίνακας του παιγνίου μεταξύ tit-for-tat και 

ALLD είναι: 

 ALLD ΤFT 

ALLD nP T+(n-1)P 

TFT S+(n-1)P nR 

 

σε ένα παιχνίδι n γύρων το ποσοστό των ALLD στην αναλογία της ασταθούς 

ισορροπίας για τις τιμές του πίνακα 3.1 είναι  
2𝑛−4

2𝑛−3
 που για πολύ μεγάλους 

αριθμούς γύρων ή αλλιώς για w→1 όταν οι γύροι δεν είναι προκαθορισμένοι, τείνει 

στο 1. Δηλαδή το tit-for-tat μπορεί να εισβάλει σε έναν μεγάλο πληθυσμό ALLD, 

και μπορεί να εκμεταλλευτεί πολύ καλύτερα από το GRIM την ύπαρξη 

συνεργατικών στρατηγικών. 

Πέραν των προτερημάτων του, το tit-for-tat έχει και αρνητικά. Το πρώτο είναι ότι 

σε περίπτωση λαθών μεταξύ δύο ατόμων tit-for-tat δεν μπορεί να επανέλθει η 

συνεργασία. Η εξέλιξη ενός παιχνιδιού όταν και οι δύο παίκτες έχουν μικρές 

πιθανότητες λάθους είναι:  

TFT:CCCCCCCCDCDCDCDDDDDDDCDCDCDCCCC 

TFT:CCCCCCCCCDCDCDDDDDDDCDCDCDCCCCC 

Τα λάθη συμβολίζονται με κόκκινο χρώμα ενώ χρησιμοποιούμε τα σύμβολα C για 

τη συνεργασία και D για τη μη συνεργασία. Όπως φαίνεται η αλληλουχία των 

περιόδων αμοιβαίας συνεργασίας, αμοιβαίας μη συνεργασίας, και εκμετάλλευσης 

είναι ακανόνιστη. Το μέσο payoff μεταξύ των παικτών αυτών από R=3 που είναι αν 

δεν υπάρχουν λάθη θα πέσει σε (R+S+T+P)/4=9/4[8] για τις τιμές του πίνακα 3.1. 

Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι το tip-for-tap είναι ευάλωτο σε εισβολή από 

συνεργατικότερες στρατηγικές, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες στην εκμετάλλευση, 

και μπορούν να συμβάλουν στην επανεμφάνιση μη συνεργατικών στρατηγικών 

. 3.3.2 reactive στρατηγικές 

Reactive είναι οι στρατηγικές εκείνες που η κίνηση τους εξαρτάται μόνο από την 

κίνηση του αντιπάλου στον προηγούμενο γύρο. Η κίνηση αυτή έχει μόνο δύο 

πιθανές τιμές C και D. Οι στοχαστικές στρατηγικές αυτού του τύπου καθορίζονται 

από δύο πραγματικούς αριθμούς p,q∈[0,1] και συμβολίζονται (p,q) με p την 

πιθανότητα συνεργασίας μετά από συνεργασία του αντιπάλου και q η πιθανότητα 

συνεργασίας μετά από μη συνεργασία. Οι ντετερμινιστικές στρατηγικές είναι 

τέσσερεις, η ALLC (1,1), η ALLD (0,0), η tit-for-tat (1,0) και η (0,1). Η στρατηγική 

GRIM δεν περιέχεται στις reactive στρατηγικές. Η πιθανότητα λάθους της tit-for-
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tat που περιγράψαμε παραπάνω εισάγεται σαν μικρά σφάλματα ε1 και ε2 στις τιμές 

p και q. Δηλαδή η tit-for-tat γίνεται (1-ε1,ε2). 

 Μια ενδιαφέρουσα στρατηγική που εμπεριέχεται στις reactive στρατηγικές είναι 

το generous tit-for-tat. Το generous tit-for-tat (GTFT από εδώ και πέρα)  αποτελεί 

μια παραλλαγή του tit-for-tat με τη διαφορά ότι η τιμή της πιθανότητας q είναι μη 

μηδενική. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα να συγχωρεί λάθη σε αντίθεση με το tit-for-

tat. Παρακάτω η εξέλιξη ενός επαναλαμβανόμενου prisoner’s dilemma μεταξύ δύο 

παικτών GTFT. Με κόκκινο τα λάθη και με πράσινο οι επιλογές λόγω της 

πιθανότητας συγχώρεσης q. 

GTFT:CCCCCCCCDCDCCCCDCCCCCCCCCCCCCC 

GTFT:CCCCCCCCCDCCCCCCDCCCCCCCCCCCCC 

Τα λάθη διορθώνονται άμεσα είτε από τον έναν είτε από τον άλλο παίκτη. Αυτό 

εξασφαλίζει στους παίκτες του GTFT  μεγαλύτερο payoff , περίπου ίσο με R, όταν 

παίζουν το επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma μεταξύ τους από αυτό των 

παικτών του TFT όταν παίζουν μεταξύ τους. Επίσης για τον ίδιο ακριβώς λόγο ένας 

παίκτης του GTFT μπορεί να αποσπάσει μεγαλύτερο όφελος από έναν παίκτη TFT 

από ότι ένας παίκτης TFT, και άρα με βάση την ενότητα 2.4.2 το TFT δεν είναι 

ESS απέναντι στο GTFT, δηλαδή άτομα GTFT μπορούν να εισβάλουν σε πληθυσμό 

TFT. Παρόλα αυτά καθώς είναι πιο εύκολο να πέσει θύμα εκμετάλλευσης από μη 

συνεργατικές στρατηγικές σε σχέση με το TFT, δεν μπορεί το ίδιο εύκολα να 

εδραιώσει τη συνεργασία αν αυτή δεν υπάρχει. Γενικά σε πολλές εξελικτικές 

προσομοιώσεις το tit-for-tat λειτουργεί σαν καταλύτης εισάγοντας τη συνεργασία 

σε έναν πληθυσμό και έπειτα αντικαθίσταται από το GTFT. 

 Το βέλτιστο GTFT σε ένα παιχνίδι είναι αυτό που μπορεί να δεδομένης της 

ύπαρξης σφαλμάτων να συγχωρεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα 

είναι σταθερό απέναντι σε εισβολή από μη συνεργατικές στρατηγικές. 

Αποδεικνύεται ότι οι τιμές των p και q σε αυτή την περίπτωση είναι: 

𝑝 = 1, 𝑞 = min {1 −
𝑇−𝑅

𝑅−𝑆
,

𝑅−𝑃

𝑇−𝑃
}[1][2] 

Για τις τιμές του πίνακα 3.1 έχουμε q=
1

3
. Για μεγαλύτερες τιμές του q η 

στρατηγική αυτή είναι ευάλωτη, είτε απέναντι σε εισβολή από στρατηγικές κοντά 

στο ALLD (p,q περίπου μηδέν) είτε από κοντινές σε αυτήν λιγότερο συνεργατικές 

στρατηγικές οι οποίες είναι ασταθείς απέναντι στο ALLD. 

3.3.3 payoff μεταξύ reactive στρατηγικών για w→ 𝟏. 

Θετικό για  τις reactive στρατηγικές είναι ότι για 𝑤 → 1, όπου w η πιθανότητα να 

υπάρξει επόμενος γύρος, άρα για αριθμό γύρων  
1

1−𝑤
 πρακτικά άπειρο, είναι εφικτό 

να προσδιορίσουμε το payoff μιας στρατηγικής (p,q) όταν παίζει με μια στρατηγική 

(p’,q’). Για πρακτικά άπειρους γύρους μας ενδιαφέρει το μέσο payoff κάθε γύρου. 

Αν cn είναι η πιθανότητα της στρατηγικής (p,q) να συνεργαστεί στον n-ιοστό γύρο 

(και c’n για την (p’,q’)) τότε αυτή θα είναι: 
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 𝑐𝑛 = 𝑝𝑥 + 𝑞(1 − 𝑥), 

 όπου x=c’n-1 η πιθανότητα να συνεργαστεί η στρατηγική (p’,q’) στο n-1 γύρο. Για 

την πιθανότητα x όμως ισχύει η ίδια σχέση και έτσι έχουμε 𝑐𝑛 = 𝑝(𝑝′𝑐𝑛−2 +

𝑞′(1 − 𝑐𝑛−2)) + 𝑞(1 − (𝑝′𝑐𝑛−2 + 𝑞′(1 − 𝑐𝑛−2)) που γίνεται; 

 𝑐𝑛 = 𝑞 + 𝑝𝑞′ − 𝑞𝑞′ + (𝑝 − 𝑞)(𝑝′ − 𝑞′)𝑐𝑛−2. 

 Έχουμε λοιπόν για τους μονούς και τους ζυγούς γύρους δύο αναδρομικές 

ακολουθίες που διαφέρουν μόνο στις αρχικές τιμές c1 και c2. Μια αναδρομική 

ακολουθία της μορφής 𝑥𝑛 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑛−1 γράφεται σε κλειστό τύπο 𝑥𝑛 = 𝑏𝑛−1𝑥1 +

𝑎
𝑏𝑛−1−1

𝑏−1
 για b≠1. Επίσης μια υπακολουθία της μορφής 𝑥𝑛 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑛−2 για μονούς 

και για ζυγούς γύρους γράφεται σε κλειστό τύπο 𝑥𝑛 = 𝑏(𝑛−1)/2𝑥1 + 𝑎
𝑏(𝑛−1)/2−1

𝑏−1
  και 

𝑥𝑛 = 𝑏𝑛/2−1𝑥2 + 𝑎
𝑏𝑛/2−1−1

𝑏−1
 αντίστοιχα για b≠1. Και οι δύο υπακολουθίες για ίδια α, 

b τείνουν στην τιμή  
𝛼

1−𝑏
 για n>>1, εφόσον |b|<1 ανεξάρτητα από της αρχικές 

συνθήκες της καθεμίας αν τα  α και b είναι ίδια. Αν dk η απόκλιση από την τιμή 

σύγκλισης του όρου k, τότε 
𝑑𝑘+2

𝑑𝑘
= |𝑏|. Η τιμή σύγκλισης αποτελεί και σημείο 

ισορροπίας της ακολουθίας καθώς είναι λύση της εξίσωσης  x= 𝑎 + 𝑏𝑥. 

Η ακολουθία 𝑐𝑛 = 𝑞 + 𝑝𝑞′ − 𝑞𝑞′ + (𝑝 − 𝑞)(𝑝′ − 𝑞′)𝑐𝑛−2 είναι της μορφής 𝑥𝑛 = 𝑎 +

𝑏𝑥𝑛−2 με𝑎 = 𝑞 + 𝑝𝑞′ − 𝑞𝑞′ και𝑏 = (𝑝 − 𝑞)(𝑝′ − 𝑞′) . Καθώς p,q,p’,q’∈[0,1] δείχνεται 

με λίγες πράξεις ότι α∈ [0,1] και b∈ [−1,1]. Το b παίρνει τις οριακές τιμές του μόνο 

σε παιχνίδια παικτών του TFT μεταξύ τους, παικτών της στρατηγικής (0,1) μεταξύ 

τους, και παικτών TFT με παίκτες της (0,1) . Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 

πιθανότητα της στρατηγικής (p,q) να συνεργαστεί με την (p’,q’) τον n-ιοστό γύρο, 

για n>>1 και αντίστοιχα για την στρατηγική (p’,q’) όταν παίζει με την (p,q) η 

πιθανότητα να συνεργαστεί τείνουν στις τιμές: 

 c=  
𝑞+(𝑝−𝑞)𝑞′

(1−(𝑝−𝑞)(𝑝′−𝑞′))
  

  c’=  
𝑞′+(𝑝′−𝑞′)𝑞

(1−(𝑝−𝑞)(𝑝′−𝑞′))
 (σχέση 3.3). 

 Από αυτά προκύπτει ότι η πιθανότητα μιας στρατηγικής (p,q) να συνεργαστεί με 

τον εαυτό της τείνει στην τιμή: 

  
𝑞

1−(𝑝−𝑞)
 (σχέση 3.4). 

 Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, μπορούμε για πρακτικά άπειρους γύρους να 

υπολογίσουμε το μέσο payoff με βάση αυτήν την πιθανότητα, αγνοώντας τα 

αποτελέσματα στους πρώτους γύρους. Έτσι το μέσο payoff ανά γύρο για πρακτικά 

άπειρους γύρους  της στρατηγικής (p,q) απέναντι στην (p’,q’) δίνεται από τη σχέση:                                                 

𝑅𝑐𝑐′ + 𝑆𝑐(1 − 𝑐′) + 𝑇(1 − 𝑐)𝑐′ + 𝑃(1 − 𝑐)(1 − 𝑐′) (σχέση 3.5) 
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όπου R,S,T,P οι σταθερές του payoff matrix του prisoner’s dilemma και c, c’ οι 

πιθανότητες για τις στρατηγικές (p,q) και (p’,q’) να συνεργαστούν μεταξύ τους μετά 

από αριθμό γύρων n>>1. 

3.3.4 Μελέτη στρατηγικών στο επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma με 

βάση το 3.3.3. 

Υπό το πρίσμα των σχέσεων 3.3-3.5 θα εξετάσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ 

διαφόρων στρατηγικών ειδικότερα για τις τιμές των R,T,S,P του πίνακα 3.1. 

Πρώτον αν x η τιμή στην οποία τείνει μετά από πολλούς γύρους η πιθανότητα μια 

στρατηγική να συνεργαστεί με τον εαυτό της, όπου το x δίνεται από τη σχέση 3.4, 

το μέσο payoff για το επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma δίνεται από τη σχέση 

3.5 και είναι: 

𝑅𝑥𝑥 + 𝑆𝑥(1 − 𝑥) + 𝑇(1 − 𝑥)𝑥 + 𝑃(1 − 𝑥)(1 − 𝑥) (σχέση 3.6) 

Καθώς το x παίρνει τιμές στο [0,1] ελέγχουμε το payoff για τις τιμές αυτές και 

βρίσκουμε ότι είναι P για x=0 και R για x=1.  Παραγωγίζοντας τη σχέση, 

ψάχνοντας για μέγιστα και ελάχιστα, παίρνουμε: 

2(𝑅 + 𝑃 − 𝑆 − 𝑇)𝑥 − (2𝑃 − 𝑆 − 𝑇) 

Έχουμε λοιπόν ακρότατο στην τιμή 𝑥 =
2𝑃−𝑆−𝑇

(2𝑃−𝑆−𝑇)+(2𝑅−𝑆−𝑇)
 το οποίο είναι ελάχιστο 

αν (R+P-S-T)>0 και μέγιστο εάν (R+P-S-T) <0. Εφόσον ισχύει η σχέση 3.2 (2R-S-

T)>0, στην περίπτωση που το ακρότατο είναι ελάχιστο, αν (2P-T-S) αρνητικό, το 

ακρότατο βρίσκεται σε περιοχή x<0, και η συνάρτηση του payoff θα είναι αύξουσα 

στο διάστημα [0,1] που μας ενδιαφέρει. Αν (2P-T-S)>0 θα βρίσκεται στο διάστημα 

που μας ενδιαφέρει αλλά, καθώς R>P και άρα (2R-S-T)> (2P-T-S) η περιοχή που 

μπορεί να βρεθεί περιορίζεται στο (0,1/2) και η συνάρτηση του payoff θα είναι 

αύξουσα στο διάστημα [1/2,1]. Στην περίπτωση που το ακρότατο είναι μέγιστο θα 

έχω (2R-S-T)>0> (2P-T-S) και (2P-T-S) <(2P-T-S)- (2R-T-S)<0,και το ακρότατο θα 

βρίσκεται σε περιοχή x>1 οπότε η συνάρτηση θα είναι πάλι αύξουσα στο [0,1].  

Στην περίπτωση των τιμών του πίνακα 3.1 το ακρότατο είναι μέγιστο και η σχέση 

3.6 αύξουσα στο [0,1]. Θα μελετήσουμε την περίπτωση του TFT με σφάλματα. Για 

στρατηγική (1-ε,q) το x παίρνει την τιμή 
𝑞

𝜀+𝑞
. Αν δεν έχω σφάλματα, δηλαδή ε=0, το 

x έχει πάντα την μέγιστη τιμή του x=1, ανεξαρτήτως του q, και το GTFT δεν 

προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Αν όμως ε>0 , καθώς η συνάρτηση του payoff είναι 

αύξουσα θέλουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο x, και καθώς και η 
𝑞

𝜀+𝑞
 είναι αύξουσα 

συνάρτηση του q στο [0,1] , όσο δυνατόν μεγαλύτερο q. Έτσι φαίνεται το 

πλεονέκτημα του GTFT , όπου δύο παίκτες του παίζοντας μεταξύ τους  για q>>ε 

έχουν x περίπου ίσο με 1 και από την σχέση 3.6 payoff περίπου 3. Αν τώρα έχουμε 

δύο παίκτες TFT με σφάλματα ε, τόσο στο p όσο και στο q και άρα στρατηγική      

(1-ε, ε) , έχουν x= 
𝜀

𝜀+𝜀
=0.5 και payoff από την 3.6 περίπου 9/4.  

Αφού δείξαμε ότι παρουσία σφαλμάτων οι παίκτες του GTFT τα πηγαίνουν μεταξύ 

τους καλύτερα από ότι οι παίκτες του TFT, και μάλιστα τόσο καλύτερα όσο 
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μεγαλύτερη τιμή παίρνει το q, για τιμές των R,S,T,P τέτοιες ώστε η 3.6 να είναι 

αύξουσα στο [0,1]( όπως αυτές του πίνακα 3.1), θα δείξουμε ότι άτομα GTFT 

μπορούν να εισβάλουν σε πληθυσμό TFT, παρουσία σφαλμάτων. Με βάση τον 

ορισμό της ESS το GTFT εισβάλει όταν το payoff του απέναντι στο TFT είναι 

μεγαλύτερο από του TFT απέναντι στον εαυτό του. 

Η στρατηγική  TFT παρουσία σφαλμάτων μπορεί να μοντελοποιηθεί με τη μορφή 

(1-εp,εq) ενώ η στρατηγική GTFT σαν (1-ε,q). Θεωρούμε ότι η τάξη μεγέθους της 

τιμής του q είναι αυτή της μονάδας ενώ των σφαλμάτων αρκετά μικρότερη. Από 

την 3.3 όταν δύο άτομα που παίζουν TFT και GTFT συναντιούνται, η πιθανότητα 

μετά από πολλούς γύρους του TFT να συνεργαστεί είναι : 𝑐𝑇𝐹𝑇 =
𝑞+𝜀𝑞−𝑞𝜀𝑝−𝑞𝜀𝑞

𝑞+𝜀𝑞−𝑞𝜀𝑝+𝜀𝑝−𝑞𝜀𝑞+𝜀
  

και του GTFT είναι : 𝑐𝐺𝑇𝐹𝑇 =
𝑞+𝜀𝑞−𝑞𝜀𝑞

𝑞+𝜀𝑞−𝑞𝜀𝑝+𝜀𝑝−𝑞𝜀𝑞+𝜀
, όπου έχουν απαλειφθεί όροι που 

περιέχουν γινόμενα σφαλμάτων. Καθώς θεωρούμε ότι το q είναι κάποιες τάξεις 

μεγέθους μεγαλύτερο των σφαλμάτων, τα cTFT,cGTFT τείνουν στο 1, και το payoff του 

GTFT απέναντι στο TFT είναι περίπου R, από την 3.5. Για δύο παίκτες TFT από 

την 3.4 η πιθανότητα συνεργασίας προκύπτει 
𝜀𝑞

𝜀𝑞+𝜀𝑝
 και τείνει στο 1 μόνο σε 

περίπτωση που το εq είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο από το εp. Γενικά θεωρούμε 

σφάλματα ίδιας ή έστω κοντινής τάξης μεγέθους.  Άρα το payoff μεταξύ δύο ατόμων 

TFT από την 3.6 θα είναι μικρότερο του R , και άτομα GTFT μπορούν να 

εισβάλουν σε πληθυσμό TFT. Γενικά μετά από πράξεις φαίνεται ότι μόνο στην 

περίπτωση που η διαφορά του εq από το εp σε τάξεις μεγέθους είναι μεγαλύτερη από 

την διαφορά του q από το ε, το GTFT δεν μπορεί να εισβάλει. Παράδειγμα των 

παραπάνω παρουσιάζεται στην εικόνα 3.1. 

 

Εικόνα 3.1: στην εικόνα αυτή 

παρουσιάζεται παράδειγμα 

εισβολής ατόμων GTFT σε TFT 

στο επαναλαμβανόμενο 

prisoner’s dilemma παρουσία 

σφαλμάτων. Θεωρούμε ότι τα 

TFT και GTFT παρουσία 

σφαλμάτων  είναι reactive 

στρατηγικές που ορίζονται από 

του αριθμούς (0.9997, 0.0003), 

και (0.9997, 0.3) αντίστοιχα. 

Όλα τα σφάλματα λοιπόν είναι 

0.0003, ενώ η τιμή q του GTFT 

είναι 0.3. Το payoff matrix 

δίνεται από τις σχέσεις 3.3-3.5 

για τις τιμές του πίνακα 3.1. 

Παρατηρούμε τη χρονική εξέλιξη των δύο πληθυσμών όπως δίνεται από την επίλυση 

συστήματος διαφορικών (replicator equation -σχέση 2.7). Το GTFT τη στιγμή 0 

παίζονταν από το ένα χιλιοστό του πληθυσμού. 

 

TFT

GTFT
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 Έπειτα θα μελετήσουμε το κατά πόσο η στρατηγική TFT μπορεί να εισβάλει σε 

πληθυσμό ALLD. Αν θεωρήσουμε TFT με σφάλματα ορισμένο στη μορφή (1-εp,εq), 

και ALLD (0,0) από τις 3.3-3.5 έχουμε τον payoff matrix του επαναλαμβανόμενου 

παιγνίου όπου απεικονίζεται το μέσο payoff μετά από άπειρους πρακτικά γύρους: 

 

 

 

όπου το Π δίνεται από τη σχέση 3.6 για x=
𝜀𝑞

𝜀𝑞+𝜀𝑝
. Αν εp=kεq, από την 3.6  τότε:           

𝛱 =
𝑅+(𝑆+𝑇)𝑘+𝑃𝑘2

(1+𝑘)2 . Το ALLD εισβάλει στο TFT αν η διαφορά Π- (T εq +(1- εq)P) είναι 

αρνητική. H διαφορά Π- (T εq+(1- εq)P) είναι 
𝑅+(𝑆+𝑇−2𝑃)𝑘

(1+𝑘)2 − 𝜀𝑞(𝑇 − 𝑃). Για τις τιμές 

του πίνακα 3.1 θα γίνει  
3+3𝑘

(1+𝑘)2 − 4𝜀𝑞 . Η παράσταση  αυτή είναι πάντα θετική καθώς 

η τάξη μεγέθους του δεύτερου όρου είναι η τάξη μεγέθους του εq, ενώ αυτή του 

πρώτου όρου είναι μείον η τάξη μεγέθους του k, δηλαδή η τάξη μεγέθους του εq 

μείον αυτή του εp,(εννοείται ότι τα σφάλματα έχουν αρνητικές τάξεις μεγέθους). Σε 

περίπτωση λοιπόν που το εq είναι πολύ μεγαλύτερο από το εp το k θα τείνει στο 

μηδέν και ο πρώτος όρος στην τιμή τρία. Σε περίπτωση που τα σφάλματα έχουν ίδια 

τάξη μεγέθους ο πρώτος όρος θα είναι της τάξης μεγέθους της μονάδας η έστω μια 

τάξη μεγέθους κάτω. Σε περίπτωση που το εq είναι πολύ μικρότερο από το εpη τάξη 

μεγέθους του πρώτου όρου (περίπου 3/k) θα είναι αρνητική αλλά πάντα 

μεγαλύτερη από του εq. Άρα για της τιμές του 3.1 το ALLD δεν εισβάλει στο ΤFT. 

Προφανώς το TFT δεν εισβάλει στο ALLD καθώς P>S εq +(1- εq)P πάντα. Παρόλα 

αυτά το TFT μπορεί να εδραιώσει την συνεργασία σε πληθυσμό που αρχικά 

κυριαρχεί το ALLD. Ο payoff matrix ανήκει στην περίπτωση Γ) του υποκεφαλαίου 

2.5.1 (περιπτώσεις 2.1). σε ένα πληθυσμό που υπάρχουν οι δύο αυτές στρατηγικές, 

υπάρχουν ασταθείς αναλογίες ισορροπίας. Η στρατηγική που η αναλογία της είναι 

μεγαλύτερη αρχικά στον πληθυσμό από την αναλογία της στην ισορροπία, 

κυριαρχεί. Στην περίπτωσή μας, η αναλογία του TFT στην ισορροπία είναι: 
(𝑃−𝑆)𝜀𝑞

(2𝑃−𝑆−𝑇)𝜀𝑞+
𝑅+(𝑆+𝑇−2𝑃)𝑘

(1+𝑘)2

  που για τις τιμές του πίνακα 3.1 γίνεται: 

 
𝜀𝑞

−3𝜀𝑞+
3+3𝑘

(1+𝑘)2

  (σχέση 3.7).  

Για τους λόγους που εξηγήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο ο δεύτερος όρος του 

παρονομαστή του κλάσματος είναι πάντα τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος του 

αριθμητή. Έτσι αν το εq είναι πολύ μεγαλύτερο του εp, ή και ίδιας τάξης μεγέθους, 

ο όρος 
3+3𝑘

(1+𝑘)2 είναι της τάξης μεγέθους της μονάδας, και το κλάσμα της τάξης 

μεγέθους του εq . Αν το εq είναι πολύ μεγαλύτερο του εp κατά μία ή και παραπάνω 

τάξης μεγέθους, ο όρος 
3+3𝑘

(1+𝑘)2 είναι της τάξης μεγέθους του 1/k , και καθώς 1/k 

=εq/εp, μπορεί να γραφτεί σαν Αεq/εp όπου το Α σταθερά της τάξης μεγέθους της 

 ALLD ΤFT 

ALLD P T εq +(1- εq)P 

TFT S εq +(1- εq)P Π 
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μονάδας. Έτσι το κλάσμα γίνεται 
𝜀𝑞

−3𝜀𝑞+
𝛢𝜀𝑞

𝜀𝑝

=
𝜀𝑝

−3𝜀𝑝+𝐴
 και καθώς τα σφάλματα 

θεωρούμε ότι είναι τάξης μεγέθους αρκετά μικρότερης της μονάδας, η τάξη 

μεγέθους του είναι αυτή του σφάλματος εp. Άρα η τάξη μεγέθους της αναλογίας του 

TFT στην ασταθή ισορροπία είναι ίδια με αυτήν του μεγαλύτερου σφάλματος, και 

άρα αρκετά μικρότερη της μονάδας. Αυτό επιτρέπει στο TFT να κυριαρχήσει σε ένα 

πληθυσμό που πλειοψηφούν παίκτες ALLD, αρκεί η αρχική του αναλογία να είναι 

μεγαλύτερη από τα σφάλματα κατά τάξη μεγέθους. Στις εικόνες 3.2.1-3.2.3 

παρουσιάζονται παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς. 

 

Εικόνες 3.2.1-3.2.3: στις εικόνες 

βλέπουμε την χρονική εξέλιξη ενός 

πληθυσμού στον οποίο υπάρχουν οι 

στρατηγικές ALLD και TFT με 

σφάλματα για το επαναλαμβανόμενο 

prisoner’s dilemma. Και για τις τρείς 

λύθηκαν οι εξισώσεις που ορίζει η 

σχέση 2.7, με τον payoff matrix του 

επαναλαμβανόμενου παιγνίου να 

ορίζεται από τις σχέσεις 3.3-3.5 για 

ALLD και TFT reactive στρατηγικές 

(0,0) και (0.9997, 0.0003) αντίστοιχα 

για τις τιμές του πίνακα 3.1. Η 

αναλογία του TFT στη ασταθή 

ισορροπία βρέθηκε 0.00024. Στην 

πρώτη εικόνα το TFT παίζονταν 

αρχικά από το 1% του πληθυσμού. 

Στη δεύτερη από το 0,1%. Καθώς οι 

αναλογίες αυτές είναι μεγαλύτερες 

από αυτήν της ισορροπίας το TFT 

κυριάρχησε. Στην τρίτη εικόνα το 

TFT παίζονταν αρχικά από το 

0,01% και καθώς η αναλογία αυτή 

είναι μικρότερη αυτής στην 

ισορροπία δεν κατάφερε να 

εδραιώσει τη συνεργασία στον 

πληθυσμό. 

 

 

 

 

TFT

ALLD

TFT

ALLD

TFT

ALLD
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Δείχνεται μετά από πράξεις από τις 3.3-3.5 ότι στην περίπτωση που και η 

στρατηγική ALLD έχει σφάλματα, γράφεται δηλαδή (εp’,εq’) με τα σφάλματα 

κάποιες τάξεις μεγέθους μικρότερα της μονάδας, η εικόνα είναι ίδια. Και οι δύο 

στρατηγικές είναι ESS ενώ στο σημείο ασταθούς ισορροπίας η τάξη μεγέθους της 

αναλογίας του TFT είναι αυτή των σφαλμάτων της στρατηγικής TFT ή και 

μικρότερη. 

Το τελευταίο που θα γίνει σε αυτήν την ενότητα είναι να εξετάσουμε έναν 

πληθυσμό που υπάρχουν οι στρατηγικές GTFT και ALLD. Εδώ τα πράγματα είναι 

απλούστερα. Αν η GTFT γράφεται (1-ε,q) και η ALLD (0,0), όπου το q είναι 

κάποιες τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο του ε, από τις 3.3-3.5 ο payoff matrix για το   

επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma είναι: 

 

 

 

Το GTFT δεν μπορεί να εισβάλει στο TFT καθώς πάντα P>Sq+(1-q)P. Το ALLD 

όμως μπορεί να εισβάλει στο GTFT αν Tq+(1-q)P>R . Το μέγιστο q που μπορεί να 

εξασφαλίσει ότι το ALLD  δεν εισβάλει, έχει λοιπόν την τιμή  
𝑅−𝑃

𝑇−𝑃
  και για τις τιμές 

του πίνακα 3.1 είναι q=1/2. Όπως και στην περίπτωση πληθυσμού TFT απέναντι 

στο ALLD, έχουμε την περίπτωση όπου υπάρχουν αναλογίες ασταθούς ισορροπίας. 

Η ανάλυση είναι η ίδια με τη διαφορά ότι αντί για εqέχουμε q που θεωρούμε ότι 

είναι της τάξης μεγέθους της μονάδας και όχι κάποιες τάξεις μεγέθους μικρότερο. 

Στην αντίθετη περίπτωση δε θα μιλούσαμε για GTFT αλλά για TFT με σφάλματα. 

Για αυτό και το payoff του GTFT απέναντι στον εαυτό του είναι R. H αναλογία της 

ισορροπίας, καθώς είμαστε πάλι στην περίπτωση Γ) του υποκεφαλαίου 2.5.1, είναι 

για το GTFT 
(𝑃−𝑆)𝑞

𝑅−𝑃+(2𝑃−𝑇−𝑆)𝑞
 και για τις τιμές του πίνακα 3.1 γίνεται  

𝑞

2−3𝑞
 . Η 

συνάρτηση αυτή είναι αύξουσα συνάρτηση του q και άρα όσο μικρότερο το q τόσο 

μικρότερη η αρχική αναλογία GTFT που απαιτείται για να κυριαρχήσει το 

GTFTστον πληθυσμό. Για πολύ μικρά όμως q χάνεται η δυνατότητα διόρθωσης 

λαθών και όπως είπαμε δε θα μιλούσαμε για GTFT αλλά για TFT με σφάλματα. 

Έτσι για q της τάξης του 10%, η αναλογία του GTFT στην ισορροπία είναι της 

τάξης του 10% και δεν μπορεί μια μικρή ομάδα της τάξης του 1% ή του 0,1% να 

εδραιώσει την συνεργασία σε έναν πληθυσμό που κυριαρχείται από ALLD όπως θα 

συνέβαινε με το TFT. Αν όμως καταφέρει το GTFT και κυριαρχήσει στον 

πληθυσμό, τότε δεν μπορεί να εισβάλει ούτε το ALLD αν q<
𝑅−𝑃

𝑇−𝑃
. Σε περίπτωση που 

το ALLD έχει σφάλματα η συμπεριφορά του συστήματος δεν αλλάζει ποιοτικά. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να προβλέψουμε ποιοτικά την εξέλιξη ενός 

συστήματος όπου συνυπάρχουν οι τρείς στρατηγικές ALLD, TFT, GTFT. αν η 

αρχική αναλογία ALLD είναι αρκετά μεγάλη για να κυριαρχήσει στον πληθυσμό, 

το TFT λειτουργεί σαν καταλύτης της συνεργασίας και εισβάλει στον ALLD 

πληθυσμό, και με τη σειρά του δέχεται εισβολή από το GTFT. Αν τώρα η 

 ALLD GΤFT 

ALLD P Tq +(1-q)P 

GTFT Sq +(1-q)P R 
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πιθανότητα q το GTFT να συνεργαστεί έπειτα από μη-συνεργατική επιλογή είναι 

μικρότερη από την τιμή το καθιστά ESS απέναντι στο ALLD, η συνεργασία 

εδραιώνεται μόνιμα στον πληθυσμό μέσω του GTFT. Αν πάλι είναι μεγαλύτερη, 

δέχεται με τη σειρά του εισβολή από το ALLD, και το σύστημα μπαίνει σε έναν 

κύκλο ταλαντώσεων όπου ευνοούνται διαδοχικά η συνεργασία και η μη 

συνεργασία. Στις εικόνες 3.3.1-3.3.8, παρουσιάζονται παραδείγματα της εξέλιξης 

του πληθυσμού με τρείς στρατηγικές. Οι εικόνες προέκυψαν από αριθμητική 

επίλυση της replicator equation στο Mathematica. 

 

Εικόνες 3.3.1-3.3.3: Στις διπλανές 

εικόνες παρουσιάζεται η χρονική 

εξέλιξη ενός πληθυσμού στον οποίο 

συνυπάρχουν παίκτες τριών 

στρατηγικών του επαναλαμβανόμενου 

prisoner’s dilemma, των ALLD, TFT, 

και GTFT με σφάλματα. Οι 

στρατηγικές αυτές ορίζονται 

συγκεκριμένα (0.0003, 0.0003), 

(0.9997, 0.0003) και (0.9997, 0.55) 

αντίστοιχα. Ο payoff matrix του 

παιγνίου προκύπτει από τις σχέσεις 

3.3-3.5 για τις τιμές 

των σταθερών R,S,T,P 

του πίνακα 3.1. Η 

χρονική εξέλιξη 

προκύπτει από την επίλυση του 

συστήματος διαφορικών που ορίζει η 

σχέση 2.7 (replicator equation). Η 

διαφορά στις τρεις εικόνες είναι οι 

αρχικές αναλογίες της κάθε 

στρατηγικής. Αυτές είναι 1% TFT, 

39% GTFT και 60% ALLD για την 

πρώτη, 10% TFT, 30% GTFT και 

60% ALLD για τη δεύτερη και 69% 

TFT, 30% GTFT και 1% ALLD για 

την τρίτη εικόνα. Καθώς για τις 

τιμές του πίνακα 3.1 η μέγιστη τιμή 

του q που αποτρέπει την εισβολή 

από το ALLD είναι 0.5, και η τιμή 

του q για τις εικόνες είναι 0.55, 

παρατηρούμε και στις τρείς εικόνες 

το ίδιο μοτίβο. Ταλαντώσεις του πληθυσμού μεταξύ των τριών στρατηγικών, όπου 

το ALLD εκμεταλλεύεται το ότι το GTFT συγχωρεί με μεγάλη πιθανότητα και 

εισβάλει στον πληθυσμό, αλλά μετά την κυριαρχία του το TFT λειτουργώντας ως 

TFT

GTFT

ALLD
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καταλύτης εδραίωσης της συνεργασίας εισβάλει με τη σειρά του στο ALLD ,καθώς η 

αναλογία του στις περιπτώσεις των εικόνων αυτών δεν πέφτει στην τάξη μεγέθους 

των σφαλμάτων, κάτι το οποίο θα το εμπόδιζε να κυριαρχήσει. Αφού το TFT 

εδραιώσει την συνεργασία, δέχεται την εισβολή του ακόμα πιο αποδοτικού GTFT, 

και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. 

 

Εικόνες 3.3.4-3.3.6: Στις εικόνες αυτές  

επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία με τις 

παραπάνω εικόνες (3.3.1-3.3.3), με μόνη 

διαφορά ότι η στρατηγική GTFT 

ορίστηκε (0.9997, 0.8). Δηλαδή η 

πιθανότητα συνεργασίας μετά από μη 

συνεργασία του αντιπάλου είναι ακόμα 

μεγαλύτερη. Ποιοτικά δεν αλλάζει 

τίποτα, παρά μόνο μικραίνει η περίοδος 

των ταλαντώσεων καθώς μεγαλύτερο q 

επιτρέπει στο ALLD να εισβάλει 

ευκολότερα. Οι αρχικές συνθήκες είναι 

ίδιες με αυτές των 

προηγούμενων εικόνων, 

της 3.3.4 με της 3.3.1, της 

3.3.5 με της 3.3.2 και της 

3.3.6 με της 3.3.3. Σε σχέση με τις 

εικόνες 3.3.1-3.3.3 στον ίδιο χρόνο 

γίνονται διπλάσιες περίπου 

ταλαντώσεις για τις ίδιες αρχικές 

συνθήκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFT

GTFT

ALLD
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Εικόνες 3.3.7-3.3.8: Στις διπλανές 

εικόνες παρουσιάζεται η χρονική 

εξέλιξη ενός πληθυσμού στον οποίο 

συνυπάρχουν παίκτες τριών 

στρατηγικών του 

επαναλαμβανόμενου prisoner’s 

dilemma, των ALLD, TFT, και GTFT 

με σφάλματα. Οι στρατηγικές αυτές 

ορίζονται συγκεκριμένα 

(0.0003, 0.0003), 

(0.9997, 0.0003) και 

(0.9997, 0.45) 

αντίστοιχα. Ο payoff 

matrix του παιγνίου προκύπτει 

από τις σχέσεις 3.3-3.5 για τις τιμές 

των σταθερών R,S,T,P του πίνακα 

3.1. Η χρονική εξέλιξη προκύπτει 

από την επίλυση του συστήματος 

διαφορικών που ορίζει η σχέση 2.7 

(replicator equation). Η διαφορά 

στις τρεις εικόνες είναι οι αρχικές 

αναλογίες της κάθε στρατηγικής. 

Αυτές είναι 0,1% TFT, 60% GTFT 

και 39,9% ALLD για την πρώτη και  

1% TFT, 40% GTFT και 59% ALLD για τη δεύτερη εικόνα. Σε αντίθεση με τις 

εικόνες 3.3.1-3.3.6 εδώ η τιμή του q για το GTFT είναι 0.45 και άρα μικρότερη από 

το όριο 0.5 πάνω από το οποίο μπορεί να εισβάλει η ALLD. Έτσι παρατηρούμε ότι 

μετά από την εδραίωση της συνεργασίας από μια μικρή ομάδα TFT, το GTFT 

εισβάλει στον πληθυσμό, αλλά είναι πλέον ικανό να διατηρήσει τη συνεργασία 

απέναντι στο ALLD. 

 

Αν και μπορούμε για ένα δεδομένο σύνολο reactive στρατηγικών να υπολογίσουμε 

τον payoff matrix για το επαναλαμβανόμενο για πρακτικά άπειρους γύρους 

prisoner’s dilemma, όπου τα στοιχεία του πίνακα θα αντιστοιχούν στο μέσο payoff 

του κάθε γύρου, και να επιλύσουμε την replicator equation αριθμητικά ώστε να 

δούμε την χρονική εξέλιξη, δεν μπορούμε γενικά να βρούμε μια βέλτιστη 

στρατηγική. Το ποιά ή ποιες στρατηγικές θα επικρατήσουν, αν φυσικά επικρατήσει 

κάποια στρατηγική και δεν έχουμε ταλαντώσεις του πληθυσμού μεταξύ κάποιον 

στρατηγικών, εξαρτάται τόσο από το δεδομένο σύνολο  των στρατηγικών όσο και 

από τις αρχικές τους αναλογίες στον πληθυσμό. Παρόλα αυτά όσα συζητήθηκαν 

παραπάνω είναι ιδιαίτερα χρήσιμα καθώς πολύ συχνά οι στρατηγικές ALLD, TFT 

και GTFT παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την εξέλιξη τέτοιων συστημάτων . 

Συνήθως μη συνεργατικές στρατηγικές τύπου ALLD επικρατούν στα πρώτα στάδια 

TFT

GTFT

ALLD
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τις εξέλιξης ενός τέτοιου συστήματος. Αν υπάρχει στρατηγική τύπου TFT σε 

αρκετά μεγάλη αναλογία  είναι δυνατό να λειτουργήσει σαν καταλύτης για την 

ανάπτυξη της συνεργασίας και την εμφάνιση στρατηγικών όπως το GTFT, όπου σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι ικανές να κυριαρχήσουν εδραιώνοντας τη συνεργασίας. 

Μελέτη ενός πληθυσμού στον οποίο συνυπάρχουν πολλές τυχαίες reactive 

στρατηγικές θα γίνει στο υποκεφάλαιο 3.4. 

3.3.5 στρατηγικές μεγαλύτερης μνήμης. 

Οι reactive στρατηγικές δεν είναι παρά ένα μικρό κομμάτι των στρατηγικών που 

μπορούν να παιχτούν στο επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma. Μπορούμε να 

ορίσουμε στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψει την προηγούμενη παρτίδα στο 

σύνολό της, και όχι μόνο την κίνηση του αντιπάλου. Η προηγούμενη παρτίδα έχει 

τέσσερις πιθανές εκβάσεις, CC, CD, DC και DD, όπου το πρώτο σύμβολο 

αναφέρεται στην κίνηση του παίκτη που παίζει τη στρατηγική και το δεύτερο στην 

κίνηση του αντιπάλου, το σύμβολο C σημαίνει συνεργασία και το σύμβολο D μη 

συνεργασία. Για να ορίσουμε την στρατηγική χρειαζόμαστε τέσσερεις αριθμούς 

a,b,c και d από το μηδέν έως το 1 που συμβολίζουν την πιθανότητα συνεργασίας αν 

η προηγούμενη παρτίδα ήταν CC, CD, DC ή DD αντίστοιχα. Οι στρατηγικές 

συμβολίζονται με την τετράδα (a,b,c,d). Οι reactive στρατηγικές είναι υποσύνολο 

των στρατηγικών αυτών όταν a=c και b=d. Έχουμε 16 ντετερμινιστικές 

στρατηγικές. Το TFT ορίζεται για a=c=1 και b=d=0 ενώ το GTFT σαν a=c=1 και 

b=d=q. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να βρούμε το ίδιο εύκολα μια γενική 

φόρμουλα για το μέσω payoff σε άπειρους γύρους. 

Από τις στρατηγικές αυτού του τύπου, ξεχώρισε πειραματικά σαν αποδοτικότερη 

για την εδραίωση της συνεργασίας ακόμα και από το GTFT (το οποίο συνεχίζει να 

έχει επιτυχία) η στρατηγική win-stay-lose-shift η οποία ορίζεται δίχως σφάλματα 

σαν a=d=1 και b=c=0, άρα δεν είναι reactive.[1][14] Η στρατηγική αυτή αν σε μια 

παρτίδα πάρει ένα από τα μεγάλα payoff του παιγνίου, δηλαδή R ή T, παίζει όπως 

στον προηγούμενο γύρο, ενώ αν πάρει ένα από τα μικρά, S ή P, αλλάζει. Το 2012 οι 

Press και Dyson πρότειναν μια κλάση στρατηγικών που ονόμασαν zero-

determinant, οι οποίες μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε αντίπαλο στο 

επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma.[18] Αν και αυτό δεν εγγυάται την 

επικράτησή τους σε ένα περιβάλλον πολλών στρατηγικών, μια από αυτές με a=c=1 

b=1/8, d=1/4 ήρθε πρώτη σε πόντους σε τουρνουά-προσομοίωση στα πρότυπα αυτών 

του Axelrod που διοργάνωσαν οι Stewart και Plotkin το 2012.[19] 

Για στρατηγικές ακόμα μεγαλύτερης μνήμης, η μελέτη γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. 

Ήδη οι ντετερμινιστικές μόνο στρατηγικές μνήμης τριών γύρων είναι τουλάχιστον 

(αν οι πρώτες κινήσεις είναι τυχαίες) 264 . Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν και 

στρατηγικές που μοιάζουν με τα TFT και GTFT είναι αρκετά αποδοτικές, έχουν 

βρεθεί με τη χρήση γενετικού αλγορίθμου (αν μια ντετερμινιστική στρατηγική 

μπορεί να παρασταθεί σαν δυαδική ακολουθία, ο αλγόριθμος αυτός συνδυάζει 

κομμάτια από τις ακολουθίες δύο στρατηγικών για να  δημιουργήσει μια τρίτη) 

στρατηγικές πολύ αποδοτικότερες.[11] 
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3.4    “In silico” εξέλιξη για reactive στρατηγικές 

Στο κομμάτι αυτό μελετάται η εξέλιξη ενός πληθυσμού με την δυναμική της 

replicator equation (πληθυσμός πρακτικά άπειρος όπου τα άτομα  αλληλεπιδρούν 

συνεχώς μεταξύ τους με τυχαίο τρόπο). Θεωρώντας ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των ατόμων ορίζονται από το επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma με πρακτικά 

άπειρους γύρους, και όλοι οι τύποι του πληθυσμού αντιστοιχούν σε παίκτες 

reactive στρατηγικών, θα ερευνηθεί το κατά πόσο μπορεί να εδραιωθεί η 

συνεργασία σαν συμπεριφορά μεταξύ των ατόμων. Στο 3.3.4 είδαμε ότι αυτό είναι 

εφικτό μέσω της στρατηγικής TFT, η οποία μπορεί σε έναν μη συνεργατικό 

πληθυσμό, να λειτουργήσει σαν καταλύτης για την επικράτηση στρατηγικών του 

τύπου GTFT, οι οποίες θεμελιώνουν την συνεργασία. Το σύστημα στο 3.3.3 ήταν 

ιδιαίτερα απλό, καθώς στον πληθυσμό συνυπήρχαν μόνο τρείς στρατηγικές, το 

TFT, το GTFT και το ALLD. Εδώ θα μελετηθεί ένας πληθυσμός στον οποίο 

παίζονται εκατό στρατηγικές. 

Σε πρώτη φάση το σύστημα των εξισώσεων 2.7 (replicator equation) λύθηκε 

(αριθμητικά σε Mathematica 7, με την εντολή NDSolve) 50 φορές για 100 τυχαίες 

reactive στρατηγικές, για χρόνο από το 0 ως το 1000, με ίδιες αρχικές αναλογίες 

για κάθε στρατηγική (1%). Τα payoffs που αποκομίζουν οι στρατηγικές αυτές 

παίζοντας μεταξύ τους προκύπτουν από τις σχέσεις 3.3, 3.4 και 3.5, ο πίνακας A 

της 2.7 είναι ο 100×100 πίνακας με στοιχείο aij το payoff της στρατηγικής i 

απέναντι στην j και η κάθε στρατηγική θεωρείται καθαρή, δηλαδή pi=εi. Οι 

στρατηγικές ορίζονται από το ζεύγος αριθμών (p,q) όπου ο πρώτος δίνει την 

πιθανότητα συνεργασίας μετά από συνεργασία του αντιπάλου και ο δεύτερος μετά 

από μη συνεργασία του αντιπάλου ( όπως στο 3.3.2). Δείγμα του κατά πόσο 

εδραιώνεται η συνεργασία είναι το μέσο fitness του πληθυσμού. Με βάση τις τιμές 

του πίνακα 3.1 ένας συνεργατικός πληθυσμός θα έχει μέσο fitness περίπου 3 ενώ 

ένας μη συνεργατικός περίπου 1. Το μέσο fitness για 100 τυχαίες στρατηγικές σε 

ίσες αναλογίες, δηλαδή για την αρχή της εξέλιξης στο σύστημα που μελετάμε, είναι 

περίπου 2.25, το μέσο fitness δηλαδή  ενός πληθυσμού που κυριαρχεί η απόλυτα 

τυχαία στρατηγική με p=q=0.5. 

Από τις 50 διαφορετικές περιπτώσεις μόνο στις 5 εδραιώθηκε συνεργασία στον 

πληθυσμό. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις κυριάρχησαν μη συνεργατικές 

στρατηγικές. Οι μη συνεργατικές στρατηγικές που κυριάρχησαν μπορούν να 

ταξινομηθούν σε δύο τύπους. Από τη μία σε στρατηγικές κοντά στο ALLD με 

p,q<0.1 και από την άλλη σε στρατηγικές με p<0.5 και q<0.1. Και στις 50 

περιπτώσεις η εξέλιξη του συστήματος ήταν παρόμοια σε πρώτη φάση. Στρατηγικές 

κοντά στο ALLD κυριαρχούν εκμεταλλευόμενες στρατηγικές με μεγάλα q, δίχως να 

πέφτουν με τη σειρά τους θύματα εκμετάλλευσης. Οι στρατηγικές του δεύτερου 

τύπου (p<0.5 και q<0.1) αυξάνουν τα ποσοστά τους επίσης σε πρώτη φάση καθώς 

είναι, αν και λιγότερο, επίσης ικανές να εκμεταλλευτούν συνεργατικές 

στρατηγικές, και δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Λόγω της συχνής τους 
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εμφάνισης θα τις αποκαλούμε στρατηγικές δεύτερου τύπου.  Αφού κυριαρχήσουν 

μη συνεργατικές στρατηγικές, η δυνατότητα εκμετάλλευσης συνεργατικών αποκτά 

μικρότερη σημασία. Σημαντικότερο γίνεται να μην πέφτει μια στρατηγική θύμα 

εκμετάλλευσης. Έτσι αν υπάρχουν στρατηγικές του δεύτερου τύπου με q μικρότερο 

από αυτό των ALLD μπορούν να εδραιωθούν ή και να κυριαρχήσουν στον 

πληθυσμό. Καθώς οι στρατηγικές αυτές βασίζονται στην μικρή τιμή του q πολλές 

φορές έχουν q<0.01. Από την σχέση 3.4 φαίνεται ότι σε έναν πληθυσμό που μια 

τέτοια στρατηγική κυριαρχεί η πιθανότητα συνεργασίας των ατόμων είναι πολύ 

μικρή. Οι στρατηγικές αυτές είναι καθαρά μη συνεργατικές. Φυσικά δεν παίζει 

ρόλο μόνο το q, ένα μικρό p μπορεί να βοηθήσει μια στρατηγική να αυξηθεί 

γρηγορότερα και όταν στον πληθυσμό δεν εμφανίζεται πια συνεργατική 

συμπεριφορά, το μεγάλο της ποσοστό να την βοηθήσει να εδραιωθεί. Για αυτό και 

σε όλες τις περιπτώσεις που δεν εδραιώθηκε η συνεργασία ή δεν κυριάρχησε ALLD 

στρατηγική, τα p των μη συνεργατικών στρατηγικών ήταν πάντα μικρότερα από 

0.5, και σπάνια μεγαλύτερα από 0.4. 

Στις 45 περιπτώσεις που δεν εδραιώθηκε συνεργασία, το μέσο fitness κατέληγε σε 

τιμές μικρότερες του 1.3. Δεν κυριαρχούσε πάντα μια μοναδική στρατηγική. 

Θεωρώντας ότι κυριαρχεί μια στρατηγική αν παίζεται από ποσοστό μεγαλύτερο του 

85% στον πληθυσμό, για όσο κράτησε η παρατήρηση της εξέλιξης του συστήματος 

(1000 χρονικές μονάδες) σε 16 περιπτώσεις κυριάρχησε στρατηγική δευτέρου 

τύπου (στις 15 με p<0.3). Σε 9 κυριάρχησε στρατηγική ALLD (p,q<0.1). Στις 

υπόλοιπες 20 περιπτώσεις διαφορετικές στρατηγικές ALLD και δευτέρου τύπου 

συνυπήρχαν στον πληθυσμό σε μεγάλες αναλογίες. Σε 10 από το μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού μοιράστηκε μεταξύ μιας ALLD και μιας δευτέρου τύπου 

στρατηγικής. Σε 4, μεταξύ δύο στρατηγικών δευτέρου τύπου. Σε 6 μεταξύ τριών και 

παραπάνω στρατηγικών. Στις εικόνες 3.4.1-3.4.4 παρουσιάζεται ενδεικτικά η 

εξέλιξη των ποσοστών των διάφορων στρατηγικών και του μέσου fitness σε 

περιπτώσεις που δεν εδραιώθηκε συνεργασία. 

Και στις πέντε περιπτώσεις που εδραιώθηκε συνεργασία ο μηχανισμός ήταν 

παρόμοιος με αυτόν που μελετήσαμε στο 3.3.4. Κάποια τυχαία στρατηγική τύπου 

TFT (p>0.9, q<0.1) κατάφερε μετά από μια πρώτη φάση κυριαρχίας μη 

συνεργατικών στρατηγικών, να εισβάλει στον πληθυσμό λειτουργώντας σαν 

καταλύτης που επέτρεψε την εμφάνιση και την κυριαρχία συνεργατικών 

στρατηγικών τύπου GTFT (p>0.9, q>0.1). Το μέσο fitness ενώ αρχικά πέφτει κοντά 

στο 1 καθώς αυξάνονται τα ποσοστά μη συνεργατικών στρατηγικών, παρουσιάζει 

άνοδο μαζί με την άνοδο του ποσοστού του TFT, ενώ με την κυριαρχία του GTFT 

σταθεροποιείται κοντά στο 3.  Παράδειγμα στις εικόνες 3.4.5-3.4.8. 
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Εικόνες 3.4.1-3.4.4: Στις εικόνες 

απεικονίζεται, για 2 από τις 45 

περιπτώσεις που δεν εδραιώνεται η 

συνεργασία κατά την εξέλιξη 

πληθυσμού στον οποίο συνυπάρχουν 

100 τυχαίες reactive στρατηγικές, η 

χρονική εξέλιξη των αναλογιών του 

κάθε τύπου (πάνω αριστερά, κάτω 

αριστερά) και του μέσου fitness (μέση 

αριστερά και κάτω δεξιά). Στην πάνω 

περίπτωση κυριαρχούν στον 

πληθυσμό δύο στρατηγικές (0.1104, 

0.0369) και (0.3898, 0.0097) με 

αναλογίες 55% και 40% αντίστοιχα. Η 

πρώτη στρατηγική (με πράσινο) είναι 

σχεδόν τύπου ALLD και εξαπλώνεται 

γρηγορότερα. Η δεύτερη (με μωβ) 

είναι μη συνεργατική στρατηγική 

δευτέρου τύπου και αποκτά μερίδιο 

στον πληθυσμό καθώς έχει αρκετά 

μικρό p και σημαντικά μικρότερο q 

από την πρώτη. Στη δεύτερη 

περίπτωση δύο στρατηγικές σχεδόν 

ALLD με μεγάλα όμως q, συγκεκριμένα (0.0391, 0.1438) και (0.0886, 0.1253) αφού 

αναπτυχθούν γρήγορα υποσκελίζονται από δύο στρατηγικές δευτέρου τύπου 

(0.3115, 0.0685) και (0.3683, 0.0635) που δείχνουν να σταθεροποιούνται σε 

αναλογίες περίπου 65% και 35% αντίστοιχα όπου πλειοψηφεί η στρατηγική με το 

μικρότερο p. Και στις δύο περιπτώσεις το μέσο fitness πέφτει σε τιμές κάτω από 

1.3, καθώς οι στρατηγικές που κυριαρχούν στο τέλος είναι μη συνεργατικές.
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Εικόνες 3.4.5-3.4.8:Στις 

εικόνες απεικονίζεται, για 2 

από τις 5 περιπτώσεις που 

εδραιώνεται η συνεργασία κατά 

την εξέλιξη πληθυσμού στον 

οποίο συνυπάρχουν 100 

τυχαίες reactive στρατηγικές, 

η χρονική εξέλιξη των 

αναλογιών του κάθε τύπου 

(πάνω αριστερά, κάτω 

αριστερά) και του μέσου 

fitness (μέση αριστερά και 

κάτω δεξιά). Στην πρώτη 

περίπτωση μη συνεργατικές 

στρατηγικές κυριαρχούν αρχικά 

με την επικρατέστερη (0.1027, 

0.0307) να υιοθετείται από το 

60% του πληθυσμού. Λίγο πριν 

τις εκατό χρονικές μονάδες 

όμως, μια TFT στρατηγική 

(0.9832, 0.0136) κερδίζει το 30% 

του πληθυσμού και λειτουργεί 

σαν καταλύτης, οδηγώντας στην 

εμφάνιση μιας 

συνεργατικότερης TFT στρατηγικής (0.9861, 0.0974) η οποία κερδίζει μέχρι και το 

85% του πληθυσμού. Αυτήν διαδέχεται μια ακόμα πιο συνεργατική στρατηγική 

(0.9897, 0.1969) που φτάνει μετά από περίπου διακόσες χρονικές μονάδες να 

υιοθετείται από το 35% του πληθυσμού, και έπειτα παραχωρεί την πρωτοκαθεδρία 

της σε μια GTFT στρατηγική (0.9984, 0.2531) η οποία εδραιώνει στον πληθυσμό 

την συνεργασία. Το μέσο fitness αρχικά πέφτει, όσο κυριαρχούν μη συνεργατικές 

στρατηγικές, αλλά από την εμφάνιση του TFT και έπειτα ανεβαίνει και 

σταθεροποιείται περίπου στο 3 με την 

κυριαρχία της GTFT στρατηγικής, δείγμα του ότι τα άτομα του πληθυσμού πλέον 

συνεργάζονται. Στην δεύτερη περίπτωση η εξέλιξη είναι παρόμοια. Στην αρχή 

κυριαρχούν μη συνεργατικές στρατηγικές με την επικρατέστερη (0.0465, 0.0029) 



71 
 

να παίζεται μέχρι και από το 60% του πληθυσμού. Μετά από 150 χρονικές μονάδες 

όμως μια TFT στρατηγική (0.9787, 0.0175) καταφέρνει να επικρατήσει φτάνοντας 

σε ποσοστό περίπου 70%. Ακολουθεί μια δεύτερη TFT στρατηγική (0.9457, 0.0614) 

και έπειτα εμφανίζεται μια GTFT στρατηγική (0.9194, 0.2351) η οποία κυριαρχεί 

για περίπου 200 χρονικά βήματα από την εμφάνισή της, μέχρι που περίπου 400 

χρονικά βήματα από την αρχή της εξέλιξης του συστήματος, την πλειοψηφία στον 

πληθυσμό αποκτά μια ακόμα πιο γενναιόδωρη (με μεγαλύτερο q) GTFT (0.9552, 

0.4668). Οι δύο GTFT καταλήγουν να συνυπάρχουν στον πληθυσμό με την πιο 

γενναιόδωρη να παίζεται από το 65% περίπου, και την λιγότερο γενναιόδωρη από 

το 35% περίπου του πληθυσμού. Το μέσο fitness, στην αρχή μειώνεται και πέφτει 

κοντά στο 1 όσο κυριαρχούν μη συνεργατικές στρατηγικές, αλλά από την εμφάνιση 

του TFT και μετά αυξάνεται. Έχει ένα μικρό πλατό στο 2.6 όσο κυριαρχεί η 

λιγότερο γενναιόδωρη GTFT και με την εμφάνιση της πιο γενναιόδωρης 

σταθεροποιείται κοντά στο 2.9, δείγμα του ότι τα άτομα του πληθυσμού 

συνεργάζονται. Και στις δύο περιπτώσεις το TFT κυριαρχεί για μικρό χρονικό 

διάστημα στον πληθυσμό και ανοίγει το δρόμο για τη διαδοχική εμφάνιση όλο και 

πιο γενναιόδωρων εκδοχών του. 

 

Συμπεραίνουμε ότι σε έναν πληθυσμό όπου οι αλληλεπιδράσεις ορίζονται από το 

επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma και τα άτομα μπορούν να επιλέξουν από 

ένα τυχαίο σύνολο reactive στρατηγικών συνήθως κυριαρχούν στρατηγικές που 

οδηγούν σε μη συνεργατική συμπεριφορά. Παρόλα αυτά η εμφάνιση και εδραίωση 

με πλειοψηφικούς όρους της συνεργασίας είναι εφικτή μέσω του μηχανισμού που 

περιγράψαμε στο 3.3.4. Λιγοστά άτομα που παίζουν μια TFT στρατηγική 

καταφέρνουν να εισβάλουν στον μη συνεργατικό πληθυσμό, το TFT κυριαρχεί για 

μικρό χρονικό διάστημα ανοίγοντας το δρόμο για την εμφάνιση και επικράτηση πιο 

συνεργατικών στρατηγικών GTFT που η κυριαρχία τους σημαίνει και την 

εδραίωση της συνεργασίας. Μια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι η εξέλιξη του 

συστήματος δεν τελειώνει στα 1000 πρώτα χρονικά βήματα. Είναι πιθανή τόσο η 

εδραίωση της συνεργασίας σε ύστερο χρόνο για κάποιες περιπτώσεις, όσο και η 

κατάλυσή της από μη συνεργατικές στρατηγικές στις περιπτώσεις που δείχνει να 

εδραιώνεται. Παρ’ όλα αυτά για το σύστημά μας δεν υπάρχει κάποιος σίγουρος 

τρόπος να πούμε αν, και σε πόσο χρόνο θα φτάσει σε αναλογίες ευσταθούς 

ισορροπίας. Μέσα στα 1000 πρώτα χρονικά βήματα, μπορέσαμε και παρατηρήσαμε 

μηχανισμό εδραίωσης της συνεργασίας, και αυτό μας αρκεί. 

Από τα προηγούμενα γεννιούνται κάποια ερωτηματικά. Πρώτο είναι αν οι μη 

συνεργατικές στρατηγικές δευτέρου τύπου όπως τις αποκαλούμε οφείλουν την 

επιτυχία τους στο μεγαλύτερο p τους. Ήδη στην τρίτη παράγραφο αυτού του 

υποκεφαλαίου προτάθηκε ένα μοντέλο που εξηγεί την επιτυχία τους σαν 

αποτέλεσμα αποκλειστικά της μικρής τιμής του q. Για να ελεγχθεί αυτό λύθηκε το 

σύστημα (με τυχαίες στρατηγικές, ίδιες αρχικές αναλογίες για 1000 χρονικά 

βήματα) μέχρι να βρεθούν 10 περιπτώσεις που τέτοιες στρατηγικές κυριαρχούν ή 

υπάρχουν σε σημαντική αναλογία στον πληθυσμό. Έπειτα, για κάθε περίπτωση, 

αυξομειώθηκε η τιμή του p για τις κυρίαρχες στρατηγικές αυτού του τύπου 
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παίρνοντας τιμές 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, και 0.6, και λύθηκε το σύστημα 

ξανά για κάθε τιμή με τις υπόλοιπες 99 στρατηγικές σταθερές. Παρατηρήθηκε και 

για τις 10 περιπτώσεις ότι όσο μεγαλώνει το p τόσο πέφτει το ποσοστό των 

στρατηγικών αυτών στον πληθυσμό. Για τα δύο μικρά p που καθιστούν τις 

στρατηγικές αυτές ALLD κυριαρχούν γρηγορότερα καταλαμβάνοντας μεγαλύτερα 

ποσοστά του πληθυσμού. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι το πλεονέκτημά των 

στρατηγικών δευτέρου τύπου απέναντι στις ALLD οφείλεται αποκλειστικά στο ότι 

έχουν μικρότερες τιμές q, και αρκετά μικρό p για να εκμεταλλευτούν αρχικά 

κάποιες συνεργατικές στρατηγικές.  

Δεύτερο ερώτημα που ανακύπτει σαν συνέπεια του πρώτου είναι αν μια ALLD 

στρατηγική με πολύ μικρό σφάλμα κυριαρχεί πάντα στα πρώτα τουλάχιστον στάδια 

της εξέλιξης σε έναν πληθυσμό αποτελούμενο από τυχαίες στρατηγικές. Για να 

ελεγχθεί αυτό λύθηκε 20 φορές το ίδιο σύστημα με 99 τυχαίες στρατηγικές κάθε 

φορά, και μια στρατηγική με p=q=0.0002, δηλαδή ALLD με πολύ μικρό σφάλμα. 

Και στις 20 περιπτώσεις η στρατηγική αυτή κυριάρχησε. Παράδειγμα στις εικόνες 

3.5.1-3.5.2. 

 

Εικόνες 3.5.1-3.5.2:Στην αριστερή 

εικόνα φαίνεται η χρονική εξέλιξη 

των αναλογιών 99 τυχαίων reactive 

στρατηγικών και μιας ALLD (0.0002, 

0.0002) σε έναν πληθυσμό. Η 

στρατηγική που κυριαρχεί εμφανώς 

είναι η ALLD. Το μέσο fitness στην 

κάτω εικόνα πέφτει στο 1. Η εξέλιξη του 

πληθυσμού προκύπτει από επίλυση 

συστήματος replicator equation, με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων να 

ορίζονται από πρακτικά απείρως 

επαναλαμβανόμενο prisoner’s dilemma. 

 

 

Τρίτο ερώτημα είναι αν μπορεί ένα TFT με πολύ μικρό σφάλμα να οδηγήσει 

συχνότερα στην εδραίωση της συνεργασίας. Για να ελεγχθεί αυτό, λύθηκε 50 φορές 

το σύστημα που προκύπτει από 99 τυχαίες (διαφορετικές για κάθε μια περίπτωση) 

reactive στρατηγικές, και ένα TFT με μικρά σφάλματα (0.9992, 0.0002). Όντως σε 

34 από τις 50 περιπτώσεις είχαμε εδραίωση συνεργασίας. Σε πολλές από αυτές τις 

περιπτώσεις εμφανίζονται και άλλες TFT στρατηγικές, πάντα όμως η πρώτη που 

εισβάλει στον μη συνεργατικό πληθυσμό, λειτουργώντας σαν καταλύτης για την 
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εμφάνιση άλλων TFT και GTFT έπειτα, είναι η TFT που εισάγαμε, με τα μικρά 

σφάλματα. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά της προηγούμενης περίπτωσης 

όπου μόλις σε 5 από τις 50 περιπτώσεις εδραιώθηκε η συνεργασία, δείχνει ότι όσο 

μικρότερα σφάλματα έχει μια TFT στρατηγική, όσο δηλαδή εγγύτερα βρίσκεται 

στην (1, 0), τόσο καλύτερος καταλύτης της συνεργασίας είναι σε ένα πολύπλοκο 

περιβάλλον με πολλές reactive στρατηγικές. Από τις 14 περιπτώσεις που δεν 

εδραιώθηκε συνεργασία σε 1000 χρονικές μονάδες σε μία κυριάρχησε μια ALLD 

στρατηγική, σε μία μια δευτέρου τύπου, σε 8 ο πληθυσμός μοιράστηκε μεταξύ 2 

δευτέρου τύπου μη συνεργατικές στρατηγικές, σε 4 μεταξύ μιας ALLD και μίας 

δευτέρου τύπου, και σε 2 μεταξύ τριών μη συνεργατικών στρατηγικών. Μπορούμε 

εδώ να κάνουμε μια παρατήρηση. Στην πρώτη in silico μελέτη της εξέλιξης του 

συστήματος με τις 100 τυχαίες στρατηγικές σε 25 από τις 45 περιπτώσεις που δεν 

εδραιώθηκε συνεργασία, κυριάρχησε μια και μοναδική μη συνεργατική 

στρατηγική. Όταν εισάγαμε το «καθαρό» TFT, μια μη συνεργατική στρατηγική 

κυριάρχησε σε 2 από τις 14 περιπτώσεις που δεν εδραιώθηκε συνεργασία. Αυτό 

ίσως υποδεικνύει ότι το TFT μπορεί να εισβάλει ευκολότερα σε έναν πληθυσμό που 

κυριαρχεί μια μη συνεργατική στρατηγική, παρά σε πληθυσμό που μοιράζεται 

μεταξύ δύο ή παραπάνω τέτοιων στρατηγικών. Παραδείγματα στις εικόνες 3.6.1-

3.6.4. 

3.4.1 Συμπεράσματα από την in silico εξέλιξη. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το βασικό συμπέρασμα, ότι η μελέτη των σχέσεων 

μεταξύ ALLD, TFT και GTFT που έγινε στο 3.3.4 αποκαλύπτει και τον βασικό 

μηχανισμό με τον οποίον εδραιώνεται η συνεργασία σε έναν πληθυσμό που 

εξελίσσεται με βάση την replicator equation, όταν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ατόμων ορίζονται από το για πρακτικά άπειρους γύρους επαναλαμβανόμενο 

prisoner’s dilemma και οι στρατηγικές τους περιορίζονται στο σύνολο των reactive 

στρατηγικών. Σε πρώτη φάση κυριαρχούν μη συνεργατικές στρατηγικές. Άτομα 

TFT όμως είναι ικανά να εισβάλουν στον πληθυσμό (όσο πιο «καθαρό» είναι το TFT 

τόσο πιο εύκολο τους είναι) και η στρατηγική TFT να κυριαρχήσει. Η κυριαρχία 

της είναι βραχύβια και ακολουθείται από κυριαρχία πιο συνεργατικών (με 

μεγαλύτερο q) TFT και GTFT, που εδραιώνουν με πλειοψηφικούς όρους την 

συνεργασία στον πληθυσμό. Ο μηχανισμός direct reciprocity είναι λοιπόν ικανός 

να θεμελιώσει την συνεργασία, τουλάχιστον μεταξύ reactive στρατηγικών, μέσω 

της αλληλουχίας  που περιγράψαμε παραπάνω.  
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Εικόνες 3.6.1-3.6.4: Στις εικόνες 

απεικονίζεται, κατά την δυναμική 

εξέλιξη πληθυσμού στον οποίο 

συνυπάρχουν 99 τυχαίες reactive 

στρατηγικές και ένα «καθαρό» TFT, 

η χρονική εξέλιξη των αναλογιών 

του κάθε τύπου (πάνω αριστερά, 

κάτω αριστερά) και του μέσου fitness 

(μέση αριστερά και κάτω δεξιά). 

Στην πάνω περίπτωση κυριαρχεί μη 

συνεργατική στρατηγική (0.1055, 

0.0023) που φτάνει να υιοθετείται 

μέχρι και από το 65% του 

πληθυσμού. 250 χρονικά βήματα 

όμως από την αρχή της εξέλιξης, το 

TFT που εισάγαμε λειτουργεί σαν 

καταλύτης , οδηγώντας στην 

επικράτηση μιας GTFT στρατηγικής 

(0.9821, 0.1675) η οποία εδραιώνει 

την συνεργασία στον πληθυσμό. Το 

μέσο fitness  σταθεροποιείται 

περίπου στο 2.9.  Στην δεύτερη περίπτωση το TFT που εισάγαμε καταφέρνει να 

εισβάλει σε έναν πληθυσμό που μοιράζεται μεταξύ τεσσάρων μη συνεργατικών 

στρατηγικών, οδηγώντας στην επικράτηση μιας συνεργατικότερης TFT 

στρατηγικής (0.9749, 0.0896) η οποία παραχωρεί μετά από 300 χρονικές μονάδες 

(500 από την αρχή της εξέλιξης) την πρωτοκαθεδρία σε μια GTFT στρατηγική 

(0.9775, 0.5129). Το μέσο fitness μειώνεται αρχικά λόγω των μη συνεργατικών 

στρατηγικών, έπειτα αυξάνεται, σταθεροποιείται προσωρινά στο 2.7, όσο κυριαρχεί 

η δεύτερη TFT στρατηγική, και τελικά στο 2.9, με την κυριαρχία της GTFT. Η 

συνεργασία εδραιώθηκε στον πληθυσμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

 

Network reciprocity στο Prisoner’s dilemma. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθεί μια υποπερίπτωση του τέταρτου μηχανισμού 

εδραίωσης της συνεργασίας (υποκεφάλαιο 3.2) όταν βάση της αλληλεπίδρασης είναι 

το prisoner’s dilemma, του network reciprocity. Στην περίπτωση αυτή οι παίκτες 

θεωρείται ότι κατέχουν θέσεις κόμβων σε ένα δίκτυο. Η αλληλεπίδραση γίνεται με 

βάση τις συνδέσεις των παικτών μεταξύ τους. Η εξέλιξη του συστήματος γίνεται με 

βάση ένα δεύτερο δίκτυο στο οποίο οι παίκτες έχουν θέσεις κόμβων. Οι συνδέσεις 

σε αυτό το δίκτυο καθορίζουν με βάση κάποιους κανόνες την αναπαραγωγή των 

διαφόρων στρατηγικών. Σε πολλές περιπτώσεις μέσα από τον μηχανισμό αυτό 

προκύπτει συνεργασία, ακόμα και όταν η βάση της αλληλεπίδρασης είναι το απλό 

prisoner’s dilemma. 

 

4.1    Εισαγωγή στον μηχανισμό network reciprocity 

Συνήθως, όπως και στις περιπτώσεις που θα μελετηθούν στη συνέχεια αυτού του 

κεφαλαίου, η εξέλιξη πραγματοποιείται σε διακριτά χρονικά βήματα. Όπως 

αναφέρθηκε, στον μηχανισμό αυτό οι παίκτες αλληλεπιδρούν με βάση τη θέση τους 

σε ένα δίκτυο, ενώ το σύστημα εξελίσσεται με βάση κάποιο άλλο δίκτυο συν 

κάποιους κανόνες αναπαραγωγής. Το δεύτερο αυτό δίκτυο ορίζει ποιος παίκτης 

μπορεί να υιοθετήσει τη συμπεριφορά ποιού. Καθώς το prisoner’s dilemma 

παίζεται με τη συμμετοχή και τον δύο παικτών, οι συνδέσεις στο πρώτο δίκτυο θα 

είναι αμφίδρομες. Στο δίκτυο που σχετίζεται με την αναβάθμιση των στρατηγικών 

των παικτών  αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το payoff σε κάθε χρονικό βήμα μπορεί 

να οριστεί σαν το συνολικό payoff που αποκόμισε ο παίκτης από τις 

αλληλεπιδράσεις του, ή και σαν το μέσο payoff ανά αλληλεπίδραση. Μετά από κάθε 

χρονικό βήμα κάποιοι ή και όλοι οι παίκτες-κόμβοι ξαναεπιλέγουν τη στρατηγική 

τους με βάση τους κανόνες αναπαραγωγής.  Στις εικόνες 4.1.1-4.1.2  παρουσιάζεται 

ένα παράδειγμα ενός τέτοιου συστήματος. 
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Εικόνες 4.1.1.-4.1.2: Στις εικόνες 

αυτές παρουσιάζεται για 7 παίκτες, 

ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων (πάνω 

εικόνα) και ένα αναβάθμισης 

στρατηγικών (κάτω εικόνα). Σε 

κάθε χρονικό βήμα ο παίκτης Α 

αλληλεπιδρά παίζοντας το παίγνιο 

με τους παίκτες B, C,F, και G. Ο 

παίκτης Ε με τους παίκτες D και C, 

κτλ. Η δεύτερη εικόνα μας δείχνει 

ότι ο παίκτης Α μπορεί να 

υιοθετήσει τη στρατηγική των 

παικτών B,C και G. Καθώς οι 

συνδέσεις δεν είναι απαραίτητα 

αμφίδρομες ο παίκτης C μπορεί να 

υιοθετήσει τη στρατηγική του 

παίκτη D καθώς και του E αλλά όχι 

του A. Τα δύο δίκτυα από μόνα τους 

δεν περιγράφουν την εξέλιξη του 

συστήματος. Χρειάζονται και κάποιοι 

κανόνες που καθορίζουν με ποιο 

κριτήριο οι παίκτες υιοθετούν 

στρατηγικές. Α) Θα μπορούσε πχ σε 

κάθε χρονικό βήμα να επιλέγεται ο 

παίκτης (οι αν είναι περισσότεροι 

ένας από αυτούς τυχαία) με το 

μεγαλύτερο payoff, και όλοι οι 

παίκτες που με βάση το δεύτερο 

δίκτυο μπορούν, να υιοθετούν τη στρατηγική του. Θα μπορούσε να υιοθετεί τη 

στρατηγική του ένας μόνο από αυτούς τυχαία. Β)Θα μπορούσαν να αναβαθμίζονται 

σε κάθε βήμα όλοι οι παίκτες, υιοθετώντας τη στρατηγική του παίκτη με το 

μεγαλύτερο payoff (από τους διαθέσιμους με βάση το δεύτερο δίκτυο παίκτες), ή αν 

έχουν μεγαλύτερο payoff από τους διαθέσιμους παίκτες, διατηρώντας τη 

στρατηγική τους. Θα μπορούσε να ήταν κριτήριο όχι το συνολικό μα το μέσο payoff 

ανά αλληλεπίδραση. Η εξέλιξη του συστήματος είναι διαφορετική για 

διαφορετικούς κανόνες. 

 

Το σύστημά μας μπορεί να είναι ντετερμινιστικό ή στοχαστικό. Οι κανόνες 

επιλογής στην περίπτωση Α) των εικόνων 4.1.1-4.1.2 καθιστούν το σύστημα 
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στοχαστικό, καθώς μπορεί να επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο παίκτης που αλλάζει 

στρατηγική ή ο παίκτης που η στρατηγική του υιοθετείται. Η περίπτωση Β) ορίζει 

ένα ντετερμινιστικό σύστημα, καθώς αν ξέρουμε την κατάσταση του σε ένα χρονικό 

βήμα μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς την κατάστασή του στο επόμενο.  

Τα δίκτυα ενδέχεται να μην είναι σταθερά. Οι συνδέσεις μπορούν να αλλάζουν με 

το χρόνο και στα δύο. Επίσης δεν είναι απαραίτητο όλες οι συνδέσεις να είναι 

ισοδύναμες. Μπορούν πχ να υπάρχουν διαφορετικών βαθμών συνδέσεις στο δίκτυο 

που ορίζει τις αλληλεπιδράσεις, όπου το payoff που προκύπτει από αυτές θα είναι 

μειωμένο κατά έναν παράγοντα. Επίσης θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον 

μηχανισμό αυτό με τον μηχανισμό direct reciprocity, ορίζοντας τα payoff των 

αλληλεπιδράσεων σε κάθε χρονικό βήμα με βάση τον δεύτερο. 

Οι περιπτώσεις που θα μελετήσουμε παρακάτω, είναι αρκετά απλουστευμένες. Το 

δίκτυο που ορίζει τις αλληλεπιδράσεις ταυτίζεται με αυτό που ορίζει την 

αναβάθμιση των στρατηγικών και άρα τα δύο δίκτυα μπορούν να αναπαρασταθούν 

σαν ένα. Κάθε παίκτης-κόμβος συνδέεται με 4 στην πρώτη και 8 στην δεύτερη 

περίπτωση παίκτες-κόμβους. Τα δίκτυα μένουν σταθερά κατά την εξέλιξη του 

συστήματος. Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο παικτών γίνεται με το απλό prisoner’s 

dilemma, όπου R=1, T=b>1, S=0 και P=ε→ 0. Ο payoff matrix της αλληλεπίδρασης 

δύο παικτών είναι όπου C η συνεργασία και D η μη συνεργασία: 

 

 

C D 

C 1 0 

D b ε 

 

Πίνακας 4.1 

Δεν επιτρέπονται μεικτές στρατηγικές. Το προφίλ (D,D) είναι η μοναδική 

ισορροπία Νash. Η στρατηγική D, είναι ΕSS και μπορεί να εισβάλει σε πληθυσμό 

ατόμων που συνεργάζονται.  Σε περίπτωση πληθυσμού που η εξέλιξή του 

καθορίζεται από την replicator equation (σχέση 2.7) τα άτομα που παίζουν D 

κυριαρχούν, και δεν μπορεί να εδραιωθεί συνεργασία. 

Το σύστημά μας είναι ντετερμινιστικό. Πέραν του ότι παίζονται μόνο οι δύο 

ντετερμινιστικές στρατηγικές, οι κανόνες με βάση τους οποίους αναβαθμίζονται οι 

παίκτες-κόμβοι είναι ντετερμινιστικοί. Συγκεκριμένα σε κάθε χρονικό βήμα κάθε 

παίκτης αλληλεπιδρά με αυτούς που συνδέεται (θα τους αποκαλούμε γείτονες) και 

αποκομίζει ένα payoff. Στο επόμενο βήμα ακολουθεί την στρατηγική του παίκτη με 

το μεγαλύτερο payoff, μεταξύ αυτού και των γειτόνων του (τα δίκτυα 

αλληλεπίδρασης και αναβάθμισης ταυτίζονται).  

 

4.2    Γειτονία Von Neumman 
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Μια περίπτωση network reciprocity που μελετήθηκε με προσομοίωση στο 

Mathematica είναι αυτή της γειτονιάς Von Neumman. Εδώ οι παίκτες-κόμβοι και 

οι συνδέσεις μεταξύ τους, δημιουργούν ένα τετραγωνικό πλέγμα, όπου ο κάθε 

παίκτης αλληλεπιδρά με τους τέσσερεις εγγύτερους γείτονές του όπως στην εικόνα 

4.2. 

 

Εικόνα 4.2: Το δίκτυο στην εικόνα, 

που έχει τη μορφή τετραγωνικού 

πλέγματος, είναι παράδειγμα της 

περίπτωσης γειτονιάς Von Neumman 

όπου ο κάθε παίκτης αλληλεπιδρά με 

τέσσερεις άλλους. 

 

 

 

 

Μοντελοποιήθηκε  ένα σύστημα 10.000 παικτών σαν πίνακας 100×100 όπου κάθε 

παίκτης –κόμβος αντιστοιχεί σε ένα κελί του πίνακα. Κάθε κελί στη θέση (i,j)  

αλληλεπιδρά με τα δύο διπλανά του (i,j-1),(i,j+1) το από πάνω (i-1,j) και το από 

κάτω (i+1,j) κελί. Θέλοντας ίδιες συνθήκες για κάθε παίκτη χρησιμοποιήσαμε 

περιοδικές οριακές συνθήκες ώστε οι παίκτες στα 

όρια του πλέγματος να έχουν επίσης τέσσερεις 

γείτονες. Έτσι οι παίκτες που αντιστοιχούν σε 

κελιά της πρώτης στήλης αλληλεπιδρούν με 

αυτούς που αντιστοιχούν σε κελιά της εκατοστής, 

ενώ αντίστοιχα αλληλεπιδρούν αυτοί στην πρώτη 

με αυτούς στην εκατοστή γραμμή. Αυτό θα 

μπορούσε να οπτικοποιηθεί σαν ο τόρος που 

προκύπτει αν διπλώσουμε το πλέγμα ώστε να 

ενωθούν οι δύο απέναντι πλευρές, και έπειτα 

ενώσουμε το πάνω με το κάτω χείλος του 

κυλίνδρου που προέκυψε μετά το πρώτο βήμα. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται κάθε παίκτης να έχει ακριβώς τέσσερεις γείτονες 

που αλληλεπιδρά. 

Η αλληλεπίδραση καθορίζεται από τον πίνακα 4.1 όπου θα θεωρήσουμε το ε μηδέν. 

Το payoff σε κάθε χρονικό βήμα είναι το άθροισμα του payoff που αποκομίζει ο 

παίκτης από την αλληλεπίδραση του με τους γείτονες του. Με βάση τον πίνακα 4.1 

το payoff ενός παίκτη θα είναι x αν συνεργαστεί και bx αν δεν συνεργαστεί, όπου x 

ο αριθμός των συνεργατικών παικτών στην γειτονιά του. Από εδώ και πέρα θα 

αναφερόμαστε στους συνεργατικούς παίκτες με το γράμμα C 

τόρος 
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(cooperation) και στους μη συνεργατικούς με το γράμμα D (defection). 

Όπως είπαμε και στο 4.1 επιτρέπονται μόνο οι δύο ντετερμινιστικές στρατηγικές. 

Το δίκτυο που ορίζει το ποιος υιοθετεί την στρατηγική ποιου παίκτη ταυτίζεται με 

αυτό της αλληλεπίδρασης. Έτσι, σε κάθε χρονικό βήμα όλοι οι παίκτες 

αναβαθμίζονται υιοθετώντας τη στρατηγική του παίκτη που είχε το μέγιστο payoff 

στο προηγούμενο χρονικό βήμα, μεταξύ των ιδίων και των παικτών που 

αλληλεπίδρασαν. Οι περιπτώσεις που το payoff ενός παίκτη C και ενός D είναι ίσα 

προκύπτουν για συγκεκριμένες τιμές του b και δεν θα μελετηθούν καθώς θα 

χρειάζονταν κάποιος επιπλέον κανόνας, στοχαστικός ή ντετερμινιστικός, που 

ορίζει την συμπεριφορά ενός παίκτη που συνορεύει και με τους δύο. Στην εικόνα 

4.3 δίνεται ένα παράδειγμα. 

 

Εικόνα 4.3: Στην εικόνα έχουμε 

την περίπτωση ενός δικτύου 

γειτονιάς Von Neumman όπου οι 

μπλε παίκτες είναι C και οι 

κόκκινοι D. Αναγράφεται πάνω 

από κάθε παίκτη το payoff που 

έχει από τις αλληλεπιδράσεις του 

με τους γείτονες του όταν 

καθορίζονται από τον πίνακα 4.1. 

Με βάση τους κανόνες που 

συζητήσαμε παραπάνω, ο παίκτης 

στο κέντρο του πλέγματος, αν 

2b>3 θα υιοθετήσει τη 

συμπεριφορά του από πάνω 

παίκτη και θα παραμείνει D, ενώ 

αν 2b<3 θα υιοθετήσει τη 

συμπεριφορά του δεξιά του παίκτη και στον επόμενο γύρω θα παίξει C. 

 

Τα πιθανά payoff για έναν C είναι (0,1,2,3,4) ενώ για έναν παίκτη D είναι 

(0,b,2b,3b,4b) με b>1. Η εξέλιξη του συστήματος εξαρτάται από το σε ποιες 

περιπτώσεις ένας παίκτης της μιας στρατηγικής έχει μεγαλύτερο payoff από έναν 

της άλλης. Η δυναμική του είναι ακριβώς η ίδια όταν το b κινείται σε 

συγκεκριμένες περιοχές. Για παράδειγμα, αν το b είναι μικρότερο του 4/3 τότε για 

οποιαδήποτε τιμή στο διάστημα  (1, 4/3) πάρει, ένας παίκτης D θα έχει μεγαλύτερο 

payoff από έναν παίκτη C μόνο εάν συνορεύει με ίδιο η και παραπάνω αριθμό 

παικτών C. Στην περιοχή όπου 4/3<b<3/2 μπορεί να έχει μεγαλύτερο payoff, και 

στην περίπτωση που συνορεύει με τρείς παίκτες C από ότι ένας παίκτης C που 

συνορεύει με τέσσερεις παίκτες C. Αν b>4 έχει σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο 

payoff από οποιονδήποτε παίκτη C, αρκεί να συνορεύει με έναν C. 
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Με βάση τα πιθανά payoff μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιες περιοχές για την 

τιμή του b με διαφορετική δυναμική. Αυτές είναι: 

α) 1<b<4/3  

β) 4/3<b<3/2 

γ) 3/2<b<2 

δ) 2<b<3 

ε) 3<b<4 

στ) 4<b 

4.2.1 Εξέλιξη του συστήματος για τις διάφορες τιμές του b 

Η εξέλιξη ενός τέτοιου συστήματος καθορίζεται από την περιοχή στην οποία 

παίρνει τιμή το b. Αν το b πάρει τιμή ακριβώς πάνω στα όρια των περιοχών (b=3/2, 

b=4/3, b=2 κτλ) τότε προκύπτουν παίκτες C και D με ίσα payoff και οι κανόνες που 

περιγράψαμε για την αναβάθμιση των παικτών δεν αρκούν. Δεν θα εξετάσουμε 

τέτοιες περιπτώσεις. 

Σε κάποιες περιοχές, για την εξέλιξη παίζουν ρόλο οι αρχικές συνθήκες. Αυτές 

μπορεί να είναι τυχαίες, με κάποια αναλογία της κάθε στρατηγικής, η και 

επακριβώς καθορισμένες. Εμείς στην ενότητα αυτή θα πάρουμε όπου χρειαστεί 

τυχαίες αρχικές συνθήκες. Χρησιμοποιήθηκαν διαστάσεις 100×100 στον πίνακα-

πλέγμα. Εφόσων ο πίνακας δεν είναι της τάξης μεγέθους του εύρους της 

αλληλεπίδρασης, οι διαστάσεις του δεν παίζουν ρόλο στο κομμάτι αυτό. 

Γενικά μπορούμε να προβλέψουμε ότι οι παίκτες C θα αναπτύσσονται σε κλειστά 

κλάστερ, καθώς έτσι επωφελούνται από την αμοιβαία τους συνεργασία, και δίνουν 

όσο το δυνατόν λιγότερες δυνατότητες στους D παίκτες να τους εκμεταλλευτούν. 

Σημείωση 4.1: Στις περιπτώσεις που στις εικόνες που ακολουθούν 

απεικονίζονται φάσεις της εξέλιξης του συστήματος, έχουμε εικόνες με 

100×100 pixels που έχουν γίνει στο Mathematica. Κάθε pixel αντιστοιχεί 

σε έναν παίκτη κόμβο. Το χρώμα του pixel που αντιστοιχεί σε κάθε 

παίκτη δηλώνει τη στρατηγική που έχει στο συγκεκριμένο χρονικό βήμα 

και αυτήν που είχε στο προηγούμενο. Αν είναι C τους τελευταίους δύο 

γύρους είναι μπλε, αν είναι D είναι κόκκινο, αν ήταν C και έγινε D 

κίτρινο, ενώ αν ήταν D και έγινε C πράσινο. 

Για b>4 οποιοσδήποτε D παίκτης συνορεύει με C παίκτες οι παίκτη έχει 

μεγαλύτερο payoff από οποιονδήποτε C παίκτη. Σε κάθε γύρω οι όλοι γείτονες των 

D παικτών θα υιοθετούν την ίδια στρατηγική. Τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει την 

καθολική κυριαρχία των D παικτών σε όλο τον πληθυσμό. 

Για 3<b<4 η μόνη ελπίδα των C παικτών να επιβιώσουν είναι όλοι όσοι 

συνορεύουν με D παίκτη, να συνορεύουν με κάποιον C παίκτη με payoff 4 και άρα 
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τέσσερεις γείτονες C και ταυτόχρονα είναι διατεταγμένοι έτσι ώστε να μην 

αφήνουν κανέναν D παίκτη να συνορεύει παραπάνω από έναν C παίκτη. Η 

στρατηγική C, καθώς μόνο οι παίκτες C με τέσσερεις γείτονες C μπορούν να έχουν 

payoff μεγαλύτερο από παίκτη D που συνορεύει με παίκτη C, δεν θα υιοθετηθεί 

ποτέ από κανέναν παίκτη D κατά την εξέλιξη του συστήματος. Η μόνη δομή 

παικτών C που τους επιτρέπει την επιβίωση είναι μια απολύτως ευθεία λωρίδα 

πάχους τουλάχιστον τριών παικτών-κόμβων που θα καταλήγει από το ένα άκρο του 

πλέγματος στο άλλο, θα κλείνει δηλαδή καθώς έχουμε περιοδικές οριακές 

συνθήκες. Επίσης δεν θα πρέπει να βρίσκεται κανένας παίκτης C σε απόσταση 

μικρότερη από δύο πλεγματικά σημεία από τη λωρίδα αυτή. Η περίπτωση αυτή 

είναι ιδιαίτερα απίθανο να προκύψει από τυχαίες αρχικές συνθήκες  και δεν μας 

αφορά. Έτσι και εδώ έχουμε μια απόλυτη κυριαρχία των παικτών D. 

Για 2<b<3 οι παίκτες C μπορούν να υπάρξουν μόνο σε σχηματισμούς τέτοιους 

ώστε κάθε D παίκτης να συνορεύει το πολύ με έναν C παίκτη ενώ οι παίκτες C που 

συνορεύουν με παίκτες D να συνορεύουν με κάποιον παίκτη C με payoff 

τουλάχιστον 3 . Τέτοιοι σχηματισμοί είναι μόνο τα παραλληλόγραμμα κλάστερ 

όπου έστω η μία τους πλευρά έχει τουλάχιστον τρείς κόμβους  και οι λωρίδες της 

προηγούμενης περίπτωσης. Τα κλάστερς μπορούν σε ένα χρονικό βήμα να 

αναπτυχτούν αλλά η ανάπτυξή αυτή «χαλάει» την ιδιότητα τους να μην δίνουν σε 

έναν D παίκτη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί δύο C παίκτες και τελικά το κλάστερ 

εξαλείφεται από τους παρακείμενους D παίκτες. Η εξέλιξη ενός τέτοιου κλάστερ 

3×3 σε τρία βήματα φαίνεται στις εικόνες 4.4.1-4.4.3. Όσον αφορά την περίπτωση 

της λωρίδας που διασχίζει όλο το πλέγμα και «κλείνει» λόγω οριακών συνθηκών, 

πλέον της αρκεί και πάχος δύο παικτών-κόμβων. Μάλιστα μπορεί να εξαπλωθεί και 

να κυριαρχήσουν οι C παίκτες στον πληθυσμό (απόλυτα η και όχι, εξαρτάται από 

τον αριθμό των λωρίδων και το αν η κατά το πάχος των λωρίδων διάσταση του 

πλέγματος σε παίκτες-pixel είναι μονός ή ζυγός αριθμος). Η περίπτωση αυτή όμως 

είναι ιδιαίτερα απίθανη και δεν μπορεί να προκύψει αν δεν είναι στημένες οι 

αρχικές συνθήκες. Έτσι και σε αυτήν την περιοχή καταλήγουμε σε απόλυτη 

κυριαρχία των παικτών D. 
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Εικόνες 4.4.1-4.4.3: Στις εικόνες αυτές παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός κλάστερ C 

παικτών 3×3 σε τρία διαδοχικά βήματα για 2<b<3. Η δυνατότητα του κλάστερ να 

αναπτυχθεί αναιρεί την ιδιότητα που είχε, να μην γειτονεύει κανένας D παίκτης 

με πάνω από έναν C του κλάστερ, και οι D παίκτες είναι εξαλείφουν εντελώς τους 

C.

 

Οι επόμενες τρείς περιπτώσεις παρουσιάζουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον καθώς 

σε καμία από αυτές δεν έχουμε ολική κυριαρχία των παικτών D, εκτός από 

περιπτώσεις ακραίων αρχικών συνθηκών (θα συζητηθεί στο 4.2.4). Η συνεργασία 

μπορεί να εδραιωθεί στον πληθυσμό ακόμα και με πλειοψηφικούς όρους. 

Για 3/2<b<2 οι παίκτες C μπορούν να επιβιώσουν με πολλούς τρόπους, ακόμα και 

να επεκταθούν. Στις εικόνες 4..5.1-4.5.2 παρουσιάζονται δύο δομές που επιτρέπουν 

σε C παίκτες να επιβιώσουν. 

 

Εικόνες 4..5.1-4.5.2:  Το 

πρώτο από τα παρακάτω 

σχήματα, με τη μορφή του 

σταυρού, είναι σταθερό, ενώ 

το δεύτερο αλλάζει 

περιοδικά με περίοδο δύο 

χρονικά βήματα. Το κίτρινο 

χρώμα δείχνει ότι οι 

αντίστοιχοι παίκτες ήταν C στον προηγούμενο γύρο, και τώρα είναι D, ενώ το 

κίτρινο την αντίθετη εξέλιξη. Στο επόμενο βήμα τα δύο ζευγάρια παικτών θα 

αλλάξουν συμπεριφορά. Πάντως σε κάθε βήμα επιβιώνουν τρείς C παίκτες.  

Τα παραλληλόγραμμα κλάστερ των C παικτών είναι δυνατό να αναπτυχθούν για τη 

συγκεκριμένη περιοχή τιμών του b. Η μορφή που παίρνουν καθώς αναπτύσσονται 

θυμίζει ράγες τραίνου. Η ανάπτυξη ενός κλάστερ C παικτών παρουσιάζεται στις 

εικόνες 4.6.1-4.6.  

 

Εικόνες 4.6.1-4.6.5: Ένα παραλληλόγραμμο κλάστερ n×m παικτών C μέσα σε 

παίκτες D μεγαλώνει κατά ύψος και κατά πλάτος καθώς όσοι D παίκτες 

γειτονεύουν με αυτό υιοθετούν τη στρατηγική C. Στον επόμενο γύρο οι παίκτες D 

που γειτονεύουν με δύο C, αφού b>3/2  έχουν μεγαλύτερο payoff από τους C με 

τους οποίους γειτονεύουν, αλλά δεν μπορούν να «αλλάξουν» κάποιον C καθώς οι C 

που γειτονεύουν μαζί τους γειτονεύουν και με C με payoff 4. Το σχήμα που 

προκύπτει από την ανάπτυξη των κλάστερ C παικτών σε αυτή την περιοχή θυμίζει 

ράγες τραίνου. Στις εικόνες παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός 3×2 κλάστερ σε πέντε 

χρονικά βήματα. Κάθε παίκτης-κόμβος απεικονίζεται σαν ένα τετραγωνάκι στον 
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πίνακα, και αλληλεπιδρά καθώς είμαστε σε γειτονιά Von Neumman με τους δεξιά, 

αριστερά, πάνω και κάτω του παίκτες. οι C παίκτες είναι μπλε και οι D κόκκινοι. 

   

  

 

 

 

 

 

Η εξέλιξη του συστήματος για τη συγκεκριμένη περιοχή του b καταλήγει σε 

στατικές καταστάσεις με D παίκτες να κυριαρχούν και C παίκτες να επιβιώνουν σε 

σταθερές δομές. Μπορεί σε σημεία όπου δύο κλάστερς C παικτών βρίσκονται κοντά 

να έχουμε μικρές περιοδικές αλλαγές στρατηγικής κάποιον παικτών με περίοδο 

λίγα χρονικά βήματα. Είναι δυνατό σε περίπτωση ιδιαίτερων αρχικών συνθηκών 

(πολύ μικρή αναλογία C παικτών) να έχουμε σχεδόν ολική επικράτηση των D 

παικτών. Μια τυπική κατάληξη ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται στην εικόνα 4.7. 

Το σημαντικό είναι ότι για 3/2<b<2 είναι δυνατό να εδραιωθεί συνεργασία χάρη 

στον μηχανισμό του network reciprocity. 

Για 4/3<b<3/2 παρατηρούμε την πιο ενδιαφέρουσα συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν 

σταθερές δομές. Κλάστερς από D και C παίκτες αλλάζουν συνεχώς θέση στο 

πλέγμα, οι παίκτες αλλάζουν συμπεριφορές διαρκώς σε μία εντελώς δυναμική 

εικόνα.  Με εξαίρεση τις φορές που υπάρχουν ιδιαίτερες αρχικές συνθήκες 

(εισβολή C ή D παικτών που θα συζητηθεί στο 4.2.3 και πολύ μικρή αρχική  

αναλογία C παικτών σε τυχαίες αρχικές συνθήκες που οδηγεί σε ολική επικράτηση 

των D παικτών) η αναλογία των C παικτών σταθεροποιείται περίπου στο 40%. Αν 

και τεράστιος, ο αριθμός καταστάσεων που μπορεί να πάρει το σύστημα για 

100×100 παίκτες είναι πεπερασμένος. Η δυναμική εικόνα που βλέπουμε λοιπόν, 

κάποια στιγμή θα καταλήξει είτε σε μια σταθερή κατάσταση, είτε σε μια περιοδική 
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Εικόνα 4.7: Στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται η κατάσταση του συστήματος 

100×100 παικτών-κόμβων με περιοδικές οριακές συνθήκες, πιθανότητα 50% η 

αρχική επιλογή να είναι C για κάθε παίκτη, για 3/2<b<2 μετά από 100 (αριστερά) 

και 201 (δεξιά) χρονικά βήματα. Οι χρωματισμοί εξηγούνται στην σημείωση 4.1. 

Βλέπουμε τους C παίκτες να επιβιώνουν με τις τρείς δομές που περιγράψαμε 

παραπάνω, σταυρούς, γωνία τριών C και ράγες που προκύπτουν από την εξέλιξη 

των παραλληλόγραμμων  κλάστερς. Η εικόνα είναι στατική, τα κίτρινα και πράσινα 

pixels είναι ελάχιστα και αντιστοιχούν σε αλλαγές μικρής περιόδου. Συγκρίνοντας 

τις δύο εικόνες βλέπουμε ότι τίποτα δεν αλλάζει οι μικρές αλλαγές οφείλονται στο 

ότι είμαστε σε διαφορετική φάση της μικρής περιόδου. 

 

αλλαγή καταστάσεων. Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί προς το 

παρόν η μορφή αυτής της ισορροπίας, και το σε πόσα χρονικά βήματα καταλήγουμε 

σε αυτή. Στις εικόνες 4.8.1-4.8.4 παρουσιάζονται παραδείγματα εξέλιξης ενός 

τέτοιου συστήματος. Η συνεργασία, αν και δεν κυριαρχεί, εδραιώνεται στον 

πληθυσμό. 

Για 1<b<4/3 τέλος η εικόνα είναι πάλι στατική, αλλά κυριαρχούν οι C παίκτες. Οι 

δομές των κλάστερς που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την επέκταση της 

συνεργασίας είναι πολλές. Δεν είναι απαραίτητο τα κλάστερς τους να είναι 

παραλληλόγραμμα για να επεκταθούν. Οι παίκτες D μπορούν να επιβιώσουν σε 

σταυρούς, γωνίες, ζευγάρια, αλλά δεν μπορούν να επεκταθούν.   

 

Εικόνες 4.8.1-4.8.4: : Στις εικόνες παρουσιάζεται η κατάσταση του συστήματος 

100×100 παικτών-κόμβων με περιοδικές οριακές συνθήκες, πιθανότητα 20% η 

αρχική επιλογή να είναι C για κάθε παίκτη, για 4/3<b<3/2 μετά από 900, 1500, 



85 
 

2000 και 3000 χρονικά βήματα. Οι χρωματισμοί εξηγούνται στην σημείωση 4.1. 

παρατηρούμε σε όλες τις εικόνες μια παρόμοια μορφή με διάσπαρτα κλάστερς C 

παικτών και πολλά κίτρινα και πράσινα τετράγωνα, που προδίδουν μια δυναμική 

συμπεριφορά, με τους παίκτες να αλλάζουν στρατηγικές συχνά. Ακόμα και μετά 

από 3000 χρονικά βήματα δεν έχει εμφανιστεί κάποια στατικότητα. Ο πληθυσμός 

τον D είναι μεγαλύτερος, αλλά η συνεργασία έχει εδραιωθεί σε σημαντικό κομμάτι 

του πληθυσμού, ασχέτως του ότι «μεταναστεύει από παίκτη σε παίκτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια δομή που εμφανίζεται συχνά, είναι σταθερή και ανακόπτει την εξάπλωση των 

συνεργατικών κλάστερς είναι αυτή της «σκάλας», όπως φαίνεται στην εικόνα 4.9. 

Στην εικόνα 4.10 φαίνεται η κατάληξη ενός τέτοιου συστήματος. 

 

Εικόνα 4.9: Η δομή της σκάλας είναι σταθερή 

καθώς για b<4/3, από τη στιγμή που κάθε C 

παίκτης συνορεύει με δύο D και κάθε D 

παίκτης με δύο C, οι παίκτες D έχουν πάντα 

μεγαλύτερο payoff από τους παίκτες C με τους 

οποίους γειτονεύουν αλλά οι παίκτες C της 
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σκάλας γειτονεύουν παίκτες C με ακόμα μεγαλύτερο payoff.  

 

Εικόνα 4.10: Στην εικόνα αυτή 

παρουσιάζεται η κατάσταση του 

συστήματος 100×100 παικτών-κόμβων 

με περιοδικές οριακές συνθήκες, 

πιθανότητα 50% η αρχική επιλογή να 

είναι C για κάθε παίκτη, για 1<b<4/3 

μετά από 100 χρονικά βήματα. Οι 

χρωματισμοί εξηγούνται στην σημείωση 

4.1. Βλέπουμε για πρώτη φορά τους C 

παίκτες να κυριαρχούν στον πληθυσμό. 

Η εικόνα δείχνει ότι το σύστημα έχει 

φτάσει σε στατική κατάσταση που 

ελάχιστοι μόνο παίκτες αλλάζουν 

περιοδικά στρατηγική. Οι D παίκτες 

επιβιώνουν σε ζεύγη, γραμές και γωνίες αλλά η δομή που τους επιτρέπει να 

εμφανίζονται σε μεγάλα κλάστερς είναι η «σκάλα». 

 

Στην ενότητα αυτή παρατηρούμε ότι ενώ αρχικά για μεγάλα b κυριαρχούν 

αποκλειστικά D παίκτες, καθώς το b μικραίνει υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσει, 

να εδραιωθεί, ακόμα και να επικρατήσει στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού η 

συνεργασία μέσω του μηχανισμού network reciprocity. 

4.2.2α Εισβολή C παικτών σε πληθυσμό D 

Είδαμε ότι με τον μηχανισμό του network reciprocity μπορεί να εδραιωθεί η 

συνεργασία σαν συμπεριφορά σε έναν πληθυσμό. Οι αρχικές μας συνθήκες όμως 

την εμπεριείχαν ήδη σε μια αναλογία. Εδώ θα εξεταστεί αν μπορεί η συνεργασία 

συμπεριφορά να εισβάλει σε έναν μη συνεργατικό πληθυσμό, αν οι C παίκτες είναι 

όσο το δυνατόν λιγότεροι. 

‘Ένας απομονωμένος C παίκτης ή ένα ζευγάρι C παικτών δεν μπορούν να 

εξαπλώσουν στους γύρω τους τη συνεργασία. Αν περιβάλλονται από D παίκτες δεν 

μπορούν ούτε να επιβιώσουν για έναν χρονικό βήμα. Επίσης, δομές όπως ο σταυρός 

ή η γωνία (εικόνες 4.5.1-4.5.2) αν και μπορούν να επιβιώσουν για b<2, δεν 

μπορούν ούτε αυτές να επεκταθούν. Τέλος με βάση τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω, 

για b>2 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι καμία δομή λίγων C παικτών (η κλειστή 

λωρίδα από τη μια μεριά του πλέγματος ως την άλλη περιλαμβάνει τη συμμετοχή 

πάρα πολλών C παικτών, δεν μπορούμε να μιλάμε για εισβολή) δεν μπορεί να 

επιβιώσει, πόσο μάλλον να εισβάλει σε ένα πλέγμα D παικτών. 

Για b<2, όταν και είναι εφικτό να εισβάλει η συνεργασία σαν συμπεριφορά σε μη 

συνεργατικό πλέγμα, η δομή με τον μικρότερο αριθμό παικτών C που δύναται να 
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επεκταθεί είναι το παραλληλόγραμμο κλάστερ 2×2. Για πολύ μικρή αναλογία C 

και τυχαίες αρχικές συνθήκες τέτοια κλάστερς σπάνια εμφανίζονται, και συνήθως 

οι D παίκτες κυριαρχούν.  

Για 3/2<b<2 το κλάστερ αυτό αναπτύσσεται σε μια δομή που θυμίζει ράγες τραίνου 

όπως περιγράψαμε (εικόνες 4.6.1-4.6.5). Η συνεργασία εδραιώνεται μειοψηφικά 

στον πληθυσμό. Στις εικόνες 4.11.1-4.11.3 παρουσιάζεται η εισβολή της 

συνεργασίας στην περίπτωση αυτή. 

 

Εικόνες 4.11.1-4.11.3: Στις εικόνες φαίνεται η εξέλιξη της εισβολής ενός 2×2 

κλάστερ C παικτών σε πλέγμα D παικτών για b=1.8. Στις εικόνες βλέπουμε την 

αρχική κατάσταση και την εξέλιξη μετά από πέντε (πίσω σελίδα δεξιά) και 

εβδομήντα (κάτω αριστερά) χρονικά βήματα. Η συνεργασία μπορεί να εδραιωθεί. 

Στην δεύτερη εικόνα οι χρωματισμοί είναι μπλε για όλους τους C παίκτες, δεν 

ακολουθείται ο κανόνας της σημείωσης 4.1. 
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Για 1<b<4/3 και 4/3<b<3/2 το κλάστερ 2×2 C παικτών αναπτύσσεται με ίδιο τρόπο 

και η συνεργασία καταλήγει να επεκταθεί και να κυριαρχήσει στον πληθυσμό. 

Παράδειγμα στις εικόνες 4.12.1-4.12.6 

 

Εικόνες 4.12.1-4.12.6: Στις εικόνες φαίνεται η εξέλιξη της εισβολής ενός 2×2 

κλάστερ C παικτών σε πλέγμα D παικτών για b=1.4. Στις εικόνες βλέπουμε την 

αρχική κατάσταση και την εξέλιξη μετά από πέντε, τριάντα, πενήντα εξήντα πέντε 

και εκατό βήματα. Οι χρωματισμοί είναι μπλε για όλους τους C παίκτες, δεν 

ακολουθείται ο κανόνας της σημείωσης 4.1. Η συνεργατική συμπεριφορά μπορεί να 

εισβάλει σε ένα D πλέγμα και να κυριαρχήσει. 

 

 

 

 

 

4.2.2β Εισβολή D παίκτη σε πληθυσμό C 
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Σε αντίθεση με τους παίκτες C που έχουν ανάγκη τη βοήθεια ο ένας του άλλου, 

ένας παίκτης D είναι αρκετός ώστε η μη συνεργασία να εισβάλει σε ένα C πλέγμα. 

Για b>2 ένας μοναδικός παίκτης D αρκεί ώστε η μη συνεργασία να υιοθετηθεί από 

όλο τον πληθυσμό. Για 3/2<b<2 ένας παίκτης D εδραιώνει μεν αλλά με 

μειοψηφικούς όρους τη μη συνεργασία. Οι παίκτες D σχηματίζουν τη δομή της 

εικόνας 4.13 που είναι συμπληρωματική με τις ράγες τραίνου των C παικτών στην 

ίδια περιοχή του b. 

 

Eικόνα 4.13: Στην εικόνα 

φαίνεται το αποτέλεσμα της 

εισβολής ενός D παίκτη σε C 

πλέγμα για 3/2<b<2. 

 

Για b<4/3 ένας D παίκτης δεν 

μπορεί να εισβάλει. Σε πρώτη φάση και οι τέσσερεις γείτονές του υιοθετούν τη 

στρατηγική D, αλλά η δομή-σταυρός που προκύπτει μένει σταθερή δίχως 

δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης. 

Για 4/3<b<3/2 παρατηρείται η πιο ενδιαφέρουσα συμπεριφορά. Η εισβολή δεν 

καταλήγει σε μια στατική κατάσταση. Παρατηρείται μια δυναμική, διαρκής 

εξέλιξη. Αυτό σε συνδυασμό με τη συμμετρία της γειτονιάς Von Neumman, όπου η 

εξέλιξη ακολουθεί για έναν μόνο αρχικό D παίκτη ίδια μοτίβα και προς τις 

τέσσερεις διευθύνσεις δημιουργεί όμορφα σχέδια που θυμίζουν fractals με βάση 

τους χρωματισμούς που περιγράφει η σημείωση 4.1. Για 100×100 πλέγμα 

σχηματίζεται κάποια στιγμή ένα μεγάλο κλάστερ από C παίκτες που τα όριά του 

θέτει μια διπλή αλυσίδα D παικτών που έχει τη μορφή της εικόνας 4.14. Πέρα από 

τα όρια του C κλάστερ συνεχίζει η δυναμική εξέλιξη του συστήματος. 

 

Eικόνα 4.14: Στην εικόνα 

φαίνεται η μορφή της διπλής 

αλυσίδας D παικτών που οριοθετεί 

το κλάστερ C παικτών για εισβολή 

ενός D παίκτη σε C πλέγμα και 

b=1.4. Η δομή αυτή είναι σταθερή  

 

 

 

 

Παράδειγμα της περίπτωσης αυτής παρουσιάζεται στις εικόνες 4.15.1-4.15.3. 
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Εικόνες 4.15.1-4.15.3: Στην πρώτη 

εικόνα παρουσιάζεται το σύστημα που 

προκύπτει από εισβολή ενός D παίκτη 

σε πλέγμα C για b=1.4 μετά από 50 

χρονικά βήματα. Η διπλή αλυσίδα που 

ορίζει το μεγάλο κλάστερ παικτών C 

δεν έχει εμφανιστεί ακόμη.  Στις δύο 

τελευταίες εικόνες παρουσιάζεται το 

σύστημα μετά από χίλια (αριστερά) και 

τρεις χιλιάδες (δεξιά) χρονικά βήματα. 

Το κλάστερ των C παικτών είναι 

εμφανές (έχουμε περιοδικές συνθήκες 

οπότε οι τέσσερεις περιοχές στις γωνίες 

του πλέγματος αποτελούν ένα 

κλάστερ). Οι χρωματισμοί ορίζονται από τη σημείωση 4.1. Τα κιτρινοπράσινα 

pixels δείχνουν ότι στην εσωτερική πλευρά της διπλής αλυσίδας D παικτών, η 

εξέλιξη είναι δυναμική. 

 

 

Η ύπαρξη του C κλάστερ εξαρτάται από τις διαστάσεις του πλέγματος. Ενώ για 

πλέγματα μεγαλύτερα από 70×70 (και για αρκετά μικρότερα) σχεδόν για κάθε 

διάσταση πλέγματος η εξέλιξη είναι δυναμική και δεν καταλήγει σε στατικές 

καταστάσεις, το χαρακτηριστικό αυτό δεν συναντάται πάντα (πχ πλέγμα 101×101). 
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4.2.3 Τελικό ποσοστό C παικτών σε σχέση με την αρχική τους αναλογία 

Σημαντικό στοιχείο για το πόσο συμβάλει ο μηχανισμός network reciprocity στη 

θεμελίωση της συνεργασίας μεταξύ των παικτών είναι το ποσοστό των C παικτών 

στον πληθυσμό. Στις τρείς περιοχές τιμών του b που δεν κυριαρχούν αποκλειστικά 

οι D παίκτες, για 100×100 πλέγμα και τυχαίες αρχικές συνθήκες όπου ο κάθε 

παίκτης έχει μια πιθανότητα να ξεκινήσει με συνεργασία, βρέθηκε συναρτήσει των 

χρονικών βημάτων το ποσοστό των C παικτών, για διάφορες τιμές αυτής της 

πιθανότητας. Το ποσοστό προέκυψε από τη μέση τιμή εκατό προσομοιώσεων για 

κάθε διαφορετική πιθανότητα κάθε παίκτης να αρχίζει με συνεργασία (και άρα για 

κάθε διαφορετική αναλογία των C παικτών στον πρώτο γύρο). Κάθε προσομοίωση 

κράτησε 100 χρονικά βήματα. Για b=1.6, δηλαδή στην περιοχή (3/2,2), η εικόνα 

4.16 μας δείχνει την εξέλιξη του ποσοστού των C  παικτών. 

 

Εικόνα 4.16: Στην διπλανή 

εικόνα παρουσιάζεται η 

εξέλιξη του ποσοστού των C 

παικτών συναρτήσει των 

χρονικών βημάτων για b=1.6. 

Σε κάθε χρονικό βήμα το 

ποσοστό προκύπτει από την 

μέση τιμή εκατό 

προσομοιώσεων. Στην εικόνα 

υπάρχουν errorbars με πλάτος 

το standard error of the mean. 

Με πράσινο απεικονίζεται 

περίπτωση όπου οι παίκτες 

είχαν 90% πιθανότητα να 

ξεκινήσουν συνεργαζόμενοι. 

Με κόκκινο 70%, με πορτοκαλί 

50%, με μαύρο 30% και με κίτρινο 10% . Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται η μέση 

τιμή της αναλογίας των C  και η τυπική απόκλιση για τις πέντε διαφορετικές 

αρχικές αναλογίες στο εκατοστό βήμα.  

 Μέση 

τιμή 

αναλογίας 

C 

Τυπική 

απόκλιση 

10% 0.0347 0.0291 

30% 0.1127 0.0361 

50% 0.1468 0.0311 

70% 0.2036 0.0273 

90% 0.2567 0.0190 
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Παρατηρώντας το γράφημα βλέπουμε για κάθε αρχική αναλογία μια μεγάλη πτώση 

του ποσοστού C παικτών στα πρώτα βήματα. Αυτό συμβαίνει διότι στην περιοχή 

αυτή του b οι C παίκτες μπορούν να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται μόνο σε 

κλειστά κλάστερς δίχως D παίκτες στο εσωτερικό τους, και δομές όπως αυτές των 

εικόνων 4.5.1-4.5.2 που έχουν μια απόσταση μεταξύ τους ώστε ο ίδιος D παίκτης να 

μην μπορεί να εκμεταλλευτεί παίκτες δύο διαφορετικών δομών. Έτσι σε πρώτη 

φάση πολλοί C παίκτες αλλάζουν συμπεριφορά, για μικρές αρχικές αναλογίες C 

κυρίως διότι δεν είχαν αρκετούς C γείτονες, και για μεγάλες κυρίως γιατί οι 

σταθερές ή επεκτατικές δομές τους ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους και έδιναν στους 

γειτονικούς D παίκτες μεγάλα payoff. Μετά από αυτή τη φάση τα κλάστερς των C 

παικτών που έχουν απομείνει αρχίζουν να αναπτύσσονται όπως περιγράφεται στις 

εικόνες 4.6.1-4.6.5 μέχρι να συναντήσουν άλλες δομές C παικτών. Στην περιοχή 

αυτή φτάνουμε γρήγορα σε μια στατική κατάσταση. Τα στατιστικά μεγέθη για το 

εκατοστό βήμα είναι και αυτά που το σύστημα θα έχει για όλους τους μελλοντικούς 

γύρους. Η τυπική απόκλιση όπως φαίνεται στο πινακάκι μεγαλώνει σε σχέση με τη 

μέση τιμή των ποσοστών καθώς μικραίνει η αρχική αναλογία C παικτών. Για 10% 

αρχική αναλογία C παικτών μάλιστα, είναι ίδια σε τάξη μεγέθους με τη μέση τιμή. 

Αυτό οφείλεται στο ότι όσο μικρότερη είναι η αρχική αναλογία C παικτών τόσο 

μεγαλώνει η πιθανότητα να απομείνει ένα η και κανένα κλάστερ ικανό να 

αναπτυχθεί, μετά την αρχική πτώση του ποσοστού των C. Για αναλογία 10% είναι 

πιθανό να μην υπάρξει καν εξ’ αρχής τέτοιο κλάστερ. Έτσι στις εκατό 

προσομοιώσεις συνυπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να έχουμε εκατοντάδες C 

παίκτες (σε σύνολο 10.000) λόγο της ανάπτυξης ενός ή δύο μικρών κλάστερ, ή 

δεκάδες, που απλώς επιβιώνουν σε σταθερές δομές όπως των εικόνων 4.5.1-4.5.2. 

 

Για b=1.4 δηλαδή στην περιοχή (4/3,3/2), η εικόνα 4.17 μας δείχνει την εξέλιξη του 

ποσοστού των C  παικτών. 

 

Εικόνα 4.17: Στην διπλανή 

εικόνα παρουσιάζεται η 

εξέλιξη του ποσοστού των C 

παικτών συναρτήσει των 

χρονικών βημάτων για b=1.4. 

Σε κάθε χρονικό βήμα το 

ποσοστό προκύπτει από την 

μέση τιμή εκατό 

προσομοιώσεων. Στην εικόνα 

υπάρχουν errorbars με 

πλάτος το standard error of 

the mean. Με πράσινο 

απεικονίζεται περίπτωση 

όπου οι παίκτες είχαν 90% 

πιθανότητα να ξεκινήσουν συνεργαζόμενοι. Με κόκκινο 80%, με πορτοκαλί 70%, 
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με μαύρο 60% με κίτρινο 50% με ροζ 40% με μπλε 30% με καφέ 20% και με μωβ 

10% . Με μια πρώτη ματιά όλες οι αρχικές  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

αναλογίες φαίνεται να καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό πλην της αρχικής 

αναλογίας 10% C.  Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται η μέση τιμή του ποσοστού των 

C  και η τυπική απόκλιση για τις διαφορετικές αρχικές αναλογίες στο εκατοστό 

βήμα.  

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε κι εδώ μια αρχική πτώση, για τους 

ίδιους λόγους. Αν και για b=1.4 το σύστημα δεν καταλήγει σε στατική κατάσταση, 

φαίνεται πως υπάρχει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ του ποσοστού των C και των 

D παικτών. Πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι ανεξάρτητα από τις αρχικές 

αναλογίες το σύστημα καταλήγει πάντα σε ένα ποσοστό C παικτών περίπου 40%. Η 

τυπική απόκλιση είναι επίσης μικρή. Μοναδική παραφωνία αποτελεί η περίπτωση 

που η αρχική αναλογία των C παικτών είναι 10%. Είναι όμως έτσι; 

Με μια επανεξέταση των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση που η 

αρχική αναλογία είναι 10% C παίκτες, στο εκατοστό βήμα η αναλογία τον C 

παικτών είναι μεγαλύτερη από 1% σε 73 προσομοιώσεις. Αυτές έχουν μέση τιμή 

στο εκατοστό βήμα 0.3999 και τυπική απόκλιση 0.0227, τιμές παρόμοιες με τις 

αντίστοιχες για τις υπόλοιπες αρχικές αναλογίες. Οι υπόλοιπες 27 προσομοιώσεις 

έχουν μέση τιμή 0.0061, δηλαδή 61 συνεργατικά άτομα από τα 10.000. Ο λόγος που 

αρχικά η περίπτωση της αρχικής αναλογίας C 10% εμφανίστηκε να έχει μικρότερη 

μέση τιμή και μεγάλη τυπική απόκλιση είναι ακριβώς αυτές οι 23 προσομοιώσεις. 

Αυτές οι προσομοιώσεις, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση για b=1.6, 

αποτελούν περιπτώσεις όπου μετά τα πρώτα χρονικά βήματα δεν υπάρχουν δομές C 

παικτών που να μπορούν να εξαπλώσουν τη συνεργασία. Οι λιγοστοί C παίκτες 

απλώς επιβιώνουν σε σταθερές δομές όπως ο σταυρός. Καθώς η αρχική αναλογία 

των C παικτών είναι μικρή είναι πιθανότερο να εμφανιστούν τέτοιες περιπτώσεις. 

Αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι για b=1.4 και τυχαίες αρχικές συνθήκες, αν 

υπάρχουν δομές C παικτών ικανές να αναπτυχτούν, το σύστημα καταλήγει σε μια 

δυναμική ισορροπία όπου το ποσοστό των C παικτών είναι περίπου 40%. 

 Μέση τιμή 

αναλογίας C 

Τυπική απόκλιση 

10% 0.2936 0.1767 

20% 0.3937 0.0161 

30% 0.3923 0.0174 

40% 0.3930 0.0178 

50% 0.3946 0.0167 

60% 0.3951 0.0165 

70% 0.3936 0.0173 

80% 0.3926 0.0168 

90% 0.3955 0.0141 
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Για b=1.2 δηλαδή στην περιοχή (1,4/3), η εικόνα 4.18 μας δείχνει την εξέλιξη του 

ποσοστού των C  παικτών. 

 

Εικόνα 4.18: Στην 

διπλανή εικόνα 

παρουσιάζεται η εξέλιξη 

του ποσοστού των C 

παικτών συναρτήσει των 

χρονικών βημάτων για 

b=1.2. Σε κάθε χρονικό 

βήμα το ποσοστό 

προκύπτει από την μέση 

τιμή εκατό 

προσομοιώσεων. Στην 

εικόνα υπάρχουν 

errorbars με πλάτος το 

standard error of the mean. Με πράσινο απεικονίζεται περίπτωση όπου οι παίκτες 

είχαν 90% πιθανότητα να ξεκινήσουν συνεργαζόμενοι. Με κόκκινο 70%, με 

πορτοκαλί 50%, με μπλε 30% με κίτρινο 10% και με μωβ και μαύρο οι «ακραίες» 

αρχικές αναλογίες 95% και 5% αντίστοιχα. Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται η 

μέση τιμή του ποσοστού των C  και η τυπική απόκλιση για τις διαφορετικές 

αρχικές αναλογίες στο εκατοστό βήμα.  

 Μέση τιμή 

αναλογίας C 

Τυπική 

απόκλιση 

10% 0.7554 0.3560 

30% 0.8433 0.0134 

50% 0.7601 0.0111 

70% 0.7052 0.0101 

90% 0.7198 0.0081 

95% 0.8105 0.0072 

5% 0.1352 0.3233 

 

Η πτώση που παρατηρούμε στα πρώτα χρονικά βήματα αφορά κυρίως την αλλαγή 

συμπεριφοράς μοναχικών ή σε ζευγάρια C παικτών καθώς οι D παίκτες δεν 

μπορούν να εξαπλωθούν μέσα σε πληθυσμό C παικτών για b=1.2. Αυτός είναι και ο 

λόγος που είναι πολύ μικρότερη για μεγάλες αρχικές αναλογίες C παικτών σε 

αντίθεση με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Η τελική αναλογία C παικτών δεν 

εξαρτάται μονοσήμαντα από τις αρχικές αναλογίες. Αν και για μεγάλες αρχικές 
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αναλογίες έχουμε μεγάλα ποσοστά συνεργασίας, για αρκετά μικρές έχουμε ακόμα 

μεγαλύτερα. Έτσι το μικρότερο ποσοστό συνεργατικών παικτών στο τέλος έχει η 

αρχική αναλογίας 70% C ενώ η αρχική αναλογία 30% C έχει μεγαλύτερο τελικό 

ποσοστό από αυτήν με 95% C στην αρχή. Οι μεγάλες τυπικές αποκλίσεις για 

αρχικές αναλογίες C παικτών 10% και 5% προδίδουν πολύ διαφορετικές πορείες  

εξέλιξης του συστήματος σε διαφορετικές προσομοιώσεις.  

Για αρχική αναλογία C 10% στο εκατοστό βήμα, 18 προσομοιώσεις έχουν ποσοστό C 

κάτω από 1%. Είναι οι περιπτώσεις όπου οι C παίκτες δεν σχημάτισαν κλάστερς 

ικανά να επεκταθούν από τον πρώτο γύρο. Οι υπόλοιπες 82 προσομοιώσεις έχουν 

όλες ποσοστά C παικτών μεγαλύτερα από 75%, 76 από αυτές άνω από 80%, 61 πάνω 

από 90% και 31 πάνω από 95%.  Η μέση τιμή του ποσοστού C παικτών για τις 82 

αυτές προσομοιώσεις στο εκατοστό βήμα  είναι 0.9198 και η τυπική απόκλιση 

0.0546. Αν και η τελική κατάσταση για b=1.2 θα είναι στατική η εξέλιξη δεν έχει 

ολοκληρωθεί πλήρως στα πρώτα εκατό βήματα. Έτσι πολλές από τις προσομοιώσεις 

που στο εκατοστό τους βήμα το ποσοστό C παικτών είναι κάτω από 90% 

εξελίσσονται ακόμα όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.19 όπου παρουσιάζεται η 

χρονική εξέλιξη πέντε τέτοιων περιπτώσεων μαζί με αυτή μιας που έφτασε σε 

μεγάλο ποσοστό αρκετά νωρίτερα. 

 

Εικόνα 4.19 

 

Για αρχική αναλογία C 5% 

στο εκατοστό βήμα, 85 

προσομοιώσεις έχουν 

ποσοστό C κάτω από 1%. 

Είναι και αυτές περιπτώσεις 

όπου οι C παίκτες δεν 

σχημάτισαν κλάστερς ικανά 

να επεκταθούν από τον 

πρώτο γύρο. Οι υπόλοιπες 15 προσομοιώσεις κατανέμονται ως εξής 5 έχουν 

ποσοστό C στο εκατοστό βήμα μεταξύ 60% και 80%. Οι υπόλοιπες 10 έχουν 

ποσοστό μεγαλύτερο από 90% εκ των οποίων οι 8 έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 

95%. Μάλιστα σε δύο προσομοιώσεις οι C παίκτες αποτελούν το σύνολο του 

πληθυσμού. Άρα στην περίπτωση αυτή είναι σπάνιο να προκύψει C κλάστερ ικανό 

να αναπτυχθεί λόγω της μικρής πιθανότητας που έχουν οι παίκτες να ξεκινήσουν 

σαν με συνεργασία, αλλά άπαξ και προκύψει είναι ικανό να εξαπλώσει τη 

συνεργασία σε τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού. Οι πέντε περιπτώσεις που έχουν 

ποσοστό C κάτω από 80% στο εκατοστό βήμα βρίσκονται ακόμα εν εξελίξει όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.20, όπου φαίνεται η χρονική εξέλιξη και των πέντε, και 

είναι πολύ πιθανό στην στατική κατάσταση που θα καταλήξουν, τα ποσοστά  των C 
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παικτών να είναι πολύ υψηλά. 

 

Εικόνα 4.20 

 

Γενικά μπορούμε από την εικόνα 

4.18 να βγάλουμε το συμπέρασμα 

ότι το σύστημα φτάνει πιο 

γρήγορα σε ισορροπία για 

μεγαλύτερη αρχική αναλογία C. 

Αυτό εξηγείται καθώς ισορροπία 

στην περίπτωση αυτή έχουμε 

όταν τα αναπτυσσόμενα κλάστερς 

C παικτών είτε ενωθούν είτε δεν 

ενωθούν καθώς παρεμβάλλεται 

μεταξύ τους μια σταθερή δομή D παικτών. Για μεγάλη αρχική αναλογία C πολλά C 

κλάστερς ξεκινούν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα και πολύ πιο γρήγορα 

προσεγγίζουν το ένα το άλλο, είτε συγχωνευόμενα είτε ορίζοντας μικρές  περιοχές 

D παικτών. Όσον αφορά το γιατί οι πολύ μικρές αρχικές αναλογίες C παικτών 

μπορούν να οδηγήσουν σε ισορροπία με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά C παικτών από 

ότι πολύ μεγάλες αρχικές αναλογίες, εξηγείται ποιοτικά. Οι D παίκτες επιβιώνουν 

μεταξύ των C δομών. Εφόσον «στριμωχτούν» μεταξύ δύο ή παραπάνω τέτοιων δομών 

επιβιώνουν. Αν υπάρχει μία μόνο επεκτατική C δομή, όπως στην περίπτωση της 

εισβολής στο 4.2.2α οι C παίκτες κυριαρχούν . 

 

Στις τρείς παραπάνω περιπτώσεις είδαμε τρείς διαφορετικές συμπεριφορές. Για b 

στο (3/2,2) έχουμε μικρά ποσοστά C παικτών στη στατική ισορροπία που καταλήγει 

το σύστημα. Όσο μεγαλύτερες οι αρχικές συνθήκες, τόσο μεγαλύτερο το τελικό 

ποσοστό. Για b στο (4/3,3/2) όταν το σύστημα δεν καταλήξει κατευθείαν σε στατική 

κατάσταση μετά τους πρώτους γύρους (που μπορεί να συμβεί για πολύ μικρή 

αρχική αναλογία C) φτάνει σε δυναμική ισορροπία με το ποσοστό των C περίπου 

40% ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες. Όταν τέλος το b παίρνει τιμές στο 

(1,4/3) το τελικό ποσοστό C παικτών στην στατική ισορροπία που καταλήγουμε 

μικραίνει καθώς μικραίνει η αρχική αναλογία C παικτών αλλά μετά από κάποιο 

σημείο αρχίζει να μεγαλώνει, και εφόσον το σύστημα έχει από τις αρχικές 

συνθήκες κλάστερς ικανά να επεκταθούν, παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές του για 

όσο δυνατόν μικρότερη αρχική αναλογία C παικτών που όμως εξασφαλίζει την 

ύπαρξη τέτοιων κλάστερς. Το τελικό ποσοστό των C παικτών μικραίνει καθώς 

μεγαλώνει το b, κάτι λογικό καθώς είναι μεγαλύτερο το κέρδος των D παικτών από 

την εκμετάλλευση των C. Στο επόμενο κομμάτι θα παρουσιαστεί ο μηχανισμός  
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network reciprocity για ένα λίγο διαφορετικό δίκτυο, που ονομάζεται γειτονιά του 

Moore, όπου κάθε παίκτης έχει 8 γείτονες. 

 

4.3    Γειτονία Moore 

Μια δεύτερη περίπτωση network reciprocity μελετήθηκε για ένα διαφορετικό 

δίκτυο. Σε αυτό ο κάθε παίκτης αλληλεπιδρά με οκτώ «γείτονες». Η γειτονιά της 

περίπτωσης αυτής ονομάζεται και γειτονιά Moore και μπορεί να αναπαρασταθεί με 

μια σκακιέρα, όπου κάθε τετράγωνο αντιστοιχεί σε έναν παίκτη-κόμβο ο οποίος 

αλληλεπιδρά με τα τετράγωνα που συνορεύει, όπως στην εικόνα 4.21. 

 

Εικόνα 4.21: Στην γειτονιά Moore ένας παίκτης 

αλληλεπιδρά με οκτώ γείτονες του. Στην εικόνα ο 

κάθε παίκτης-κόμβος αντιστοιχεί σε ένα τετράγωνο. 

Ο πράσινος παίκτης –κόμβος αλληλεπιδρά με τους 

οκτώ κόκκινους που τον περιβάλλουν. 

 

 

Μοντελοποιήθηκε  και σε αυτή την περίπτωση, 

όπως και στη γειτονιά Von Neumman ένα σύστημα 

10.000 παικτών σαν πίνακας 100×100 όπου κάθε παίκτης –κόμβος αντιστοιχεί σε 

ένα κελί του πίνακα. Κάθε κελί στη θέση (i,j)  αλληλεπιδρά με τα δύο διπλανά του 

(i,j-1),(i,j+1) κελιά, το από πάνω (i-1,j) και το από κάτω (i+1,j) κελί αλλά και τα 

τέσσερα διαγώνια (i-1,j-1), (i-1,j+1), (i+1,j-1) και (i+1,j+1). Θέλοντας ίδιες συνθήκες 

για κάθε παίκτη χρησιμοποιήσαμε και εδώ περιοδικές οριακές συνθήκες ώστε οι 

παίκτες στα όρια του πλέγματος να έχουν επίσης οκτώ γείτονες. Έτσι οι παίκτες 

που αντιστοιχούν σε κελιά της πρώτης στήλης αλληλεπιδρούν με αυτούς που 

αντιστοιχούν σε κελιά της εκατοστής, ενώ αντίστοιχα αλληλεπιδρούν αυτοί στην 

πρώτη με αυτούς στην εκατοστή γραμμή.  

Η αλληλεπίδραση καθορίζεται ξανά από τον πίνακα 4.1 όπου θα θεωρήσουμε το ε 

μηδέν. Το payoff σε κάθε χρονικό βήμα είναι το άθροισμα του payoff που 

αποκομίζει ο παίκτης από την αλληλεπίδραση του με τους γείτονες του. Με βάση 

τον πίνακα 4.1 το payoff ενός παίκτη θα είναι x αν συνεργαστεί και bx αν δεν 

συνεργαστεί, όπου x ο αριθμός των C παικτών στην γειτονιά του. Το δίκτυο που 

ορίζει το ποιος υιοθετεί την στρατηγική ποιου παίκτη ταυτίζεται με αυτό της 

αλληλεπίδρασης. Έτσι, σε κάθε χρονικό βήμα όλοι οι παίκτες αναβαθμίζονται 

υιοθετώντας τη στρατηγική του παίκτη που είχε το μέγιστο payoff στο 

προηγούμενο χρονικό βήμα, μεταξύ των ιδίων και των παικτών που  
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αλληλεπίδρασαν. Στην εικόνα 4.22 δίνεται ένα παράδειγμα του payoff κάποιων 

παικτών στην γειτονιά Moore. 

 

Εικόνα 4.22: Στην εικόνα 

έχουμε την περίπτωση ενός 

δικτύου γειτονιάς Moore όπου 

κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί 

σε έναν παίκτη-κόμβο, οι μπλε 

παίκτες είναι C και οι κόκκινοι 

D. Αναγράφεται πάνω σε κάθε 

παίκτη-τετραγωνάκι το payoff 

που έχει από τις 

αλληλεπιδράσεις του με τους 

γείτονες του όταν καθορίζονται 

από τον πίνακα 4.1. Με βάση 

τους κανόνες που συζητήσαμε 

παραπάνω, ο παίκτης στο κέντρο 

του πλέγματος, αν 5b>6 θα 

υιοθετήσει τη συμπεριφορά του 

από πάνω παίκτη και στον 

επόμενο γύρω θα παίξει D, ενώ αν 5b<6 θα υιοθετήσει τη συμπεριφορά του δεξιά 

του παίκτη και θα παραμείνει C. 

 

Στην περίπτωση της γειτονιάς Moore ένας παίκτης C μπορεί να έχει payoff κάποια 

από τις τιμές 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ενώ ένας παίκτης D κάποια από τις τιμές  

0,b,2b,3b,4b,5b,6b,7b,8b. Τα περισσότερα πιθανά payoff σημαίνουν και 

περισσότερες περιοχές του b όπου το σύστημα έχει διαφορετική δυναμική. Σε 

αντιστοιχία με τα όσα συζητήθηκαν στην γειτονιά Von Neumman, οι περιοχές των 

τιμών του b για τις οποίες η εξέλιξη του συστήματος είναι  ίδια είναι: 

α) 1<b<8/7                  ζ) 7/5<b<3/2                 ιγ) 7/3<b<5/2           ιθ) 5<b<6  

β) 8/7<b<7/6                η)3/2<b<8/5                 ιδ) 5/2<b<8/3           κ) 6<b<7     

γ) 7/6<b<6/5                θ) 8/5<b<5/3                 ιε) 8/3<b<3              κα) 7<b<8  

δ) 6/5<b<5/4                 ι) 5/3<b<7/4                 ιστ) 3<b<7/2             κβ) 8<b 

ε) 5/4<b<4/3                 ια)7/4<b<2                   ιζ) 7/2<b<4  

στ) 4/3<b<7/5               ιβ) 2<b<7/3                   ιη) 4<b<5  
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Στην ενότητα αυτή δεν θα γίνει εκτενής ανάλυση του ποιες δομές C και D παικτών 

είναι σταθερές ή επεκτατικές, αλλά θα παρουσιαστούν οι καταστάσεις στις οποίες 

οδηγεί η εξέλιξη του συστήματος για τα διάφορα b.  

Για b<8/7 και τυχαίες αρχικές συνθήκες το σύστημα καταλήγει κυριαρχούμενο 

από C παίκτες, με τους D παίκτες να επιβιώνουν σε δομές σχήματος γραμμής. Η 

κατάσταση είναι στατική με αλλαγές περιόδου 2 βημάτων που εκτελούν γείτονες 

απομονωμένων D παικτών. Παράδειγμα στην εικόνα 4.23. 

 

Εικόνα 4.23: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές οριακές 

συνθήκες για b=1.1. Η πιθανότητα ένας 

παίκτης να συνεργαστεί τον πρώτο γύρω 

ορίστηκε 50%. Οι χρωματισμοί 

περιγράφονται στην σημείωση 4.1. Η 

κατάσταση είναι εμφανώς στατική. Μόνο οι 

γείτονες μοναχικών D παικτών αλλάζουν 

συμπεριφορά σε κάθε χρονικό βήμα. 

 

 

Για 8/7<b<7/6 και τυχαίες αρχικές συνθήκες το σύστημα καταλήγει 

κυριαρχούμενο από C παίκτες, με τους D παίκτες να επιβιώνουν σε δομές 

σχήματος γραμμής των οποίων όμως οι άκρες κάνουν τους γείτονές τους να 

αλλάζουν συμπεριφορά περιοδικά (όλοι μαζί αλλάζουν από C σε D και έπειτα από 

D σε C). Οι γείτονες απομονωμένων D  παικτών συνεχίζουν να αλλάζουν 

συμπεριφορά σε κάθε βήμα. 

Παράδειγμα στην εικόνα 4.24. 

 

Εικόνα 4.24: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές 

οριακές συνθήκες για b=1.15. Η 

πιθανότητα ένας παίκτης να 

συνεργαστεί τον πρώτο γύρω ορίστηκε 

50%. Οι χρωματισμοί περιγράφονται 

στην σημείωση 4.1. 
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Για 7/6<b<6/5 και τυχαίες αρχικές συνθήκες το σύστημα καταλήγει 

κυριαρχούμενο από C παίκτες, με τους D παίκτες να επιβιώνουν σε δομές 

σχήματος γραμμής των οποίων οι άκρες κάνουν τους γείτονές τους να αλλάζουν 

συμπεριφορά περιοδικά (όλοι μαζί αλλάζουν από C σε D και έπειτα από D σε C). Οι 

D γραμμές αρχίζουν και ενώνονται ενώ εμφανίζονται και σταθερές δομές D 

παικτών σχήματος γωνίας. Οι γείτονες απομονωμένων D  παικτών συνεχίζουν να 

αλλάζουν συμπεριφορά σε κάθε βήμα. Παράδειγμα στην εικόνα 4.25. 

 

Εικόνα 4.24: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές 

οριακές συνθήκες για b=1.18. Η 

πιθανότητα ένας παίκτης να συνεργαστεί 

τον πρώτο γύρω ορίστηκε 50%. Οι 

χρωματισμοί περιγράφονται στην 

σημείωση 4.1. 

 

 

Για 6/5<b<5/4 και τυχαίες αρχικές συνθήκες το σύστημα καταλήγει 

κυριαρχούμενο από C παίκτες, με τους D παίκτες να επιβιώνουν σε δομές 

σχήματος γραμμής των οποίων οι άκρες έχουν σχήμα σταυρού και κάνουν τους 

γείτονές τους να αλλάζουν συμπεριφορά περιοδικά (όλοι μαζί αλλάζουν από C σε D 

και έπειτα από D σε C) ή σχηματίζουν γωνία. Οι σταθερές δομές D παικτών 

σχήματος γωνίας παραμένουν. Οι γείτονες απομονωμένων D  παικτών συνεχίζουν 

να αλλάζουν συμπεριφορά αλλά με περίοδο τριών χρονικών βημάτων, καθώς οι D 

γείτονες γίνονται C σε δύο βήματα σχηματίζοντας πρώτα έναν σταυρό. Η 

κατάσταση είναι κι εδώ στατική με περιοδικές μεταβολές λίγων βημάτων. 

Παράδειγμα στην εικόνα 4.26. 

 

Εικόνα 4.26: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές οριακές 

συνθήκες για b=1.23. Η πιθανότητα ένας 

παίκτης να συνεργαστεί τον πρώτο γύρω 

ορίστηκε 50%. Οι χρωματισμοί 

περιγράφονται στην σημείωση 4.1. 
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Για 5/4<b<8/6 και τυχαίες αρχικές συνθήκες το σύστημα καταλήγει 

κυριαρχούμενο από C παίκτες, με τους D παίκτες να επιβιώνουν σε δομές 

σχήματος γραμμής οι οποίες πλέον συνδέονται και διαγωνίως. Οι σταθερές δομές D 

παικτών σχήματος γωνίας παραμένουν. Οι γείτονες απομονωμένων D  παικτών 

συμπεριφέρονται όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Παράδειγμα στην εικόνα 

4.27. 

 

Εικόνα 4.27: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές 

οριακές συνθήκες για b=1.28. Η 

πιθανότητα ένας παίκτης να 

συνεργαστεί τον πρώτο γύρω ορίστηκε 

50%. Οι χρωματισμοί περιγράφονται 

στην σημείωση 4.1. 

 

 

Για 8/6<b<7/5 και τυχαίες αρχικές συνθήκες το σύστημα καταλήγει 

κυριαρχούμενο από C παίκτες. Οι γραμμές των D παικτών αλλάζουν πάχος μεταξύ 

ενός και τριών D παικτών σε κάθε χρονικό βήμα. Παράδειγμα στην εικόνα 4.28. 

 

Εικόνα 4.28: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές 

οριακές συνθήκες για b=1.35. Η 

πιθανότητα ένας παίκτης να 

συνεργαστεί τον πρώτο γύρω ορίστηκε 

50%. Οι χρωματισμοί περιγράφονται 

στην σημείωση 4.1. 

 

 

Για 7/5<b<3/2 και τυχαίες αρχικές συνθήκες το σύστημα καταλήγει 

κυριαρχούμενο από C παίκτες. Οι γραμμές των D παικτών συνεχίζουν να αλλάζουν 

πάχος μεταξύ ενός και τριών D παικτών σε κάθε χρονικό βήμα. Οι διαγώνιες D 

γραμμές παίρνουν μορφή τετραγωνικών κλάστερς 3×3 που συνδέονται καθώς 

γωνιακοί στο κλάστερ παίκτες-κόμβοι ανήκουν σε δύο κλάστερς. Παράδειγμα στην 

εικόνα 4.29. 

 

 



102 
 

 

Εικόνα 4.29: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές οριακές 

συνθήκες για b=1.45. Η πιθανότητα ένας 

παίκτης να συνεργαστεί τον πρώτο γύρω 

ορίστηκε 50%. Οι χρωματισμοί 

περιγράφονται στην σημείωση 4.1. 

 

 

Για 3/2<b<8/5 και τυχαίες αρχικές 

συνθήκες το σύστημα καταλήγει κυριαρχούμενο από C παίκτες. Οι γραμμές των D 

παικτών έχουν διαφορετικά πάχη σε διαφορετικά σημεία ενός, δύο ή και τριών 

παικτών, αποκτώντας ένα ακανόνιστο σχήμα ενώ με εξαίρεση σημεία που είναι 

ευθείες με πάχος έναν παίκτη, είναι σταθερές κατά την χρονική εξέλιξη. 

Παράδειγμα στην εικόνα 4.30. 

 

Εικόνα 4.30: Τελική κατάσταση του 

συστήματος 100×100 με περιοδικές 

οριακές συνθήκες για b=1.55. Η 

πιθανότητα ένας παίκτης να συνεργαστεί 

τον πρώτο γύρω ορίστηκε 50%. Οι 

χρωματισμοί περιγράφονται στην 

σημείωση 4.1. 

 

Μέχρι τώρα, για b<8/5,το σύστημα για 

τυχαίες αρχικές συνθήκες καταλήγει σε 

καταστάσεις όπου κυριαρχούν οι C παίκτες και οι D παίκτες περιορίζονται σε 

δομές που μοιάζουν με γραμμές που από κάποια τιμή του b και μετά ενώνονται 

σχηματίζοντας δίκτυα. Για 8/5<b<5/3 η εικόνα αυτή αλλάζει εντελώς. Οι D 

παίκτες πλειοψηφούν ενώ δεν μπορεί να βρεθεί τελική στατική κατάσταση, καθώς 

κλάστερς C παικτών διαλύονται, σχηματίζονται, αλλάζουν θέση και σχήμα 

συνεχώς, σε μια ρευστή, δυναμική εικόνα. Παράδειγμα στις εικόνες 4.31.1-4.31.2-

4.31.3.  

Για 5/3<b<8/3 υπάρχουν πολλές περιοχές με διαφορετική δυναμική όμως όλες 

καταλήγουν σε στατικές καταστάσεις όπου οι C παίκτες επιβιώνουν σε κλάστερς 

(για τις περισσότερες περιοχές παραλληλόγραμμα) σε μια θάλασσα D παικτών. 

Παραδείγματα στις εικόνες 4.32.1-4.32.3 
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Εικόνες 4.31.1-4.31.3:Στι εικόνες φαίνονται 

φάσεις του συστήματος 100×100 με περιοδικές 

οριακές συνθήκες για b=1.65. Η πιθανότητα 

ένας παίκτης να συνεργαστεί τον πρώτο γύρω 

ορίστηκε 70%. Οι χρωματισμοί περιγράφονται 

στην σημείωση 4.1. Οι εικόνες απεικονίζουν 

ρευστές, δυναμικές καταστάσεις. Δεν μπορεί να 

βρεθεί για την περίπτωση αυτή στατική τελική 

κατάσταση. Οι εικόνες αντιστοιχούν σε 110, 

220 και 331 χρονικά βήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 4.32.1-4.32.3: Τελικές καταστάσεις 

του συστήματος 100×100 με περιοδικές 

οριακές συνθήκες για b=1.7 (αριστερά) b=1.8 

(κάτω αριστερά) και b=2.4 (κάτω δεξιά) και 

πιθανότητα ένας παίκτης να συνεργαστεί τον 

πρώτο γύρω  90%. Οι χρωματισμοί 

περιγράφονται στην σημείωση 4.1.  
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Για 8/3<bδεν μπορούν να επιβιώσουν C παίκτες και οι D κυριαρχούν 

ολοκληρωτικά. 

Έχουμε κι εδώ όπως και στην γειτονιά Von Neumman τέσσερεις περιοχές της 

παραμέτρου b. Το σύστημα έχει αντίστοιχη κατάληξη σε αυτές με αυτή που έχει 

στην περίπτωση γειτονιάς Von Neumman. Για b<8/5 καταλήγει σε στατικές 

καταστάσεις όπου η συνεργασία έχει εδραιωθεί με πλειοψηφικούς όρους στον 

πληθυσμό. Για κάποια ενδιάμεση περιοχή 8/5<b<5/3 έχουμε μια δυναμική εξέλιξη 

που δεν φαίνεται να οδηγεί σε κάποια στατική κατάσταση ή σε κάποια κατάσταση 

με μεταβολές μικρής περιόδου, αν και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό 

δεν θα συμβεί αν αφήσουμε την προσομοίωση να τρέχει για πάρα πολύ χρόνο. 

Ακολουθεί μια περιοχή 5/3<b<8/3 όπου οι D παίκτες κυριαρχούν σε μια στατική 

τελική κατάσταση, και τέλος μια περιοχή b>8/3 που οι D παίκτες κυριαρχούν 

καθολικά. 

4.3.1α Εισβολή C παικτών σε πληθυσμό D 

Για b<3/2 ένα τετραγωνικό 2×2 κλάστερ C παικτών είναι αρκετό ώστε η 

συνεργατική συμπεριφορά να υιοθετηθεί από όλο τον πληθυσμό. Για μεγαλύτερα b 

το κλάστερ αυτό είναι πολύ μικρό για να επιβιώσει. Ένα 3×3 κλάστερ όμως είναι 

αρκετoώστε η συνεργασία να εισβάλει στον πληθυσμό για 3/2<b<5/3. Για 

μεγαλύτερες τιμές του b το κλάστερ αυτό θα παραμείνει σταθερό δίχως να 

εξαπλώσει τη συνεργατική συμπεριφορά, ενώ αν b<8/3 δεν μπορεί να επιβιώσει. Η 

περίπτωση που το 3×3 κλάστερ οδηγεί σε εισβολή των C παικτών για 3/2<b<5/3 

περιλαμβάνει δύο πολύ διαφορετικά παρακλάδια καθώς η περιοχή αυτή χωρίζεται 

από την τιμή 8/5 σε δύο περιοχές με διαφορετική δυναμική εξέλιξη. Στην 

περίπτωση όπου 3/2<b<8/5 η εισβολή καθιερώνει τη συνεργασία για την 

πλειοψηφία του πληθυσμού. Καθώς το 3×3 κλάστερ αναπτύσεται συμμετρικά προς 

τις τέσσερις κατευθύνσεις λόγω τις τετραγωνικής συμμετρίας τόσο αυτού όσο και  
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του πλέγματος, δημιουργούνται συμμετρικά μοτίβα D παικτών που θυμίζουν 

κανάλια σε μια θάλασσα C παικτών. Η τελική κατάσταση είναι ουσιαστικά στατική, 

υπάρχουν μικρές περιοδικές αλλαγές με περίοδο λίγων χρονικών βημάτων. 

Παραδείγματα στην εικόνα 4.33. 

 

Εικόνα 4.33: Στιγμιότυπο από τις 

λίγες καταστάσεις που αλλάζουν 

περιοδικά απαρτίζοντας την τελική 

κατάσταση του συστήματος 100×100 

με περιοδικές οριακές συνθήκες, σε 

περίπτωση εισβολής 3×3 κλάστερ C 

παικτών σε D πλέγμα στην περιοχή 

3/2<b<8/5. Η εικόνα είναι στατική 

και πλειοψηφούν οι C παίκτες. 

 

 

 

Για 8/5<b<5/3 έχουμε μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Το σύστημα εξελίσσεται 

διαρκώς χωρίς να καταλήγει σε κάποια στατική κατάσταση. Οι παίκτες D 

πλειοψηφούν ενώ τα κλάστερ C παικτών είναι ρευστά αλλάζοντας θέση και μορφή. 

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει τετραγωνική συμμετρία η οποία έχει σαν αποτέλεσμα 

εντυπωσιακά μοτίβα που χαρακτηρίζονται fractal-like από τον Martin Nowak στο 

βιβλίο του Evolutionary dynamics. Το κατά πόσο είναι όντως fractals θα 

διερευνηθεί στη συνέχεια. Παραδείγματα στις εικόνες 4.34.1-4.34.3. 

 

Εικόνες 4.34.1-4.34.3:  Εξέλιξη της 

εισβολής  3×3 κλάστερ C παικτών σε D 

πλέγμα 100×100 με περιοδικές οριακές 

συνθήκες στην περιοχή 8/5<b<5/3. 

Απεικονίζεται το σύστημα μετά από 80 

(αριστερά), 200 (κάτω αριστερά) και 350 

(κάτω δεξιά) χρονικά βήματα. Η εικόνα είναι 

φανερά δυναμική (πολλά κίτρινα και 

πράσινα pixels) και το σύστημα δεν φαίνεται 

να βρίσκεται σε κάποια κατάσταση στατική ή 

με αλλαγές μικρής περιόδου.  
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4.3.1β Εισβολή D παικτών σε πληθυσμό C 

Για να μελετήσουμε την εισβολή D παικτών δεν χρειάζεται αρχικό κλάστερ. Ένας 

παίκτης είναι αρκετός. Ούτως ή άλλος σε ένα χρονικό βήμα σχηματίζεται γύρω του 

3×3 κλάστερ D παικτών. Για b<6/5 το κλάστερ που σχηματίζεται μετά από ένα 

χρονικό βήμα, αποκτάει στο επόμενο βήμα ξανά συνεργατική συμπεριφορά. Οι 

γείτονες του αρχικού παίκτη αλλάζουν συμπεριφορά περιοδικά, με περίοδο δύο 

χρονικά βήματα, ενώ όλοι οι άλλοι παίκτες μένουν ανεπηρέαστοι. Για 6/5<b<7/5 το 

κλάστερ που σχηματίζεται μετά από ένα βήμα, μετά το δεύτερο βήμα γίνεται 

σταυρός D παικτών και στο τρίτο βήμα απομένει ο αρχικός D εισβολέας. Έχουμε 

δηλαδή περίοδο τριών βημάτων. Για 7/5<b<8/5 το 3×3 κλάστερ που σχηματίζεται 

στο πρώτο βήμα παραμένει σταθερό και δεν εξαπλώνεται ούτε υποχωρεί. Στις 

περιπτώσεις αυτές, δηλαδή για b<8/5 η μη συνεργατική συμπεριφορά δεν εισβάλει.  

Για 5/3<b η μη συνεργατική συμπεριφορά εισβάλει στον πληθυσμό και οδηγεί σε 

στατικές καταστάσεις. Για οι εικόνες 4.35.1-4.35.3 απεικονίζουν τις καταστάσεις 

αυτές. Για b>8/3 η μη συνεργατική συμπεριφορά υιοθετείται από όλο τον 

πληθυσμό.  

Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση προκύπτει κι εδώ για την περιοχή 8/5<b<5/3, την 

περιοχή δηλαδή που στις προηγούμενες περιπτώσεις το σύστημα εξελισσόταν 

διαρκώς, δίχως να καταλήγει σε στατικές καταστάσεις. Στην περιοχή αυτή η 

εισβολή ενός D παίκτη έχει σαν αποτέλεσμα μια δυναμική εξέλιξη όπου ενυπάρχει 

η τετραγωνική συμμετρία της γειτονιάς Moore. Έτσι προκύπτουν μοτίβα που 

θυμίζουν fractals αντιστοίχως  με την περίπτωση της εισβολής 3×3 κλάστερ C σε D 

πλέγμα για την ίδια περιοχή τιμών του b. Το γεγονός ότι αυτή η περιοχή είναι η 
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Εικόνες 4.35.1-4.35.3:  Αποτελέσματα 

εισβολής D παίκτη σε πλέγμα C 100×100 

με περιοδικές οριακές συνθήκες. Οι 

τελικές καταστάσεις που απεικονίζονται 

είναι εντελώς στατικές. Στην εικόνα 

αριστερά 5/3<b<7/4, στην κάτω αριστερά 

7/4<b<2, και στην κάτω δεξιά 2<b<8/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μόνη όπου τόσα τα C όσο και τα D κλάστερς μπορούν να αναπτυχθούν είναι και ο 

λόγος που στην περιοχή αυτή παρατηρούμε τόσο ρευστή συμπεριφορά. 

Παραδείγματα εισβολής D παίκτη στις εικόνες  4.36.1-4.36.3. 

4.3.1γ Περπατητές (walkers) και η συνάντησή τους. 

Οι περπατητές είναι δομές που αποτελούνται από 10 C παίκτες. Μια τέτοια δομή 

απεικονίζεται στην εικόνα 4.37. Όπως φαίνεται και στην εικόνα στην περιοχή 

3/2<b<5/3 οι δομές αυτές κινούνται μέσα σε μια θάλασσα D παικτών με τρόπο 

τέτοιο που φαίνεται σαν να περπατάνε. 

Όταν δύο τέτοιες δομές καθώς κινούνται στο χώρο συναντηθούν είναι δυνατό να 

προκαλέσουν μια «έκρηξη» συνεργατικής συμπεριφοράς στο πλέγμα. Αυτό δεν 

συμβαίνει όμως υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συνάντησης. Συγκεκριμένα για 

8/5<b<5/3,  εφόσον κινούνται μετωπικά η μία προς την άλλη οι δομές αυτές θα  
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πρέπει να απέχουν κατά τη διεύθυνση κίνησης ζυγό αριθμό παικτών-κόμβων 

 

Εικόνες 4.36.1-4.36.3:  Εξέλιξη της 

εισβολής  D παίκτη σε C πλέγμα 

100×100 με περιοδικές οριακές 

συνθήκες στην περιοχή 8/5<b<5/3. 

Απεικονίζεται το σύστημα μετά από 70 

(αριστερά), 200 (κάτω αριστερά) και 400 

(κάτω δεξιά) χρονικά βήματα. Η εικόνα 

είναι κι εδώ φανερά δυναμική και το 

σύστημα δεν φαίνεται να βρίσκεται σε 

κάποια κατάσταση στατική ή με αλλαγές 

μικρής περιόδου. Είναι εμφανής η 

ύπαρξη της τετραγωνικής συμμετρίας. 

 

 

στο πλέγμα για πυροδοτήσουν «έκρηξη συνεργασίας. Εφόσον δεν συγκρουστούν 

μετωπικά ή δεν απέχουν ζυγό αριθμό παικτών-κόμβων κάθε χρονικό βήμα θα 

διαλυθούν κατά τη συνάντησή τους και οι D παίκτες θα κυριαρχήσουν. Αν οι δύο 

δομές παρ ’όλα αυτά περάσουν η μία δίπλα από την άλλη απέχοντας πλευρικά δύο 

παίκτες-κόμβους τότε σε κάθε περίπτωση πυροδοτούν «έκρηξη» συνεργασίας. 

Παράδειγμα της κίνησης και σύγκρουσης δύο περπατητών φαίνονται στις εικόνες 

4.38.1-4.38.5. 

Για 3/2<b<8/5 αν η απόσταση κατά τη φορά της κίνησης δύο περπατητών σε  
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παίκτες-κόμβους είναι ζυγός αριθμός, η συνεργασία εισβάλει στην D θάλασσα στις 

ίδιες περιπτώσεις συνάντησης  που εισβάλει για 8/5<b<5/3, συν την περίπτωση που 

η σύγκρουση δεν είναι εντελώς μετωπική και αποκλίνει από μια μετωπική 

σύγκρουση κατά πλευρική απόσταση ενός παίκτη-κόμβου. Για μονή απόσταση κατά 

τη φορά της κίνησης έκρηξη συνεργασίας πυροδοτείται όπως και για 8/5<b<5/3, 

μόνο αν οι περπατητές περάσουν ο ένας δίπλα από τον άλλον με πλευρική 

απόσταση 2 παικτών-κόμβων. 

 

Εικόνα 4.37: Στην διπλανή 

εικόνα απεικονίζεται η 

δομή-περπατητής. Για 

3/2<b<5/3 ο D παίκτης με 

payoff 5b κάνει D στο 

επόμενο χρονικό βήμα όλους 

τους γείτονές του. ο D 

παίκτης με payoff 2b κάτω 

δεξιά γίνεται C. Οι παίκτες 

C με payoff 5, πάνω 

κεντρικά κάνουν όλους τους 

D γείτονές τους C. Έτσι σε 

ένα χρονικό βήμα η δομή 

κινήθηκε έναν παίκτη-κόμβο μπροστά, ενώ το πόδι της άλλαξε μεριά. Κάνοντας 

την κίνηση αυτή κατ’ επανάλληψη δίνει την εντύπωση ότι περπατάει, και έτσι 

παίρνει το όνομά της. 

 

Εικόνες 4.38.1-4.38.5: Στις εικόνες 

απεικονίζεται η εξέλιξη της συνάντησης δύο 

περπατητών για 8/5<b<5/3. Στην περίπτωση 

αυτή οι περπατητές προκαλούν εισβολή της 

συνεργασίας περνώντας ο ένας δίπλα από τον 

άλλο με πλευρική απόσταση δύο παικτών 

κόμβων. Στην πρώτη εικόνα (πάνω αριστερά) 

η εξέλιξη δεν έχει ξεκινήσει. Στην δεύτερη ( 

μέση αριστερά) για 14 χρονικά βήματα οι 

περπατητές έχουν πλησιάσει. Στην τρίτη 

(μέση δεξιά) για δεκαεννιά και στην τέταρτη 

(κάτω αριστερά) για τριάντα χρονικά βήματα 

έχουν μετασχηματιστεί σε δομές ικανές για 

εισβολή. Στην πέμπτη εικόνα για εκατόν 

πενήντα χρονικά βήματα η συνεργασία έχει εδραιωθεί στον πληθυσμό. 
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4.3.2 Διερεύνηση για fractals, στις περιπτώσεις εισβολής 

Στο βιβλίο τουEvolutionary dynamics, ο Nowak αποκαλεί συχνά τα μοτίβα 

που δημιουργούνται από την εισβολή D παίκτη σε πλέγμα C παικτών ή 3×3 

κλάστερ C παικτών σε D πλέγμα, για 8/5<b<5/3 στη γειτονιά του Moore dynamic 

fractals ή fractal-like. Στο κομμάτι αυτό θα διερευνηθεί αν όντως τα μοτίβα αυτά 

είναι fractals. 

Αυτό που καθιστά ένα αντικείμενο fractal, είναι οι διαστάσεις του. Ξέρουμε ότι οι 

επιφάνειες είναι δισδιάστατες και τα στερεά τρισδιάστατα, τα fractal όμως έχουν 

μη ακέραιο αριθμό διαστάσεων. Πώς ορίζονται όμως μη ακέραιες διαστάσεις? Αν σε 

μια δισδιάστατη επιφάνεια, πχ ένα τετράγωνο ή ένα τρίγωνο, πολλαπλασιάσουμε 

την πλευρά με παράγοντα a, τότε το εμβαδό το νέου σχήματος είναι το παλιό 
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εμβαδό πολλαπλασιασμένο με a2. Αντίστοιχα σε μια τρισδιάστατη επιφάνεια θα 

είναι πολλαπλασιασμένο με a3. Για ένα fractalόμως θα είναι πολλαπλασιασμένο με 

παράγοντα ad, όπου ο αριθμός dδεν είναι ακέραιος. Ο αριθμός αυτός λέγεται fractal 

διάσταση του συγκεκριμένου αντικειμένου. 

Για να καταλάβουμε αν ένα μοτίβο είναι fractal, θα προσπαθήσουμε να 

υπολογίσουμε την fractal διάστασή του χρησιμοποιώντας την Sandbox Method[6]. 

Επιλέγουμε τυχαία αρκετά σημεία-pixel του fractal και χρησιμοποιούμε το καθένα 

σαν κέντρο τετραγώνων όλο και μεγαλύτερης πλευράς. Μετράμε τον αριθμό των 

pixels που ανήκουν στο fractal για κάθε τετράγωνο. Έπειτα υπολογίζουμε από τα 

διαφορετικά σημεία του fractal τον μέσο όρο pixel του fractal που αντιστοιχεί σε 

κάθε μήκος πλευράς των τετραγώνων (σε pixel). Κάνουμε scatter plot τον 

λογάριθμο του μέσου αριθμού των pixels ανά μήκος πλευράς σε σχέση με τον 

λογάριθμο του μήκους της πλευράς. Η κλίση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων 

μας δίνει προσεγγιστικά τη fractal διάσταση του μοτίβου. 

Εμείς θα εφαρμόσουμε την μέθοδο αυτή στα σχήματα που μας δίνει η προσομοίωσή 

μας για την γειτονιά του Moore σε περίπτωση εισβολής στην περιοχή 8/5<b<5/3. 

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους χρωματισμούς της σημείωσης 4.1. Σε κάθε χρονικό 

βήμα όλα τα C pixels θα είναι μπλε και όλα τα D κόκκινα ανεξάρτητα από το 

ιστορικό τους. 

Στην περίπτωση μας αν σχηματίζουν fractal οι D παίκτες τότε σχηματίζουν και οι 

C καθώς τα μοτίβα τους είναι συμπληρωματικά. Παρόλα αυτά αν θέλουμε να 

εντοπίσουμε fractal σε κάποια χρονική στιγμή που η εισβολή δεν έχει 

ολοκληρωθεί και υπάρχει συμπαγές δισδιάστατο κομμάτι του αρχικού πλέγματος , 

πρέπει να επιλέξουμε σαν pixel του fractal αυτά που αντιστοιχούν στον εισβάλοντα 

τύπο. 

Γενικά σε κάθε χρονικό βήμα τα μοτίβα αλλάζουν. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι 

αν ένα μοτίβο είναι fractal, ένα μοτίβο μετά από 10 χρονικά βήματα θα είναι 

fractal, ούτε ότι αν ένα μοτίβο δεν αποτελεί fractalδεν θα εξελιχθεί σε τέτοιο. Εδώ 

μελετήθηκαν ενδεικτικά συνολικά πέντε μοτίβα για αυθαίρετα επιλεγμένες 

χρονικές στιγμές. 

Για να έχει εγκυρότητα η sandbox method θα πρέπει η ακτίνες των τετραγώνων να 

έχουν διαφορά τάξεων μεγέθους. Για να μπορεί να συμβεί αυτό επιλέχθηκε πλέγμα 

1000×1000 ώστε να υπάρχουν περιθώρια οι ακτίνες να μεγαλώσουν από λίγα 

pixelsσε μερικές εκατοντάδες pixels. Για κάθε μοτίβο επιλέγονται τυχαία 200 

σημεία. Τα τετράγωνα με κέντρο αυτά τα σημεία έχουν πλευρές που ξεκινάν από 3 

και φτάνουν τα 301 pixelsμε βήμα 2 pixels. Έχοντας δύο λίστες, μία με τον 

λογάριθμο του μέσου αριθμούpixelτου fractalγια κάθε πλευρά τετραγώνου και μια 

με τον λογάριθμο της πλευράς, παίρνεται η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων με την 

εντολή Fitστο Mathematica. Στις εικόνες παρουσιάζονται τα 4.39.1-4.39.10 τα 

αποτελέσματα για τις 5 περιπτώσεις. 
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Εικόνες 4.39.1-4.39.2:Μοτίβο μετά από εισβολή Dπαίκτη σε Cπλέγμα 

1000×1000 μετά από 2000 χρονικά βήματα. Αριστερά το scatter plotκαι η 

ευθεία που προκύπτει από την εφαρμογή της sandbox methodγια 200 

σημεία και πλευρές r από 3 έως 301 pixel με βήμα 2. Η κλίση της ευθείας 

είναι 1.90655. 

 

Εικόνες 4.39.3-4.39.4: Μοτίβο μετά από εισβολή 3×3C κλάστερ σε Dπλέγμα 

1000×1000 μετά από 2300 χρονικά βήματα. Αριστερά το scatter plot και η 

ευθεία που προκύπτει από την εφαρμογή της sandbox method για 200 

σημεία και πλευρές r από 3 έως 301 pixel με βήμα 2. Η κλίση της ευθείας 

είναι 1.91409. 
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Εικόνες 4.39.5-4.39.6:Μοτίβο μετά από εισβολή 3×3C κλάστερ σε Dπλέγμα 

1000×1000 μετά από 2000 χρονικά βήματα. Αριστερά το scatter plot και η 

ευθεία που προκύπτει από την εφαρμογή της sandbox method για 200 

σημεία και πλευρές r από 3 έως 301 pixel με βήμα 2. Η κλίση της ευθείας 

είναι 1.91148. 

 

 

Εικόνες 4.39.7-4.39.8:Μοτίβο μετά από εισβολή 3×3C κλάστερ σε Dπλέγμα 

1000×1000 μετά από 2500 χρονικά βήματα. Αριστερά το scatter plot και η 

ευθεία που προκύπτει από την εφαρμογή της sandbox method για 200 

σημεία και πλευρές r από 3 έως 301 pixel με βήμα 2. Η κλίση της ευθείας 

είναι 1.93387. 
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Εικόνες 4.39.9-4.39.10:Μοτίβο μετά από εισβολή Dπαίκτη σε Cπλέγμα 

1000×1000 μετά από 2500 χρονικά βήματα. Αριστερά το scatter plot και η 

ευθεία που προκύπτει από την εφαρμογή της sandbox method για 200 

σημεία και πλευρές r από 3 έως 301 pixel με βήμα 2. Η κλίση της ευθείας 

είναι 1.91668 

 

Και στις πέντε παραπάνω περιπτώσεις παρατηρούμε την ίδια εικόνα, η ευθεία 

ελαχίστων τετραγώνων έχει κλίση λίγο μικρότερη από 2, ενώ τα σημεία του scatter 

plotγια πλευρές από 3 έως 17-21 pixelδείχνουν να ορίζουν ευθεία μικρότερης 

κλίσης και για μεγαλύτερες πλευρές μεγαλύτερης από αυτήν της ελαχίστων 

τετραγώνων. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι σε μικρή κλίμακα τα επιμέρους 

κλάστερς των C παικτών έχουν μορφή fractal αλλά συνολικά το μοτίβο που 

σχηματίζουν δεν είναι fractal (σε μικρή κλίμακα, για μήκος πλευράς μικρότερο 

ενός χαρακτηριστικού μήκους (correlation length) έχω μικρότερη κλίση, ενώ για 

μεγαλύτερα μήκη έχω κλίση 2. Το φαινόμενο είναι ανάλογο με αυτό του 

percolation [Bunde A., Halving S., Fractals and Disordered Systems (1996) p. 68]. 

Αυτό βεβαίως δεν απορρίπτει ότι για κάποιο άλλο χρονικό βήμα, ή για κάποιο 

πλέγμα άλλων διαστάσεων δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί fractal. 
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Κώδικας σε Mathematica. 

Παρακάτω ο κώδικας που προσομοιώνει την εξέλιξη ενός δικτύου παικτών 

με οκτώ γείτονες ο καθένας (γειτονιά Moore) όπως περιγράφεται στο 4.3, 

και ο αλγόριθμός που εφαρμόζει την sandbox methodστο 4.3.2 πάνω στα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης. Οι τιμές των σταθερών είναι ενδεικτικές, 

όχι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν. Έχουμε περίπτωση εισβολής κλάστερ C 

παικτών. 

Κώδικας: 

 

Clear["Global`*"] 

le=100; 

ars=38; 

akt=30; 

or=Log[2*akt+1]+0.1; 

b=1.65; 

tmn=Table[0.0,{le},{le}]; 

profit=Table[0.0,{le},{le}]; 

cmn=Table[0.0,{le},{le}]; 

plmn=Table[0.0,{le},{le}]; 

For [i=1,i<le+1,i++, 

  For [j=1,j<le+1,j++, 

en=RandomReal[{0,1}]; 

    en2=If[en>2.0,1.0,0.0]; 

tmn[[i,j]]=en2; 

cmn[[i,j]]=tmn[[i,j]];];]; 

tmn[[50,50]]=1.0;tmn[[50,51]]=1.0;tmn[[50,52]]=1.0;tm

n[[51,50]]=1.0;tmn[[51,51]]=1.0;tmn[[51,52]]=1.0;tmn[

[52,50]]=1.0;tmn[[52,51]]=1.0;tmn[[52,52]]=1.0;cmn[[5

0,50]]=1.0;cmn[[50,51]]=1.0;cmn[[50,52]]=1.0;cmn[[51,

50]]=1.0;cmn[[51,51]]=1.0;cmn[[51,52]]=1.0;cmn[[52,50

]]=1.0;cmn[[52,51]]=1.0;cmn[[52,52]]=1.0; 

For[t=1,t<61,t++, 

  For [i=2,i<le,i++, 

   For [j=2,j<le,j++, 

    sm=tmn[[i-1,j-1]]+tmn[[i-1,j]]+tmn[[i-

1,j+1]]+tmn[[i,j-1]]+tmn[[i,j+1]]+tmn[[i+1,j-

1]]+tmn[[i+1,j]]+tmn[[i+1,j+1]]; 

pt=If[tmn[[i,j]]==0.0,sm*b,sm]; 

profit[[i,j]]=pt;]]; 

  For [i=2,i<le,i++, 

   sm=tmn[[i-1,le]]+tmn[[i-1,1]]+tmn[[i-

1,2]]+tmn[[i,le]]+tmn[[i,2]]+tmn[[i+1,le]]+tmn[[i+1,1

]]+tmn[[i+1,2]]; 
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pt=If[tmn[[i,1]]==0.0,sm*b,sm]; 

profit[[i,1]]=pt;]; 

  For [i=2,i<le,i++, 

   sm=tmn[[i-1,le-1]]+tmn[[i-1,le]]+tmn[[i-

1,1]]+tmn[[i,le-1]]+tmn[[i,1]]+tmn[[i+1,le-

1]]+tmn[[i+1,le]]+tmn[[i+1,1]]; 

pt=If[tmn[[i,le]]==0.0,sm*b,sm]; 

profit[[i,le]]=pt;]; 

  For [j=2,j<le,j++, 

   sm=tmn[[le,j-

1]]+tmn[[le,j]]+tmn[[le,j+1]]+tmn[[1,j-

1]]+tmn[[1,j+1]]+tmn[[2,j-

1]]+tmn[[2,j]]+tmn[[2,j+1]]; 

pt=If[tmn[[1,j]]==0.0,sm*b,sm]; 

profit[[1,j]]=pt;]; 

  For [j=2,j<le,j++, 

   sm=tmn[[le-1,j-1]]+tmn[[le-1,j]]+tmn[[le-

1,j+1]]+tmn[[le,j-1]]+tmn[[le,j+1]]+tmn[[1,j-

1]]+tmn[[1,j]]+tmn[[1,j+1]]; 

pt=If[tmn[[le,j]]==0.0,sm*b,sm]; 

profit[[le,j]]=pt;]; 

  

sm11=tmn[[le,le]]+tmn[[le,1]]+tmn[[le,2]]+tmn[[1,le]]

+tmn[[1,2]]+tmn[[2,le]]+tmn[[2,1]]+tmn[[2,2]]; 

  sm1n=tmn[[le,le-

1]]+tmn[[le,le]]+tmn[[le,1]]+tmn[[1,le-

1]]+tmn[[1,1]]+tmn[[2,le-1]]+tmn[[2,le]]+tmn[[2,1]]; 

  smn1=tmn[[le-1,le]]+tmn[[le-1,1]]+tmn[[le-

1,2]]+tmn[[le,le]]+tmn[[le,2]]+tmn[[1,le]]+tmn[[1,1]]

+tmn[[1,2]]; 

  smnn=tmn[[le-1,le-1]]+tmn[[le-1,le]]+tmn[[le-

1,1]]+tmn[[le,le-1]]+tmn[[le,1]]+tmn[[1,le-

1]]+tmn[[1,le]]+tmn[[1,1]]; 

pt=If[tmn[[1,1]]==0.0,sm11*b,sm11]; 

profit[[1,1]]=pt; 

pt=If[tmn[[1,le]]==0.0,sm1n*b,sm1n]; 

profit[[1,le]]=pt; 

pt=If[tmn[[le,1]]==0.0,smn1*b,smn1]; 

profit[[le,1]]=pt; 

pt=If[tmn[[le,le]]==0.0,smnn*b,smnn]; 

profit[[le,le]]=pt; 

  For [i=2,i<le,i++, 

   For [j=2,j<le,j++, 

maxpr=profit[[i,j]]; 

    For [n=1,n<4,n++, 

     For [m=1,m<4,m++, 
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      If[profit[[i-2+n,j-2+m]]>maxpr,maxpr=profit[[i-

2+n,j-2+m]];cmn[[i,j]]=tmn[[i-2+n,j-2+m]];] 

      ]]; 

    ]]; 

  For [i=2,i<le,i++, 

maxpr=profit[[i,1]]; 

   For [m=1,m<4,m++, 

    If[profit[[i-2+m,le]]>maxpr,maxpr=profit[[i-

2+m,le]];cmn[[i,1]]=tmn[[i-2+m,le]];]; 

    If[profit[[i-2+m,1]]>maxpr,maxpr=profit[[i-

2+m,1]];cmn[[i,1]]=tmn[[i-2+m,1]];]; 

    If[profit[[i-2+m,2]]>maxpr,maxpr=profit[[i-

2+m,2]];cmn[[i,1]]=tmn[[i-2+m,2]];]; 

    ]]; 

  For [i=2,i<le,i++, 

maxpr=profit[[i,le]]; 

   For [m=1,m<4,m++, 

    If[profit[[i-2+m,le]]>maxpr,maxpr=profit[[i-

2+m,le]];cmn[[i,le]]=tmn[[i-2+m,le]];]; 

    If[profit[[i-2+m,1]]>maxpr,maxpr=profit[[i-

2+m,1]];cmn[[i,le]]=tmn[[i-2+m,1]];]; 

    If[profit[[i-2+m,le-1]]>maxpr,maxpr=profit[[i-

2+m,le-1]];cmn[[i,le]]=tmn[[i-2+m,le-1]];]; 

    ]]; 

  For [i=2,i<le,i++, 

maxpr=profit[[1,i]]; 

   For [m=1,m<4,m++, 

    If[profit[[le,i-2+m]]>maxpr,maxpr=profit[[le,i-

2+m]];cmn[[1,i]]=tmn[[le,i-2+m]];]; 

    If[profit[[1,i-2+m]]>maxpr,maxpr=profit[[1,i-

2+m]];cmn[[1,i]]=tmn[[1,i-2+m]];]; 

    If[profit[[2,i-2+m]]>maxpr,maxpr=profit[[2,i-

2+m]];cmn[[1,i]]=tmn[[2,i-2+m]];]; 

    ]]; 

  For [i=2,i<le,i++, 

maxpr=profit[[le,i]]; 

   For [m=1,m<4,m++, 

    If[profit[[le,i-2+m]]>maxpr,maxpr=profit[[le,i-

2+m]];cmn[[le,i]]=tmn[[le,i-2+m]];]; 

    If[profit[[1,i-2+m]]>maxpr,maxpr=profit[[1,i-

2+m]];cmn[[le,i]]=tmn[[1,i-2+m]];]; 

    If[profit[[le-1,i-2+m]]>maxpr,maxpr=profit[[le-

1,i-2+m]];cmn[[le,i]]=tmn[[le-1,i-2+m]];]; 

    ]]; 

maxpr=profit[[1,1]]; 
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If[profit[[1,2]]>maxpr,maxpr=profit[[1,2]];cmn[[1,1]]

=tmn[[1,2]];]; 

  

If[profit[[1,le]]>maxpr,maxpr=profit[[1,le]];cmn[[1,1

]]=tmn[[1,le]];]; 

  

If[profit[[2,1]]>maxpr,maxpr=profit[[2,1]];cmn[[1,1]]

=tmn[[2,1]];]; 

  

If[profit[[2,2]]>maxpr,maxpr=profit[[2,2]];cmn[[1,1]]

=tmn[[2,2]];]; 

  

If[profit[[2,le]]>maxpr,maxpr=profit[[2,le]];cmn[[1,1

]]=tmn[[2,le]];]; 

  

If[profit[[le,1]]>maxpr,maxpr=profit[[le,1]];cmn[[1,1

]]=tmn[[le,1]];]; 

  

If[profit[[le,2]]>maxpr,maxpr=profit[[le,2]];cmn[[1,1

]]=tmn[[le,2]];]; 

  

If[profit[[le,le]]>maxpr,maxpr=profit[[le,le]];cmn[[1

,1]]=tmn[[le,le]];]; 

maxpr=profit[[1,le]]; 

  

If[profit[[1,1]]>maxpr,maxpr=profit[[1,1]];cmn[[1,le]

]=tmn[[1,1]];]; 

  If[profit[[1,le-1]]>maxpr,maxpr=profit[[1,le-

1]];cmn[[1,le]]=tmn[[1,le-1]];]; 

  

If[profit[[2,1]]>maxpr,maxpr=profit[[2,1]];cmn[[1,le]

]=tmn[[2,1]];]; 

  If[profit[[2,le-1]]>maxpr,maxpr=profit[[2,le-

1]];cmn[[1,le]]=tmn[[2,le-1]];]; 

  

If[profit[[2,le]]>maxpr,maxpr=profit[[2,le]];cmn[[1,l

e]]=tmn[[2,le]];]; 

  

If[profit[[le,1]]>maxpr,maxpr=profit[[le,1]];cmn[[1,l

e]]=tmn[[le,1]];]; 

  If[profit[[le,le-1]]>maxpr,maxpr=profit[[le,le-

1]];cmn[[1,le]]=tmn[[le,le-1]];]; 

  

If[profit[[le,le]]>maxpr,maxpr=profit[[le,le]];cmn[[1

,le]]=tmn[[le,le]];]; 

maxpr=profit[[le,1]]; 
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If[profit[[1,2]]>maxpr,maxpr=profit[[1,2]];cmn[[le,1]

]=tmn[[1,2]];]; 

  

If[profit[[1,le]]>maxpr,maxpr=profit[[1,le]];cmn[[le,

1]]=tmn[[1,le]];]; 

  If[profit[[le-1,1]]>maxpr,maxpr=profit[[le-

1,1]];cmn[[le,1]]=tmn[[le-1,1]];]; 

  If[profit[[le-1,2]]>maxpr,maxpr=profit[[le-

1,2]];cmn[[le,1]]=tmn[[le-1,2]];]; 

  If[profit[[le-1,le]]>maxpr,maxpr=profit[[le-

1,le]];cmn[[le,1]]=tmn[[le-1,le]];]; 

  

If[profit[[1,1]]>maxpr,maxpr=profit[[1,1]];cmn[[le,1]

]=tmn[[1,1]];]; 

  

If[profit[[le,2]]>maxpr,maxpr=profit[[le,2]];cmn[[le,

1]]=tmn[[le,2]];]; 

  

If[profit[[le,le]]>maxpr,maxpr=profit[[le,le]];cmn[[l

e,1]]=tmn[[le,le]];]; 

maxpr=profit[[le,le]]; 

  

If[profit[[1,1]]>maxpr,maxpr=profit[[1,1]];cmn[[le,le

]]=tmn[[1,1]];]; 

  If[profit[[1,le-1]]>maxpr,maxpr=profit[[1,le-

1]];cmn[[le,le]]=tmn[[1,le-1]];]; 

  If[profit[[le-1,1]]>maxpr,maxpr=profit[[le-

1,1]];cmn[[le,le]]=tmn[[le-1,1]];]; 

  If[profit[[le-1,le-1]]>maxpr,maxpr=profit[[le-1,le-

1]];cmn[[le,le]]=tmn[[le-1,le-1]];]; 

  If[profit[[le-1,le]]>maxpr,maxpr=profit[[le-

1,le]];cmn[[le,le]]=tmn[[le-1,le]];]; 

  

If[profit[[le,1]]>maxpr,maxpr=profit[[le,1]];cmn[[le,

le]]=tmn[[le,1]];]; 

  If[profit[[le,le-1]]>maxpr,maxpr=profit[[le,le-

1]];cmn[[le,le]]=tmn[[le,le-1]];]; 

  

If[profit[[1,le]]>maxpr,maxpr=profit[[1,le]];cmn[[le,

le]]=tmn[[1,le]];]; 

  For [i=1,i<le+1,i++, 

   For [j=1,j<le+1,j++, 

    

If[cmn[[i,j]]>0.5,If[tmn[[i,j]]>0.5,plmn[[i,j]]=4;,pl

mn[[i,j]]=3;],If[tmn[[i,j]]>0.5,plmn[[i,j]]=2;,plmn[[

i,j]]=1;]] 
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    ]]; 

  For [i=1,i<le+1,i++, 

   For [j=1,j<le+1,j++, 

tmn[[i,j]]=cmn[[i,j]];]]; 

  ]; 

ArrayPlot[tmn,ColorRules{0.0Red,1.0Blue}] 

ArrayPlot[plmn,ColorRules{1Red,4Blue,3Green,2

Yellow}] 

fmn=Table[0.0,{le},{le}]; 

col=Table[0.0,{ars},{2}]; 

af=Table[0.0,{akt},{ars}]; 

For[k=1,k<ars+1,k++, 

ts=1; 

tes=1; 

While[tes<5, 

While[ts<5, 

is=RandomInteger[{1,le}]; 

js=RandomInteger[{1,le}]; 

If[tmn[[is,js]]>0.5,ts=6,ts=1];]; 

tes=6; 

For[i=1,i<k,i++, 

    

If[col[[i,1]]is&&col[[i,2]]js,tes=1;ts=1;Break[],te

s=6];]; 

If[tes>5,col[[k,1]]=is;col[[k,2]]=js];];]; 

For[k=1,k<ars+1,k++, 

id=le/2-col[[k,1]]; 

jd=le/2-col[[k,2]]; 

For[i=1,i<le+1,i++, 

For[j=1,j<le+1,j++, 

dia=i+id; 

dja=j+jd; 

If[dia>0,If[diale,nsi=dia,nsi=dia-le],nsi=le+dia]; 

If[dja>0,If[djale,nsj=dja,nsj=dja-le],nsj=le+dja]; 
fmn[[nsi,nsj]]=tmn[[i,j]]; 

     ];]; 

For[ac=1,ac<akt+1,ac++, 

   af[[ac,k]]=Sum[fmn[[i,j]],{i,le/2-

ac,le/2+ac},{j,le/2-ac,le/2+ac}]; 

   ]; 

  ]; 

moco=Table[0.0,{akt}]; 

lmoco=Table[0.0,{akt}]; 

li=Table[0.0,{akt}]; 

For[i=1,i<akt+1,i++, 

  moco[[i]]=Sum[af[[i,l]],{l,1,ars}]/ars;]; 
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For[i=1,i<akt+1,i++, 

lmoco[[i]]=Log[moco[[i]]];]; 

For[i=1,i<akt+1,i++, 

li[[i]]=Log[2*i+1];]; 

lpl=ListPlot[Thread[{li,lmoco}]] 

line=Fit[Thread[{li,lmoco}],{1,x},x] 

Show[lpl,Plot[line,{x,0,or}]] 

 

 

Υποσημείωση: ο κώδικας θα παρουσιάσει προβλήματα για μονούς αριθμούς 

πλέγματος καθώς συχνά χρησιμοποιείται η παράσταση le/2 για κελιά 

πίνακα, όπου  le το μήκος του πλέγματος. Όταν η διαίρεση le/2 δεν είναι 

ακέραια το αποτέλεσμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Mathematica 

για να προσδιοριστεί κελί πίνακα. Θα ήταν βελτίωση η χρήση της εντολής 

Quotient[le,2] που δίνει την ακέραια διαίρεση δύο αριθμών δίχως να 

αλλάζει κάτι σημαντικό στον υπόλοιπο κώδικα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

Βιβλιογραφία. 

[1] Nowak, M. (2006) Evolutionary Dynamics: Exploring the equations of Life. 

The Belknap Press of Harvard University Press. 

[2] Hofbauer, J. and Sigmund, K. (1998) Evolutionary Games and Population 

Dynamics. Cambridge University Press. 

[3] Ray-Bellet, L. (2009) Classnotes for Math 697EG. Umass Amherst. 

http://people.math.umass.edu/~lr7q/ps_files/teaching/math697eg/payoff.pdf 

[4] Βουγιατζής, Γ. και Μελετλίδου, Ε. (2015) Εισαγωγή στα μη Γραμμικά 

Δυναμικά Συστήματα. Εκδόσεις Κάλλιπος. 

[5] Μπουντής, Α. (1997) Μη Γραμμικές Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις. 

ΕκδόσειςΓ.Α. Πνευματικού. 

[6] Bunde, A. and Halvin, S. (1994) Fractals in Science. Springer 

[7] Schuster, P. and Swentina, j. (1988) Stationary mutant distributions and 

evolutionary optimization. Bulletin of Mathematical Biology (Vol 50, No 6, pp. 

635-660). 

[8] Molander, P. (1985) The Optimal Level of Generosity in a Selfish, Uncertain 

Environment. The Journal of Conflict Resolution (Vol. 29, No. 4 ,pp. 611-618) 

[9] Nowak M. (2006) Five Rules for the Evolution of Cooperation. Science (Vol 

314, No 5805, pp. 1560-1563). 

[10] Smith, J.M. (1982) Evolution and the Theory of Games. Cambridge 

University Press 

[11] Axelrod, R (1987) The Evolution of Strategies in the Iterated Prisoner's 

Dilemma (chapter of the book: Genetic Algorithms and Simulated Annealing 

edited by Lawrence Davis and published by Morgan Kaufman). 

[12] Axelrod, R and Hamilton, W.D.(1981) The evolution of cooperation. Science 

(Vol. 211, No 4489, pp. 1390-1396). 

[13]Axelrod, R (1980) Effective Choice in the Prisoner's Dilemma.The Journal of 

Conflict Resolution (Vol. 24, No. 1, pp. 3-25). 

[14]Nowak M. and Sigmund, K. (1993) A strategy of win-stay, lose-shift that 

outperforms tit-for-tat in the Prisoner's Dilemma game. Nature (Vol 364, pp.56–

58). 

[15] Nowak M. and Sigmund, K. (1993) Tit for tat in heterogeneous populations. 

Nature (Vol 355, pp. 250–253). 

http://people.math.umass.edu/~lr7q/ps_files/teaching/math697eg/payoff.pdf


124 
 

[16] Nowak M. and May R.M. (1992) Evolutionary games and spatial chaos. 

Nature (Vol 359, pp.826–829). 

[17]Nowak M. and Sigmund, K. (1993) Chaos and the evolution of cooperation. 

PNAS (Vol 90,pp. 5091-5094). 

[18] Press, W.H., Dyson, F.J. (2012) Iterated Prisoner's Dilemma contains 

strategies that dominate any evolutionary opponent. PNAS (109(26), pp. 10409-

10413). 

[19] Stewart, A. and Plotkin, J. (2012) Extortion and cooperation in the Prisoner’s 

Dilemma. PNAS (109 (26), pp. 10134-10135). 

[20] Perron–Frobenius theorem, Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perron%E2%80%93Frobenius_theorem 

[21] Nash, J. (1951) Non-Cooperative Games. The Annals of Mathematics (Vol 54, 

No 2, pp. 286-295). 

[22] Αλεξίου Κ. και Λαδάκης Ι. (2017) Εγωιστές αστυνόμοι και ενεργός ληστής: 

Παιγνιοθεωρητική ανάλυση και οπτικοποίηση σε Unity. Διπλωματική εργασία στα 

πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολγιστών του ΑΠΘ. 

[23] Wu, J. and Axelrod, R. (1995) How to Cope With Noise in Iterated Prisoner’s 

Dilemma. The Journal of Conflict Resolution (Vol. 39, No. 1, pp. 183-189). 

[24] Schuessler R. (1990) Threshold Effect’s and the Decline of Cooperation. The 

Journal of Conflict Resolution (Vol. 34, No. 3, pp. 476-494). 

[25] Dawkins, R. (1976) The Selfish Gene. Oxford University Press 

[26]. Godfray, H. C. J and Hassell, M. P. (1989) Discrete and Continuous Insect 

Populations in Tropical Environments. Journal of Animal Ecology (Vol. 58, No. 1, 

pp. 153-174). 

[27] Brauer, F. Castillo-Chavez, C. (2001) Mathematical Models in Population 

Biology and Epidemiology. Springer 

[28] St-Pierre A., Larose K., Dubois F. (2009) Long-term social bonds promote 

cooperation in the iterated Prisoner's Dilemma. Proc Biol Sci. (276(1676), pp. 

4223-4228). 

[29] Chao, L. and Turner, P. (1999) Prisoner's dilemma in an RNA virus. Nature 

(Vol 398, pp. 441–443). 

[30] Koening, W. (1988) Reciprocal altruism in birds: A critical review. Ethology 

and Sociobiology (Vol 9, Issues 2–4, pp. 73-84). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perron%E2%80%93Frobenius_theorem


125 
 

 

 

 

 

 

 

 


