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"But is mathematics not the sister, as well as the servant, of the arts?
And does she not share the same touch of genius and melancholy madness?"

— Harold Marston Morse, εμπνευστής της θεωρίας Morse





"The happiest moments of my life have been those few
which I have passed at home, in the bosom of my family."

— Thomas Jefferson

Ολόψυχα αφιερωμένο στην οικογένεια μου.



Χωρίς την υπομονή και την τελειομανία της Αθηνάς, η διατριβή αυτή δε θα
είχε πάρει ποτέ αυτή της τη μορφή. Για την απίστευτη βοήθειά της και

για τις πάμπολλες κρίσεις εκνευρισμού από τις οποίες με έσωσε,
η διατριβή αυτή είναι δική της (όσο και αν αμφιβάλλω για

την καταλληλότητά της ως δείγμα ευγνωμοσύνης).
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Η διατριβή αυτή εγκρίνεται στην παρούσα μορφή της από την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του Παναγιώτη Μερτικόπουλου

ως πληρούσα τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του
Διδακτορικού Διπλώματος Φυσικών Επιστημών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Internet είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας εξαιρετικά πε-
ρίπλοκης οντότητας: αποτελείται από δισεκατομμύρια (τεχνητά) μέλη που
λειτουργούν σχετικά απλά σε απομόνωση, αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
με πολυπλοκότητα που είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί από τους ανθρώ-
πινους δημιουργούς τους. Έτσι, ένα πολλά υποσχόμενο πλαίσιο ανάλυσης
αυτών των αλληλεπιδράσεων στηρίζεται στη θεωρία παιγνίων, μία επιστήμη
στην οποία έχει ανατεθεί η (συχνά ουτοπική) αποστολή της κατανόησης ενός
ακόμα πιο δυσνόητου και πολύπλοκου μηχανισμού, της ανθρώπινης νόησης.
Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτός ο θεμελιώδης στόχος της θεωρίας παιγνίων

που φαίνεται να αντιφάσκει με την εφαρμογή της σε αυτό το πλαίσιο: εί-
ναι πράγματι δυνατό να εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας για τις ανθρώπινες
αλληλεπιδράσεις και συμπεριφορές σε δίκτυα μηχανών που στερούνται συ-
ναισθημάτων και παρορμήσεων;
Η αντίφαση αυτή ωστόσο λύνεται αν θυμηθούμε πως η θεωρία παιγνίων

περιλαμβάνει τη μελέτη της "λογικότητας" στην πιο αφηρημένη της μορφή
και άρα μπορεί να εφαρμοστεί και σε οντότητες που έχουν περιορισμένη
ή και μηδενική ικανότητα λογικής σκέψης (π.χ. ζώα, βακτήρια, ή, στην πε-
ρίπτωσή μας, υπολογιστές). Αυτή η συλλογιστική έχει οδηγήσει στην εξελι-
κτική θεωρία παιγνίων (ΕΘΠ), ένα παρακλάδι της θεωρίας παιγνίων που
ασχολείται με μεγάλους πληθυσμούς μετά βίας νοημόνων οργανισμών οι
οποίοι αλληλεπιδρούν σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα που προάγουν τη
φυσική επιλογή. Έτσι, αυτές οι εξελικτικές μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα
ελκυστικές για τη μελέτη των εσωτερικών διεργασιών των δικτύων επικοι-
νωνίας, αφού οι χρήστες του Internet σχεδόν πάντα ανταγωνίζονται για τους
πόρους του δικτύου τους.
Ίσως το πιο πολυμελετημένο τέτοιο μοντέλο εξέλιξης πληθυσμών είναι η

δυναμική των αντιγραφέων, ένα δυναμικό σύστημα που εισήχθη από τους
Taylor και Jonker [1] για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων διαφορετικών
φαινοτύπων ενός βιολογικού είδους. Αυτή η μελέτη σύντομα προκάλεσε το
ενδιαφέρον των ανθρώπων που δούλευαν στη θεωρία παιγνίων και μετά
από μια δεκαετία περίπου κατέληξε στο "παραδοσιακό θεώρημα" της ΕΘΠ,
ένα θεώρημα που συνδέει την εξέλιξη και τη λογικότητα, δείχνοντας έτσι
πως αυτό που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα λογικής σκέψης είναι στην πραγ-
ματικότητα το αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής που ευνοεί την επιβίωση
του "ισχυρότερου".
Αν, όμως, η λογικότητα μπορεί να ερμηνευθεί ως το αποτέλεσμα μιας

εξελικτικής διαδικασίας, τότε, με την εισαγωγή κατάλληλων κριτηρίων επι-
λογής, η εξέλιξη μπορεί αν καθοδηγηθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση είναι
αποδοτική με αυτά τα κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο η δυναμική των αντι-
γραφέων αποκτά μια διαφορετική λειτουργία, αυτή ενός μηχανισμού μά-
θησης που οι χρήστες ενός δικτύου μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να
φτάσουν σε μια "κοινωνικά αποδοτική" σταθερή κατάσταση. Με άλλα λόγια,
εκμεταλλευόμενοι τα κίνητρα των «παικτών», οι σχεδιαστές του "παιγνίου"
μπορούν να τους οδηγήσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση τους συμφέρει.
Το κεντρικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε αυτή τη διατριβή είναι

το τί συμβαίνει αν, εκτός από την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων
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των παικτών (π.χ. των χρηστών ενός δικτύου), το πρόβλημα περιπλέκε-
ται περαιτέρω από την παρουσία εξωγενών και απρόβλεπτων διαταραχών,
που συχνά ονομάζονται συλλογικά «φύση». Βρίσκουμε ότι αυτές οι τυχαίες
διακυμάνσεις διαφοροποιούν τελικά εξέλιξη και μάθηση και οδηγούν σε
διαφορετικές (στοχαστικές) εκφράσεις της δυναμικής των αντιγραφέων.
Εντυπωσιακό είναι πως στην περίπτωση της μάθησης πολλές ιδιότητες

της λογικότητας παραμένουν αδιατάρακτα από την εισαγωγή του θορύ-
βου: ανεξαρτήτως του μεγέθους των στοχαστικών διακυμάνσεων, οι παί-
κτες εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τακτικές που είναι υποδεέστερες των
βέλτιστων, κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό στην περίπτωση της εξέλι-
ξης. Επιπλέον, τα «αυστηρά σημεία ισορροπίας» (κατά Nash) του παιγνίου
(μια σημαντική κλάση σταθερών καταστάσεων), προκύπτουν στοχαστικά
ευσταθή και ελκτικά, πάλι ανεξαρτήτως του επιπέδου του θορύβου.
Από την άποψη της θεωρίας δικτύων (όπου οι στοχαστικές διαταραχές

είναι πανταχού παρούσε), η σημασία αυτών των αποτελεσμάτων είναι ότι
εγγυώνται την ευρωστία (robustness) της δυναμικής των αντιγραφέων πα-
ρουσία θορύβου. Έτσι, αν οι χρήστες ενός δικτύου με στοχαστικές διακυ-
μάνσεις ακολουθήσουν ένα σχέδιο μάθησης αντιγραφέων και αν είναι αρ-
κετά υπομονετικοί, δείχνουμε ότι η ροή κυκλοφορίας στο δίκτυο συγκλίνει
σε μια αναλλοίωτη (σταθερή) κατανομή που είναι συγκεντρωμένη σε μια
μικρή περιοχή του σημείου ισορροπίας του δικτύου.
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1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χωρίς αμφιβολία, το Internet είναι ένα κτήνος, και μάλιστα, εξαιτίας της
ιστοειδούς πολυπλοκότητάς του, φέρει πολλές ομοιότητες στα αραχνοειδή.
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Δεκεμβρίου του 2009, ο τρέχων
αριθμός των ανθρωπίνων χρηστών του Internet έχει φτάσει τον εντυπωσιακό
αριθμό των 1.8 δισεκατομμυρίων, λίγο πάνω από το ένα τέταρτο του πλη-
θυσμού της Γης. Ενώ αυτοί οι ανθρώπινοι χρήστες σερφάρουν ταυτόχρονα
το δίκτυο, ελέγχουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και μοιράζονται τα
αρχεία τους στο RapidShare, δημιουργούνται ταυτόχρονα ορδές εικονικών
"χρηστών εφαρμογών", ο αριθμός των οποίων είναι αδύνατο να υπολογι-
στεί. Για να καταστεί δυνατή η ανταπόκριση στα αιτήματα όλων αυτών
των χρηστών, το Internet έχει διαμοιραστεί σε περίπου 27.000 αυτόνομα
συστήματα (πρακτικά ανεξάρτητα τοπικά υποδίκτυα), τα οποία διαχειρί-
ζονται περισσότεροι από 150.000 διακομιστές οι οποίοι λειτουργούν στην
τεράστια ταχύτητα των 100 Gbps.¹ Και παρ’όλα αυτά, υπάρχουν στιγμές
που αυτή η γιγαντιαία υποδομή ακινητοποιείται, αδυνατώντας να επεξερ-
γαστεί τα δισεκατομμύρια αιτημάτων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην
αχανή αυτή κλίμακα.

Υπάρχει λοιπόν ελπίδα να δαμάσουμε αυτόν τον πεπλεγμένο ιστό χρη-
στών και των τυπικά αντικρουόμενων αιτημάτων τους; Δεδομένου του ότι τα
προγράμματα email και οι browsers μας όντως λειτουργούν χωρίς προβλή-
ματα (συνήθως, τουλάχιστον), θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήδη τα έχουμε
καταφέρει. Από την άλλη μεριά, όπως ο Κωστής Δασκαλάκης επισημαίνει
στη διατριβή του [2], αυτό δε σημαίνει ότι κατανοούμε πραγματικά τις
εσωτερικές διεργασίες του Internet: αν μια ιστοσελίδα δε φορτώσει, έχουμε
όντως τα μέσα να ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία που θα μας οδη-
γήσει από το πρόβλημα στην πραγματική του πηγή (που θα μπορούσε να
είναι ένα σφάλμα πρωτοκόλλου που συνέβη στην άλλη άκρη της υφηλίου);
Και, κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία, έχουμε κάποιου είδους ικανότητα
πρόγνωσης τέτοιων σφαλμάτων;
Η σύντομη απάντηση και στα δύο αυτά ερωτήματα είναι "όχι", κάτι που

κατά κύριο λόγο οφείλεται στην πολυπλοκότητα του Internet: θα χρειαζόταν
ένας υπολογιστής του μεγέθους του Internet για την απλή παρακολούθηση
αυτής της διαδικασίας, πόσο μάλλον για την κατανόησή της. Αντιστρέφο-
ντας, όμως, αυτό το επιχείρημα βλέπουμε ότι το ίδιο το Internet θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί για να κατανοηθεί η λειτουργία του: όπως συμ-
βαίνει με τα μόρια ενός αερίου, η δυναμική κάθε χρήστη είναι σχετικά απλή,
οπότε, αν και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τις πράξεις ενός συγκεκρι-

1 Αυτά τα στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του Internet είναι απλώς εκτιμήσεις των πραγ-
ματικών μεγεθών. Οι πιο ακριβείς πηγές για τέτοιου είδους πληροφορίες είναι η Αμερικανική
Υπηρεσία Απογραφών (http://www.census.gov) και η Κοινοπραξία Παγκόσμιων Στατιστικών
του Διαδικτύου (http://internetworldstats.com/stats.htm).

1

http://www.census.gov
http://internetworldstats.com/stats.htm
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μένου χρήστη, οι νόμοι της στατιστικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε
να συναχθούν συμπεράσματα για τη γενική ροή μελλοντικών γεγονότων.
Αυτή ακριβώς είναι η ιδέα που έχει φέρει τη θεωρία παιγνίων στο προ-

σκήνιο των θεωρητικών ερευνών σχετικά με τη φύση του Internet – και
κατ’αυτόν τον τρόπο έδωσε νέα ώθηση σε έναν, κατά τα άλλα μη συγγενή,
τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Βοηθώντας μας να κατανοήσουμε
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών σε τοπική κλίμακα (ή, αντίστροφα,
να τις ελέγξουμε), η θεωρία παιγνίων ίσως μας παράσχει τα εφόδια που
χρειαζόμαστε για να μελετήσουμε και να κατευθύνουμε την εξέλιξη του
Διαδικτύου.

1.1 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Η θεωρία παιγνίων, όπως και η αντίστοιχή της φανταστική επιστήμη, η
ψυχοϊστορία, έχει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο: να εξηγήσει και να προβλέψειΟ στόχος της

Θεωρίας Παιγνίων, τη συμπεριφορά εγωιστικών ατόμων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με
το περιβάλλον τους. Αλλά αν και η πένα του Asimov δάνεισε την ιδιοφυΐα
του δημιουργού στους ψυχοϊστορικούς της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας, η
ψυχολογία, η επιστήμη της νόησης ή ακόμα και η φιλοσοφία είναι μάλλον
πιο κατάλληλες να καταπιαστούν με το δύσκολο εγχείρημα της κατανόησης
της ανθρώπινης λογικότητας (rationality).
Η προσπάθεια να προσδιοριστούν ποσοτικά τα χαρακτηριστικά της αν-

θρώπινης συμπεριφοράς με τα μαθηματικά εργαλεία που είναι αυτή τη
στιγμή στη διάθεση της θεωρίας παιγνίων είναι ένα χιμαιρικό κυνήγι που
απειλεί την ίδια την αξιοπιστία του κλάδου. Ας θεωρήσουμε, για παρά-
δειγμα, το πολυ-διαφημισμένο αλλά τελικά μάλλον παρεξηγημένο Δίλημμα
του Φυλακισμένου, που προτάθηκε από τον Μerrill Flood ενώ δούλευε στο
RAND [3]: δύο φυγάδες συλλαμβάνονται από τις Αρχές και, ελλείψει επαρ-οι εφαρμογές της,
κών στοιχείων για καταδίκη, τους προσφέρεται η ίδια μυστική συμφωνία.
Ο φυλακισμένος που θα δώσει ενοχοποιητικά στοιχεία για το συνεργό του
θα αφεθεί ελεύθερος, ενώ ο εν λόγω συνεργός θα καταδικαστεί σε δεκαετή
κάθειρξη. Αν προδώσουν ο ένας τον άλλον θα εκτίσουν ποινή φυλάκισης 5
ετών ο καθένας, και αν κανείς δε μιλήσει θα καταδικαστούν και οι δύο σε
εξάμηνη κάθειρξη για κάποιο ασήμαντο πλημμέλημα.
Πώς θα βγουν οι φυλακισμένοι από αυτή τη δύσκολη θέση; Αντίθετα με

αυτό που μάλλον θα περίμενε κανείς, η Θεωρία Παιγνίων προβλέπει ότι η
"ισορροπία" (κατά Nash) αυτού του διλήμματος είναι η αμοιβαία προδοσία
των φυλακισμένων – και οι δύο θα "προδώσουν" κατά την παιγνιοθεωρητική
ορολογία. Μία δικαιολόγηση αυτής της έννοιας λύσης είναι πως τα κέρδη της
προδοσίας υπερισχύουν των κερδών της σιωπής: με άλλα λόγια, δεδομένης
της επιλογής που θα κάνει ο αντίπαλος (στην πραγματικότητα ανεξάρτητα
από αυτήν), είναι προτιμότερη η προδοσία: η ελευθερία είναι καλύτερη από
6 μήνες φυλάκισης και 5 χρόνια στη φυλακή είναι προτιμότερα από 10.
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η λύση αυτή είναι αμφιλεγόμενη: δεν είναι

άλλωστε καλύτερο να στοχεύσει κανείς στο κοινό καλό και να μπεί στη
φυλακή για έξι μόνο μήνες από το να ρισκάρει πενταετή φυλάκιση?² Είναι,
όμως, πράγματι έτσι? Υπάρχουν αυτοί που θα έπαιρναν ανιδιοτελώς τοκαι οι εγγενείς

δυσκολίες ρίσκο να εμπιστευθούν το συνεργό τους επιδιώκοντας μια επωφελή και για
τους δύο κατάληξη και υπάρχουν και εκείνοι που εγωιστικά θα άρπαζαν
την ευκαιρία να παραμείνουν ελεύθεροι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά τί θα

2 Είναι ενδιαφέρον ότι σε ένα ψυχολογικό πείραμα που μιμούταν τις συνθήκες του Διλήμματος
του φυλακισμένου, πάνω από 40% των συμμετεχόντων επέλεξε να μη μιλήσει [4].
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συνέβαινε αν η ποινή της αμοιβαίας σιωπής ήταν όχι έξι μήνες αλλά έξι
μόνο μέρες? Ή, αντίθετα, τί θα συνέβαινε η καταδίκη επέσειε τη θανατική
ποινή?
Aν και εύλογα, τέτοια ερωτήματα αναγκαστικά μας απομακρύνουν από

την επιστήμη και μας βυθίζουν βαθιά στη σφαίρα της εικασίας, που είναι
καλύτερο να αφεθεί στους μεγάλους λογοτέχνες των καιρών μας. Όσο τερά-
στιες περιοχές του ανθρώπινου μηχανισμού λήψης αποφάσεων παραμένουν
αχαρτογράφητες, δεν υπάρχει μαθηματικός τρόπος να προσδιοριστούν πο-
σοτικά οι "λογικές" αντιδράσεις των ανθρώπων σε κάποιο ερέθισμα, ακόμα
και όταν το ερέθισμα αυτό καθαυτό μπορεί να προσδιορισθεί ποσοτικά
(που στο Δίλημμα του Φυλακισμένου, αυτό δεν είναι δυνατό). Συνεπώς, η
εξήγηση (ή, καλύτερα, η πρόβλεψη) της ανθρώπινης συμπεριφοράς βάσει
της Θεωρίας Παιγνίων δε φαίνεται ρεαλιστική προοπτική προς το παρόν.
Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο. Ο ένας έγκειται

στη μείωση της πολυπλοκότητας των υπό θεώρηση στρατηγικών σεναρίων,
ώστε να μπορεί τουλάχιστον κανείς να κάνει επαληθεύσιμες προβλέψεις
όσον αφορά ανθρώπινους παίκτες σε απλά προβλήματα αποφάσεων. Για Υποκειμενικότητα

και εξειδικεύσειςπαράδειγμα, μία ιδέα που διερευνήθηκε με ενθουσιασμό τη δεκαετία του
’60 ήταν η ενσωμάτωση της επίδρασης που τα (υποκειμενικά) πιστεύω ενός
ατόμου είχαν στο μηχανισμό λήψης αποφάσεών του. Αλλά, ακόμα και σε
στοιχειώδες επίπεδο, αυτό οδήγησε σε μία ατέρμονη σειρά υποκειμενικών
πεποιθήσεων για τις υποκειμενικές πεποιθήσεις ενός άλλου ανθρώπου, τις
δικές τους πεποιθήσεις για αυτές τις πεποιθήσεις κ.ο.κ. ad nauseam. Aπό
αυτή τη συζήτηση γεννήθηκαν μεγαλόπρεπες δομές της θεωρίας συνόλων
όπως ο "πύργος πεποιθήσεων" του Ηarasanyi (γνωστού και ως "ιεραρχία
πεποιθήσεων" [5]), αλλά, όπως και στην περίπτωση του βιβλικού του προ-
κατόχου στη Βαβυλώνα, ο αρχικός στόχος του πύργου δεν επετεύχθει. Οι
ιεραρχίες πεποιθήσεων αποτέλεσαν ένα τεράστιο βήμα στην κατανόηση της
λογικότητας κατά Bayes – το πρωτοποριακό έργο του Aumann [6] πάνω
στην υποκειμενικότητα και τη συσχέτιση ήταν ένα άλλο πολύ σημαντικό
βήμα – αλλά το σημαντικότερο μέρος της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης
λογικότητας μας διαφεύγει ακόμα (και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει
να μας διαφεύγει για αρκετό καιρό).
Άλλες προσπάθειες να δικαιολογηθούν οι προβλέψεις της θεωρίας παι-

γνίων εξειδικεύοντας την έννοια της ισορροπίας δεν ήταν τόσο επιτυχείς.
Όπως μεμφόμενος παρατήρησε ο Ken Binmore "διάφορα μπιχλιμπίδια προ-
σαρτήθηκαν στην ιδέα της λογικότητας", το καθένα μία αντικειμενική αντα-
νάκλαση της υποκειμενικής ερμηνείας του δημιουργού του, για το τί συνιστά
λογική συμπεριφορά. Έτσι, όπως θα περίμενε κανείς, αυτή η άτακτη προ-
σέγγιση σύντομα οδήγησε στην ενοχλητική κατάσταση όπου "σχεδόν κάθε
ισορροπία κατά Nash μπορούσε να δικαιολογηθεί βάσει του ενός ή του άλ-
λου ορισμού".³
Η άλλη προσπάθεια παράκαμψης της αδυναμίας των μαθηματικών να

αντιμετωπίσουν τα ανθρώπινα είναι πιο ριζοσπαστική. Όπως προαναφέρ-
θηκε, ο στόχος που τέθηκε στη θεωρία παιγνίων ήταν η κατανόηση της
συμπεριφοράς εγωιστικών ατόμων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αλλά
είναι η έννοια του "εγωιστικού ατόμου" πραγματικά συνώνυμη με αυτή του
"εγωιστή ανθρώπου"; Ο "εγωισμός" δεν είναι μία αποκλειστικά ανθρώπινη
μάστιγα: εμφανίζεται και στις μεγαλοπρεπείς σεκόϊες που αγωνίζονται να

3 Από τον πρόλογο του Binmore στο βιβλίο του Weibull [7, σελ. ix]. Δεν μπορώ παρά να ανα-
ρωτηθώ αν μοιράζονται αυτό το συναίσθημα οι φυσικοί και οι μαθηματικοί που δουλεύουν
στη θεωρία χορδών, όπου σχεδόν κάθε κατάσταση κενού είναι αρκετά ασαφής ώστε να εξηγεί
οποιοδήποτε παρατηρήσιμο φαινόμενο σε χαμηλότερες ενέργειες.
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διαπεράσουν τη σκιά των ίδιων των συστάδων τους προκειμένου να φτά-
σουν στο φως του Ήλιου· σε μια πιο βίαιη εκδήλωση, το νέο αρσενικό λιο-
ντάρι μιας αγέλης επιτίθεται στα μικρά του προηγούμενου αρσενικού για
να διασφαλίσει τη θέση του· και ακόμα και στον αυστηρά ρυθμιζόμενο χώρο
της τεχνολογίας, υπάρχουν αχόρταγες οντότητες όπως οι υπολογιστές, που
συνεχώς ανταγωνίζονται για περισσότερους πόρους προκειμένου να ολο-
κληρώσουν τα εντεταλμένα τους καθήκοντα. Έτσι, αντί να εξετάζουμε τη
συμπεριφορά των ανθρώπων (ίσως των πιο περίπλοκων υπάρξεων στο γνω-
στό σύμπαν), μπορούμε να αρχίσουμε να μελετάμε τη λογικότητα πιο τα-
πεινά, εξετάζοντας τη συμπεριφορά ατόμων των οποίων τα κίνητρα και οι
αντιδράσεις μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο.
Αυτή η ιδέα προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Maynard Smith και

Price [8], τους εμπνευστές της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων. Όπως ήδη
είπαμε, η βασική τους ιδέα ήταν αφοπλιστικά απλή: εστίασαν σε είδη των
οποίων τα χαρακτηριστικά ερεθίσματος-απόκρισης προσδιορίζονται πλήρως
από τον γενετικό τους προγραμματισμό (π.χ. τα χαρακτηριστικά ανάπτυξηςΕξελικτική

Θεωρία Παιγνίων και αναπαραγωγής των βακτηρίων). Κατ’αυτόν τον τρόπο, χωρίς πια να
παρεμποδίζονται από την πολυπλοκότητα των υψηλού επιπέδου νοητικών
διεργασιών του ανθρώπου, οι Maynard Smith και Price άνοιξαν το δρόμο για
μία πληθώρα χειροπιαστών εφαρμογών της θεωρίας παιγνίων στη βιολογία
πληθυσμών. Έχει ενδιαφέρον το πώς, ενώ η υποχώρηση του πιο αδύναμου
ζώου από διαγωνισμούς δύναμης πριν υπάρξουν θανατηφόρα τραύματα είχε
προηγουμένως αποδοθεί σε αλτρουιστική συμπεριφορά που εξυπηρετούσε
το "καλό του είδους", δείχτηκε ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι μία
(εγγενώς εγωιστική) εξελικτικά ευσταθής στρατηγική (ΕΕΣ).
Είναι ειρωνικό το πως, προχωρώντας αυτό το συλλογισμό στα άκρα, βλέ-

πουμε ότι το πιο πρόσφορο έδαφος για τέτοια εξελικτικά παίγνια είναι
εκεί όπου οι βιολογικοί οργανισμοί απουσιάζουν παντελώς: ο κόσμος των
δικτύων υπολογιστών. Πράγματι, εξαιρώντας δυσλειτουργίες και παρόμοιακαι οι δικτυακές

εφαρμογές της (σχετικά σπάνια) προβλήματα, ένας υπολογιστής θα αντιδράσει σε ένα δε-
δομένο ερέθισμα ακριβώς όπως προγραμματίστηκε να αντιδράσει. Έτσι, οι
αλληλεπιδράσεις υπολογιστών θα διέπονται από ένα σύνολο πολύ συγκεκρι-
μένων κανόνων και πρωτοκόλλων, που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας ή
αβεβαιότητας. Επομένως, δεδομένου του ότι ο άνους (αλλά και εγωιστικός)
στόχος πίσω από τον προγραμματισμό κάθε υπολογιστή είναι η διεκπεραί-
ωση των εντεταλμένων του καθηκόντων ανεξάρτητα από το περιβάλλον του
(οτιδήποτε δεν εισάγεται ως δεδομένο), βλέπουμε ότι τέτοια δίκτυα είναι
τα καλύτερα υποκείμενα παιγνιοθεωρητικών θεωρήσεων.⁴

1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ, ΜΑΘΗΣΗ, ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΩΝ

Οι εφαρμογές της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων στα δίκτυα είναι διτ-
τές. Κατ’ αρχήν, όπως και στη βιολογία πληθυσμών, ένα ζητούμενο είναι
η κατανόηση της εξέλιξης του δικτύου, εξετάζοντας τις εγωιστικές αλλη-Εξέλιξη

και μάθηση λεπιδράσεις των μερών του και καθορίζοντας τις καταστάσεις που είναι
"ευσταθείς" ως προς τις αλληλεπιδράσεις αυτές. Αυτή η κατεύθυνση περι-
γράφεται συνήθως από τον όρο "εξέλιξη" και βρίσκεται στο προσκήνιο των
παιγνιοθεωρητικών ερευνών μετά την πρωτοποριακή δουλειά των Maynard

4 Για μια διεξοδική μελέτη δείτε το άρθρο των Altman et al. και τις εκεί αναφορές.
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Smith και Price [8] – ανατρέξτε και στις επισκοπήσεις των Weibull [7] και
Ηofbauer και Sigmund [9, 10] για περισσότερες πληροφορίες.
Απ΄την άλλη μεριά, τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: αν θέλουμε ένα σύ-

στημα αλληλεπιδρώντων οντοτήτων (π.χ. ένα δίκτυο) να λειτουργεί σε κά-
ποια "βέλτιστη" κατάσταση, μπορούμε με κάποιον τρόπο να εκπαιδεύσουμε
τις ανταγωνιζόμενες οντότητες ώστε τα εγωιστικά τους κίνητρα να τις οδη-
γήσουν τελικά σε αυτή την κατάσταση? Αυτή η όψη της εξελικτικής θεωρίας
παιγνίων εύστοχα αποκαλείται "μάθηση" και έχει μελετηθεί εξίσου διεξο-
δικά – το βιβλίο των Fudenberg και Levine [11] είναι μια εξαιρετική αρχή,
ενώ το άρθρο του Hart [12] κάνει έναν πιο πρόσφατο απολογισμό.
Και τα δύο ερωτήματα περιστρέφονται γύρω από δύο βασικούς άξο-

νες. Ο πρώτος είναι ο καθορισμός του "στρατηγικού παιγνίου" στο οποίο
συμμετέχουν οι παίκτες, του συγκεκριμένου, δηλαδή, πλαισίου που θα χρη-
σιμοποιηθεί για την προσομοίωση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των αλ-
ληλεπιδράσεων που συμβαίνουν, ήτοι ο ορισμός των επιλογών των παικτών
(π.χ. να εκπέμψουν ή να σιγήσουν) και των κερδών που αντιστοιχούν σε
αυτές. Ο δεύτερος άξονας αφορά στο μηχανισμό επιλογής που οι παίκτες
χρησιμοποιούν για να αποτιμήσουν τις αποφάσεις και τις αντιδράσεις τους
– μιμούμενοι, για παράδειγμα, τους πιο επιτυχείς παίκτες ή μαθαίνοντας
να αποφεύγουν τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν. ⁵ Προφανώς το πρώτο
ζητούμενο (η επιλογή του παιγνίου) εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της
συγκεκριμένης εφαρμογής, άρα είναι καλύτερο να αντιμετωπιστεί κατά πε-
ρίπτωση. Αντίθετα, η διαδικασία της φυσικής επιλογής που αποτελεί τον
πυρήνα του δεύτερου ζητούμενου μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από το
πρώτο, εξετάζοντας τις ιδιότητες σύγκλισης και ευστάθειας του εξελικτι-
κού μηχανισμού (ή μηχανισμού μάθησης) γύρω από τα σημεία ισορροπίας
(ή όποια άλλη έννοια λύσης) του υποκείμενου παιγνίου.
Ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα εξέλιξης και μάθη-

σης σε αυτό το πλαίσιο είναι η δυναμική των αντιγραφέων, ένα δυναμικό Η δυναμική
των αντιγραφέωνσύστημα που εισήγαγαν πρώτοι οι Taylor και Jonker [1] για να προσομοιώ-

σουν μεγάλους πληθυσμούς που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω τυχαίων
σχηματισμών ζευγών σε διαγωνισμούς αναπαραγωγικής ισχύος (όπως μο-
νομαχίες μεταξύ ελαφιών). Με λίγα λόγια, αυτή η δυναμική εμφανίζεται
ως παραπροϊόν ενός μηχανισμού "μίμησης του ισχυρότερου" που αντικατο-
πτρίζει το αποτέλεσμα τέτοιων αγώνων. Πιο συγκεκριμένα, ο κατα κεφαλήν
ρυθμός αύξησης ενός φαινοτύπου, δηλαδή ο αριθμός απογόνων στη μονάδα
του χρόνου, θεωρείται ανάλογος των απολαβών που κερδίζουν στον ίδιο
χρόνο τα άτομα του συγκεκριμένου φαινοτύπου.⁶
Έτσι, αν ziα ο πληθυσμός του φαινοτύπου α του είδους i και ui η ανα-

παραγωγική του ισχύς (όπως καθορίζεται από την κατανομή των διαφόρων

5 Εδώ βλέπουμε πως η αρχή των "απλών οργανισμών" της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων έχει
καθοριστική σημασία: η προσομοίωση ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων είναι ένα σισύφειο εγ-
χείρημα· η προσπάθεια περαιτέρω εμβάθυνσης στην ανθρώπινη νόηση προτείνοντας ένα μα-
θηματικό μοντέλο για την ανθρώπινη μάθηση έχει σίγουρα πολύ μικρή σχέση με την πραγμα-
τικότητα.

6 Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε εδώ τη σημαντική διάκριση μεταξύ του "γονότυπου" ενός
οργανισμού (δηλ. το σύνολο των κληρονομικών πληροφοριών που είναι κωδικοποιημένες στο
γενετικό του υλικό) και το "φαινότυπό" του, δηλαδή τις παρατηρήσιμες ιδιότητές του, όπως
τη μορφολογία του και τα πρότυπα συμπεριφοράς του [13, 14]. Στη θεωρία της εξελικτικής
σύνθεσης, η φυσική επιλογή βασίζεται στο φαινότυπο ενός οργανισμού (που καθορίζει την
αλληλεπίδραση του με άλλους οργανισμούς), ενώ η κληρονομικότητα καθορίζεται από το γο-
νότυπό του. Δυστυχώς, η επιγενετική διαδικασία που απεικονίζει γονοτύπους σε φαινοτύπους
δεν είναι ακόμα γνωστή, έτσι θα ακολουθήσουμε τη βιομετρική προσέγγιση της γενετικής πλη-
θυσμών και θα περιοριστούμε στο χώρο των φαινοτύπων.
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ειδών και το εν λόγω εξελικτικό παίγνιο), το εξελικτικό αξίωμα που μόλις
περιγράψαμε γράφεται:

dziα
dt

= ziαuiα. (1.1)

Έτσι, αν zi = ∑β ziβ ο συνολικός πληθυσμός του i-στού είδους και xiα =
ziα/zi το σχετικό μερίδιο του φαινοτύπου α στον πληθυσμό, με απλή εφαρ-
μογή του κανόνα της αλυσίδας προκύπτει η εξίσωση των αντιγραφέων:

dxiα
dt

= xiα (uiα − ui) , (1.2)

όπου ui o πληθυσμιακός μέσος του i-στού είδους: ui = ∑β xiβuiβ.
Δεδομένου του ότι αυτή η εξελικτική προσέγγιση αφορά ραγδαία εξελισ-

σόμενα είδη και πληθυσμούς που σπάνια απαντώνται εκτός της βιολογίας
πληθυσμών, το περιεχόμενο "μάθησης" της (1.2) δεν είναι άμεσα προφανές.
Όμως, αν θεωρηθεί πως ο δείκτης α αναφέρεται σε μία από τις πιθανές επι-
λογές ενός ατόμου i (για παράδειγμα την επιλογή μιας διαδρομής σε ένα
δίκτυο) και το uiα αντιπροσωπεύει τα κέρδη που σχετίζονται με αυτή την
επιλογή, τότε η (1.2) μπορεί να ιδωθεί ως μια διαδικασία μάθησης, αρκεί
να επανερμηνεύσουμε το xiα ως την πιθανότητα ο i-στός παίκτης να επιλέ-
ξει α.⁷ Κατ’αυτόν τον τρόπο η δυναμική των αντιγραφέων αναπαριστά ένα
αναπροσαρμοζόμενο σχήμα μάθησης, με τις διαφορές των κερδών uiα − ui
να μετρούν την προδιάθεση του παίκτη i να επιλέξει την αντίδραση α.
Υπάρχει και μία εναλλακτική ερμηνεία "μάθησης" της δυναμικής των αντι-

γραφέων, που, αν και όχι τόσο προφανής, θα μας είναι εξίσου σημαντική.
Θεωρείστε ότι ο κάθε παίκτης κρατά ένα αθροιστικό σκορ των επιλογών
του μέσω της διαφορικής εξίσωσης:

dUiα = uiα dt. (1.3)

Προφανώς, όσο υψηλότερο το σκορ Uiα της επιλογής α, τόσο πιο επικερδής
θα έχει αποβεί αυτή η επιλογή με την πάροδο του χρόνου για τον παίκτη i.
Δεδομένου αυτού, οι παίκτες ενημερώνουν τις πιθανότητες xiα με τις οποίες
επιλέγουν τις αντιδράσεις τους σύμφωνα με την κατανομή του Boltzmann:

xiα = eUiα
/

∑β
eUiβ (1.4)

που μετά από μία απλή παραγώγιση δίνει τη δυναμική των αντιγραφέων
(1.2). Αυτό το σχήμα μάθησης λέγεται "εκθετική μάθηση",⁸ και, μαζί με
την πιο άμεση μαθησιακή ερμηνεία της (1.2), δείχνει ότι η δυναμική των
αντιγραφέων προκύπτει ως κοινός παρονομαστής εξέλιξης και μάθησης.
Βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η δυναμική των αντιγραφέων δεν

είναι η μόνη εξελικτική δυναμική που χρησιμοποιείται στη θεωρία παιγνίων.
Έχει, όμως, μοναδικά χαρακτηριστικά που έχουν μαγνητίσει τους μαθημα-
τικούς: οι εξισώσεις της αʹ) είναι απλές και ξεκάθαρες; βʹ) προκύπτουν με
φυσικό τρόπο από πρώτες αρχές; και γʹ) έχουν αυτό το ακαθόριστο προσόν
που οι μαθηματικοί αποκαλούν "κομψότητα" και το οποίο γίνεται γρήγορα

7 Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι οι επιλογές των παικτών ανήκουν σε ένα πεπερασμένο σύνολο
και ότι οι "απολαβές" τους εξαρτώνται από την πιθανότητα με την οποία οι παίκτες κάνουν
μια επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Κεφάλαιο 4.

8 Ή μάθηση "logit", αν και "λογιστική" θα ταίριαζε καλύτερα- δείτε το Κεφάλαιο 4 για περισ-
σότερες πληροφορίες.
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εμφανές σε όποιον αφιερώσει λίγο χρόνο μελετώντας τις ιδιότητές τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους η εξέλιξη θα είναι για μας συνώνυμη με την
εξέλιξη στη δυναμική των αντιγραφέων, και ερωτήματα εξελικτικής δικαιο-
λόγησης θα διατυπώνονται πάντα με όρους της (1.2).⁹
Αυτή η δυναμική μας παρέχει έναν εξαίρετο τρόπο αντιμετώπισης κά-

ποιων από τα θεμελιωδέστερα ερωτήματα στην εξελικτική θεωρία παιγνίων:
για παράδειγμα, εκλείπουν οι ελλειπώς προσαρμοζόμενοι (υποδεέστεροι Λογικότητα

και εξέλιξητων βέλτιστων) φαινότυποι με την πάροδο του χρόνου? Είναι τα "σημεία
ισορροπίας" που προβλέπονται από τη θεωρία παιγνίων στάσιμες καταστά-
σεις της (1.2)? Και, αν υποθέσουμε ότι είναι όντως σταθερά, είναι επίσης
και ευσταθή? Είναι ελκτικά? Αντίθετα, μπορεί η εξέλιξη ποτέ να οδηγή-
σει ένα είδος σε μία κατάσταση που είναι παιγνιοθεωρητικά "παράλογη"?
Με λίγα λόγια: ποιές είναι οι ιδιότητες λογικότητας της δυναμικής των
αντιγραφέων (1.2)?
Μια διαφωτιστική, αν και ελλειπής σειρά απαντήσεων σε αυτές τις ερω-

τήσεις είναι η εξής: ναι, οι ελλειπώς προσαρμοζόμενοι φαινότυποι (οι "κυ-
ριαρχημένες στρατηγικές" με όρους θεωρίας παιγνίων) εκλείπουν, οι μόνοι
φαινότυποι που επιβιώνουν είναι οι "λογικά αποδεκτοί" [17]; τα παιγνιο-
θεωρητικά σημεία ισορροπίας είναι όντως στάσιμες καταστάσεις της (1.2),
αλλά όχι πάντα ελκτικές, ούτε είναι πάντα ευσταθείς [7]; στην πραγματι-
κότητα δεν είναι καν οι μόνες στάσιμες καταστάσεις της (1.2), αλλά αν μια
στάσιμη κατάσταση είναι εξελικτικά ελκτική, τότε είναι αναγκαστικά και
σημείο ισορροπίας του παιγνίου [18].
Αυτές οι ιδιότητες συνήθως ομαδοποιούνται στο λεγόμενο παραδοσιακό

θεώρημα (folk theorem) της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων, ένας όρος που
επινοήθηκε για να αντικατοπτρίσει μία κάπως ασαφή διατύπωση (λόγω της
παράλειψης κάποιων λεπτομερειών όταν εξαρτώνται από την κλάση των
θεωρούμενων παιγνίων) και μια αρκετά μπερδεμένη προέλευση.¹⁰ Παρά τη
λίγο νεφελώδη του φύση, το παραδοσιακό θεώρημα δείχνει ότι οι προβλέ-
ψεις της θεωρίας παιγνίων είναι απόλυτα δικαιολογημένες από εξελικτική-
ς/μαθησιακής άποψης: όσο και αν φαίνονται αμφισβητήσιμα τα αξιώματα
της λογικότητας όταν χρησιμοποιούνται για τη μελέτη όντων με υψηλού επι-
πέδου νοητικές διεργασίες, θριαμβεύουν όταν ο γενετικός (ή κοινός) προ-
γραμματισμός εξαλείφει τις ατομικές ιδιαιτερότητες.

1.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ

Ομολογουμένως, το παραδοσιακό θεώρημα της εξελικτικής θεωρίας παι-
γνίων βασίζεται σε μια υπόρρητη (αλλά κρίσιμη) παραδοχή: ότι οι απολαβές
uiα που μετρούν την αναπαραγωγική ισχύ ενός συγκεκριμένου φαινοτύπου Η παρεμβολή

της φύσηςεξαρτώνται μόνο από την κατάσταση των διαφόρων αλληλεπιδρώντων ει-
δών, ότι δηλαδή δεν εξαρτώνται από εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Δυστυχώς, αυτή η απαίτηση δεν πληρείται πάντα: η φύση έχει πάντα ένα
λόγο σε αναπαραγωγικά ζητήματα, και πολλές γέννες και θάνατοι συμβαί-
νουν ως αποτέλεσμα απρόβλεπτων εξωτερικών παραγόντων (κοινώς ονομα-
ζόμενων συλλογικά ως "καιρός", αν και το πραγματικό κλίμα μάλλον έχει
πολύ μικρή σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα).

9 Το γεγονός ότι η εξίσωση θηρευτών-θηραμάτων των Lotka-Volterra και η εξίσωση του Price
είναι ισοδύναμες με τη δυναμική των αντιγραφέων ενισχύει την περίοπτη θέση της τελευταίας
– βλ. επίσης και τις παρουσιάσεις των Nowak και Page [15], Cressman [16] και Hofbauer και
Sigmund [9].

10 Η πρώτη εμφάνιση του θεωρήματος αποδίδεται συχνά στον Friedman [19], αλλά ο Weibull [7]
δίνει μια ασφαλώς λεπτομερέστερη περιγραφή από άποψη περιεχομένου.
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Για να προσομοιώσουν τέτοιες τυχαίες διαταραχές, οι Fudenberg και
Harris [20] πρότειναν μια εκδοχή της δυναμικής αντιγραφέων όπου οι πλη-
θυσμοί Ziα διαταράσσονται από "κλιματικές διακυμάνσεις" (aggregate shocks).
Πιο συγκεκριμένα, θεώρησαν ότι οι ρυθμοί αύξησης της (1.1) εξακολουθούνΚλιματικές

διακυμάνσεις να ωθούνται από την αναπαραγωγική ισχύ uiα των διαφόρων φαινοτύπων,
αλλά ότι διαταράσσονται επιπλέον από ανεξάρτητες διαδικασίες "λευκού
θορύβου" Wiα, που αντιπροσωπεύουν την άστατη διάθεση της φύσης. Με
άλλα λόγια οι Fudenberg και Harris αντικατέστησαν την αιτιοκρατική εξί-
σωση αύξησης (1.1) με τη στοχαστική διαφορική εξίσωση (ΣΔΕ):

dZiα = Ziα
(
uiα dt + σiα dWiα

)
, (1.5)

όπου οι συντελεστές διάχυσης σiα μετρούν την ένταση της φυσικής παρεμβο-
λής. Έτσι, εφαρμόζοντας το Λήμμα του Itô (το στοχαστικό αντίστοιχο του
κανόνα της αλυσίδας; βλ. Κεφάλαια 3–5 για περισσότερες πληροφορίες),
παίρνουμε τη δυναμική των αντιγραφέων με κλιματικές διακυμάνσεις:

dXiα = Xiα

[(
uiα(X) − ui(X)

)
−
(

σ2
iαXiα − ∑β

σ2
iβX2

iβ

)]
dt

+ Xiα

[
σiα dWiα − ∑β

σiβXiβ dWiβ

]
. (1.6)

Είναι περιττό να λεχθεί ότι οι διαταραχές αυτές περιπλέκουν αρκετά τα
πράγματα: κατ’αρχήν οι συντελεστές θορύβου σiα δεν εμφανίζονται μόνο
στον όρο διάχυσης Xiα

(
σiα dWiα − ∑β σiβ dWiβ

)
, αλλά και στο ντετερμινι-

στικό όρο ταχύτητας των εξισώσεων (1.6). Έτσι, περιμένει κανείς ότι οι
αντίστοιχες ιδιότητες της στοχαστικής δυναμικής αντιγραφέων θα επηρε-
αστούν επίσης, καθρεφτίζοντας την παρέμβαση της φύσης στο παίγνιο. Ο
Cabrales [21] απέδειξε ότι οι κυριαρχημένοι φαινότυποι εκλείπουν πάλι,
αλλά μόνο αν η διασπορά σiα των διαταραχών είναι αρκετά χαμηλή. Πιο
πρόσφατα, ο Imhof έδειξε ότι ακόμα και και καταστάσεις ισορροπίας προ-
κύπτουν με την πάροδο του χρόνου [22], αλλά, πάλι, με την προϋπόθεση οι
διακυμάνσεις να είναι αρκετά ήπιες [23].
Όμως, μιας και οι συντελεστές θορύβου σiα οφείλουν την ύπαρξή τους στην

ταχύτητα της (1.6) στον τρόπο που η δυναμική των κλιματικών διακυμάν-
σεων (1.6) παρήχθη από την εξίσωση αύξησης του πληθυσμού (1.5), δεν είναιΜάθηση παρουσία

θορύβου εξ’αρχής προφανές το κατά πόσο η στοχαστική δυναμική (1.6) εξακολουθεί
να είναι κατάλληλη από την άποψη της μάθησης. Αυτό είναι ένα από τα κε-
ντρικά ερωτήματα που μας απασχολεί σε αυτή τη διατριβή και, πράγματι,
τελικά προκύπτει πως αυτή η δυναμική δεv είναι κατάλληλη: αν οι παίκτες
ακολουθούν ένα εκθετικό σχήμα μάθησης οι στοχαστικές διαταραχές Wiα
πρέπει να εφαρμοστούν απευθείας στις βαθμολογίες (1.3), οδηγώνας έτσι
στη στοχαστική διαφορική εξίσωση:

dUiα = uiα dt + σiα dWiα. (1.7)

Έτσι, αν οι πιθανότητες με τις οποίες οι παίκτες κάνουν τις επιλογές τους
δίνονται από την κατανομή Boltzmann (1.4), οι κανόνες του λογισμού Itô
οδηγούν στη στοχαστική δυναμική αντιγραφέων της εκθετικής μάθησης:

dXiα =Xiα [uiα(X) − ui(X)] dt (1.8)

+ 1
2 Xiα

[
σ2

iα(1 − 2Xiα) − ∑β
σ2

iβXiβ(1 − 2Xiβ)
]

dt

+Xiα

[
σiα dWiα − ∑β

σiβXiβ dWiβ

]
.
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(Όπως και προηγουμένως παραπέμπουμε τον αναγνώστη στα Κεφάλαια 4
και 5 για μια πιο λεπτομερή περιγραφή).
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παρουσία θορύβου, η εξέλιξη και η μάθηση οδη-

γούν σε πολύ διαφορετική δυναμική· έτσι, περιμένει κανείς ότι οι ιδιότητες
των αντίστοιχων εξισώσεων θα είναι εξίσου διαφορετικές. Όντως, σε έντονη
αντίθεση με τα αποτελέσματα των Cabrales και Imhof [21--23], θα δούμε
στο Κεφάλαιο 4 ότι οι επιλογές που είναι υποδεέστερες των βέλτιστων
εκλείπουν σε βάθος χρόνου, ανεξάρτητα από το μέγεθος των διαταραχών.
Επιπλέον, θα δούμε ότι τα (αυστηρά) σημεία ισορροπίας του παιγνίου εί-
ναι οι μόνες στάσιμες καταστάσεις του στοχαστικού δυναμικού συστήματος
(1.8) που παραμένουν ευσταθείς και ελκτικές με αυθαίρετα μεγάλη πιθανό-
τητα. Με άλλα λόγια, παρουσία διαταραχών, η εκθετική μάθηση δίνει στους
παίκτες μια σαφέστερη εικόνα του υποκείμενου παιγνίου από ότι κάνει η
φυσική επιλογή, επιτρέποντάς τους να καταλήξουν τελικά σε μία "λογικά
αποδεκτή" κατάσταση.
Αυτό το χαρακτηριστικό ευρωστίας (robustness) είναι που καθιστά το

σχήμα της εκθετικής μάθησης (και γενικά των μεθόδων μάθησης) τόσο θελ-
κτικό στη θεωρία δικτύων, όπου οι στοχαστικές διαταραχές είναι πανταχού
παρούσες. Φυσικά, ο θόρυβος παίζει διαφορετικούς ρόλους σε κάθε εφαρ-
μογή της θεωρίας παιγνίων στα δίκτυα, έτσι, αν και η γενική θεωρία των
στοχαστικά διακυμαινόμενων παιγνίων είναι αναγκάια στη δουλειά μας, θα
ήταν αφελές από μέρους μας να θεωρήσουμε το θέμα λήξαν εκεί. Έτσι λοι-
πόν, ο βασικός μας στόχος σε αυτή τη διατριβή θα είναι διπλός: να θέσουμε
τα θεμέλια για μια τέτοια γενική θεωρία και μετά να διερευνήσουμε τις
δυνατότητές της με μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα.

1.4 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αυτή η διατριβή αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος (Κεφάλαια
2 και 3) είναι εισαγωγικό και περιέχει μια σύντομη επισκόπηση του υλι-
κού της θεωρίας παιγνίων και των στοιχείων του στοχαστικού λογισμού
που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Τα άλλα δύο μέρη αντιστοιχούν
αδρά στους δύο βασικούς στόχους που προαναφέραμε: στο δεύτερο μέρος
(Κεφάλαια 4 και 5) παραθέτουμε μια θεωρητική ανάλυση παιγνίων με στο-
χαστικές διαταραχές, ενώ στο τρίτο μέρος (Κεφάλαια 6 και 7), αναλύουμε
τις εφαρμογές αυτής της θεωρίας σε δίκτυα επικοινωνίας. Χάριν ευκολίας,
μία πιο λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής – συμβουλευτείτε επίσης και
το διάγραμμα ροής στην αρχή της διατριβής:

  2 είναι κεφάλαιο αναφοράς, που περιέχει μία επιγραμματική
επισκόπηση της θεωρίας παιγνίων, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της
δουλειάς μας. Ξεκινούμε με το στατικό υπόβαθρο της εξελικτικής θεωρίας
παιγνίων, δίνοντας τους ορισμούς των παιγνίων σε κανονική μορφή (στις
διαφορετικές τους ενσαρκώσεις) και τις έννοιες λύσης τους (κυριαρχημένες
στρατηγικές, ισορροπίες κατά Nash και την Αρχή του Wardrop, κτλ) και
παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της δυναμικής των αντιγραφέων
σε ντετερμινιστικά περιβάλλοντα.

  3 είναι επίσης επεξηγηματικό. Για λόγους πληρότητας, ο στό-
χος μας είναι να δώσουμε μία συνοπτική παρουσίαση των εργαλείων της
στοχαστικής ανάλυσης που θα χρησιμοποιήσουμε στη μελέτη των στοχα-
στικά μεταβαλλόμενων παιγνίων: το λογισμό διαχύσεων (κατά Ito), τις με-
ρικές διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν την εξέλιξή τους (εξισώσεις
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Kolmogorov, η εξίσωση Fokker-Planck κλπ.) καθώς και τα χαρακτηριστικά
ευστάθειας αυτών των διαχύσεων.

  4 είναι που ξεκινά η παρουσίαση των ερευνητικών μας αποτε-
λεσμάτων. Αφού παράγουμε τις στοχαστικές εξισώσεις δυναμικής αντιγρα-
φέων εκθετικής μάθησης για παίγνια Nash με πεπερασμένο αριθμό παικτών,
δείχνουμε ότι οι κυριαρχημένες στρατηγικές φθίνουν εκθετικά, ανεξάρτητα
από το μέγεθος του θορύβου. Μάλιστα, με επαγωγή στους γύρους απαλοι-
φής των κυριαρχημένων στρατηγικών, αποδεικνύουμε ότι αυτό ισχύει και
για στρατηγικές που είναι μόνο αναδρομικά κυριαρχημένες: παρά τις τυ-
χαίες διαταραχές μόνο λογικά αποδεκτές στρατηγικές επιβιώνουν τελικά.
Τέλος, όσον αφορά στο παίγνιο ισορροπίας, δείχνουμε ότι τα αυστηρά ση-
μεία ισορροπίας κατά Nash παιγνίων Nash Ν ατόμων είναι στοχαστικά
ευσταθή στη δυναμική της εκθετικής μάθησης, ανακτώντας έτσι το παρα-
δοσιακό θεώρημα της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων.

  5 επεκτείνουμε τα αποτελέσματά μας σε παίγνια με συνεχή
σύνολα παικτών, εξυπηρετώντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ανάγκη μελέτης
μεγάλων πληθυσμών στα εξελικτικά παίγνια. Εκτός από ένα άπειρο σύνολο
παικτών, μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών των παιγνίων και των παιγνίων
Nash με πεπερασμένους παίκτες είναι πως οι απολαβές δε χρειάζεται πια
να είναι πολυγραμμικές (όπως συμβαίνει στην πιθανοκρατική ερμηνεία των
αναμενόμενων απολαβών σε παίγνια Nash). Παρά τη μη γραμμικότητα, ένα
μεγάλο μέρος της ανάλυσής μας μεταφέρεται σε τέτοια παίγνια, δίνοντας
μια σειρά παρεμφερών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αν το εν λόγω παίγνιο
επιδέχεται ένα δυναμικό (μία σημαντική ιδιότητα που σχετίζεται με μηχανι-
σμούς συμφόρησης), τότε μπορούμε να βγάλουμε αποτελέσματα καθολικής
σύγκλισης στην περιοχή εξελικτικά ευσταθών στρατηγικών.

  6 περιέχει την πρώτη χειροπιαστή εφαρμογή στα δίκτυα. Πιο
συγκεκριμένα, μελετάμε την κατανομή φόρτου σε δίκτυα οι διακομιστές των
οποίων προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις υστερήσεις τους ακολουθώ-
ντας ένα απλό σχήμα μάθησης εμπνευσμένο από τη δυναμική των αντιγρα-
φέων της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων. Οι ευσταθείς στάσιμες καταστάσεις
αυτής της δυναμικής συμπίπτουν με τα σημεία ισορροπίας κατά Wardrop
του δικτύου και σχηματίζουν ένα κυρτό πολύτοπο η διάσταση του οποίου
καθορίζεται από τον πλεονασμό (redundancy) του δικτύου (μια σημαντική
έννοια που μετρά τη "γραμμική εξάρτηση" των διαδρομών των χρηστών).
Παρά αυτή την αφθονία των στάσιμων σημείων, σε βάθος χρόνου η συμπε-
ριφορά της δυναμικής των αντιγραφέων αποδεικνύεται εντυπωσιακά απλή:
κάθε τροχιά λύσης συγκλίνει σε ένα σημείο ισορροπίας κατά Wardrop.
Μια μεγάλη πρόκληση εμφανίζεται όταν οι υστερήσεις των χρηστών πα-

ρουσιάζουν απρόβλεπτες διακυμάνσεις λόγω τυχαίων εξωτερικών παραγό-
ντων. Σε αυτή την περίπτωση τα εσωτερικά σημεία ισορροπίας δεν είναι
πια στάσιμα, αλλά τα αυστηρά σημεία ισορροπίας παραμένουν στοχαστικά
ευσταθή ανεξάρτητα από το μέγεθος των διακυμάνσεων. Αν το δίκτυο δεν
είναι πλεονάζον και αν οι παίκτες έχουν αρκετή υπομονή, δείχνουμε ότι
η μέση ροή συμφόρησης των παικτών συγκλίνει σε βάθος χρόνου στην πε-
ριοχή ενός σημείου ισορροπίας, και υπολογίζουμε το αντίστοιχο αναλλοίωτο
μέτρο.

  7 στρέφουμε την προσοχή μας σε ασύρματα δίκτυα. Θεωρούμε
το πρόβλημα μεγάλου αριθμού χρηστών που μπορούν να αλλάζουν μεταξύ
πολλαπλών ασύρματων σημείων πρόσβασης (που πιθανώς ανήκουν σε δια-
φορετικές ασύρματες κεραίες). Δείχνουμε ότι, ακόμα και αν οι χρήστες ξε-
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κινήσουν τελείως ανεκπαίδευτοι και αφελείς, χρησιμοποιώντας ένα καθορι-
σμένο σύνολο στρατηγικών για να επεξεργαστούν ένα εκπεμπόμενο σήμα
εκμάθησης, εξελίσσονται γρήγορα και συγκλίνουν σε μια κατάσταση συσχε-
τισμένης ισορροπίας. Εντυπωσιακά, βρίσκουμε ότι η τιμή της αναρχίας δεν
εξαρτάται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ασύρματων κόμβων
(π.χ. τη φασματική τους απόδοση), αλλά μόνο από τον αριθμό των στρατη-
γικών ανά χρήστη και

  8 περιέχει τα συμπεράσματα της δουλειάς μας και μια σειρά
ανοιχτών ερευνητικών ερωτημάτων για το μέλλον.
Για να διευκολύνουμε την παρουσίασή μας, έχουμε μεταφέρει τα τεχνικά

σημεία των αποδείξεων και των υπολογισμών σε μια σειρά παραρτημάτων
στο τέλος .

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Προτού προχωρήσουμε παρακάτω, αξίζει να τονίσουμε μία θεμελιώδη
υπόθεση που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να διατηρήσει τα λογικά του:

"Things are as nice as possible"

Για παράδειγμα, σπανίως θα διαχωρίζουμε αντικείμενα που είναι φυσικά
ισομορφικά, θα υποθέτουμε ότι οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε είναι
όσο λείες απαιτείται, οι τοπολογικοί χώροι θα είναι όσο διαχωρίσιμοι απαι-
τείται, και, μερικές φορές, δε θα διστάσουμε να ταυτοποιήσουμε κλάσεις
ισοδυναμίας με τους αντιπροσώπους τους ή τυχαίες μεταβλητές με τις κα-
τανομές τους.
Αυτό δεν πρέπει να παρεξηγηθεί ότι σημαίνει πως η αυστηρότητα δεν

είναι σημαντική για εμάς. Το αντίθετο μάλιστα: στα περισσότερα σημεία,
οι υποθέσεις μας θα είναι ξεκάθαρα διατυπωμένες γιατί η γενικότητα που
προσδίδουν (ή μας αρνούνται) οι υποθέσεις μας θα είναι κρίσιμη για τους
σκοπούς μας. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σημεία όπου μία λεπτολόγος δια-
τύπωση απλώς θα μπέρδευε τον αναγνώστη και θα θόλωνε την ιδέα που
προσπαθούμε να παρουσιάσουμε. Αντιμέτωποι με αυτό το δίλημμα, θα επι-
λέξουμε να σφάλλουμε προς την πλευρά της ευκολότερης κατανόησης και
της αναγνωσιμότητας, βασιζόμενοι στα συμφραζόμενα και στην κοινή λο-
γική ώστε να αποφύγουμε τεχνικές ανοησίες.

Έστω λοιπόν ένα πεπερασμένο σύνολο S = {sα}n
α=0. Ορίζουμε τον πραγ-

ματικό διανυσματικό χώρο που παράγεται από το S να είναι το σύνολο όλων
των τυπικών γραμμικών συνδυασμών των στοιχείων του S με πραγματικούς
συντελεστές, δηλαδή το σύνολο όλων των συναρτήσεων x : S → R. Σε αρμο-
νία με το συνηθισμένο συνολοθεωρητικό συμβολισμό, θα συμβολίζουμε το
χώρο αυτό ως RS ≡ Maps(S, R).
Κατ'αυτόν τον τρόπο, ο RS επιδέχεται μία κανονική βάση {eα}n

α=0 που
απαρτίζεται από τις χαρακτηριστικές συναρτήσεις eα : S → R που έχουν
eα(sα) = 1 και μηδενίζονται διαφορετικά; έτσι, αν για το x ∈ RS έχουμε
x(sα) = xα, θα έχουμε και x = ∑α xαeα, οπότε, προφανώς, RS ∼= R|S| (όπου
|S| ο πληθάριθμος του S). Ούτως, υπό τη φυσική ταυτοποίηση sα 7→ eα,
δε θα κάνουμε κάποιο διαχωρισμό ανάμεσα στα στοιχεία sα του S και τα
αντίστοιχα διανύσματα βάσης eα του RS; μάλιστα, για να αποφύγουμε ένα
βάλτο από δείκτες στον οποίο θα βυθιζόμασταν διαφορετικά, θα χρησιμο-
ποιούμε το δείκτη α τόσο για τα στοιχεία sα του S όσο και τια διανύσματα eα
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του RS (γράφοντας π.χ. "α ∈ S" αντί για "sα ∈ S"). Αναλόγως, θα ταουτοποι-
ήσουμε επίσης το σύνολο ∆(S) των μέτρων πιθανότητας επί του S με το σύ-
νηθες n-διάστατο πλέγμα του RS: ∆(S) ≡ {x ∈ RS : ∑α xα = 1 και xα ≥ 0}
(δηλ. την κυρτή θήκη των διανυσμάτων βάσης eα).
Σε ό,τι αφορά τους παίκτες και τις επιλογές τους (αμιγείς στρατηγικές),

θα ακολουθήσουμε τη σύμβαση του [24] και θα χρησιμοποιούμε Λατινικούς
δείκτες (i, j, . . . ) για τους παίκτες (ή τις κλάσεις τους), κρατώντας το Ελ-
ληνικό αλφάβητο (α, β . . . ) για τις (αμιγείς) στρατηγικές τους. Επίσης, όταν
χρειαστεί να διαφοροποιήσουμε τις στρατηγικές ενός συγκεκριμένου παί-
κτη, τότε θα χρησιμοποιούμε τα γράμματα α, β, . . . ως στρατηγικούς δείκτες
που ξεκινάνε από το 0 και τα µ, ν, . . . για όσους ξεκινάνε από το 1.
Επιπροσθέτως, αν τα σύνολα των επιλογών Ai των παικτών είναι ξένα

μεταξύ τους (όπως συνήθως συμβαίνει), θα ταυτοποιούμε την ένωσή τους∪
i Ai με την ξένη ένωση A ≡ ⨿i Ai =

∪
i
{
(α, i) : α ∈ Ai

}
μέσω του κανο-

νικού ισομορφισμού α ∈ Ai 7→ (α, i) ∈ A. Κατ'αυτόν τον τρόπο, αν {eiα} η
κανονική βάση του RAi και {eα} η αντίστοιχη βάση του RA ∼= ∏i RAi , πολ-
λές φορές θα παραλείπουμε το δείκτη i και θα γράφουμε x = ∑α xαeα ∈ RA

αντί για x = ∑i,α xiαeiα ∈ ∏i RAi . Ομοίως, όταν είναι ξεκάθαρο από τα συμ-
φραζόμενα ότι αθροίζουμε πάνω σε όλες τις αμιγείς στρατγηικές α ∈ Ai
του παίκτη i, θα χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία ∑i

α ≡ ∑α∈Ai
.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη θεωρία πιθανοτήτων, αν X(t), t ≥ 0, μία στοχα-
στική διαδικασία στον Rn με σημείο εκκίνηση το X(0) = x ∈ Rn, θα συμ-
βολίζουμε την κατανομή της με PX;x. Ωστόσο, αν δεν υπάρχουν αμφιβολίες
ως προς το σε ποιά διαδικασία αναφερόμαστε, η κατανομή της θα συμβο-
λίζεται πιο απλά ως Px και, στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιούμε τον
όρο "σχεδόν βέβαια" αντί του γραμματικά άκομψου "Px −". Επίσης, όπως
συνηθίζεται στη θεωρία πιθανοτήτων, θα παραλείπουμε τα ορίσματα των
τυχαίων μεταβλητών όπου αυτό είναι δυνατό, γράφοντας για παράδειγμα
P(X = x) αντί για P{ω : X(ω) = x}.

Αξίζει να τονίσουμε εδώ ξανά ότι όταν μία παρουσίαση όλων των λε-
πτομερείων "με το ν και με το σίγμα" καθιστά πιο διαυγή την παρουσίασή
μας, τότε δε θα διστάσουμε να αγνοήσουμε τις παραπάνω συμβάσεις και
να επωμισθούμε οσοδήποτε επιπρόσθετο συμβολισμό απαιτούν οι περιστά-
σεις. Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης θα είναι αρκετά μεγαλόψυχος ώστε να
μας συγχωρήσει αυτή τη θυσία ενός μικρού βαθμού συνέπειας στο βωμό
της αναγνωσιμότητας.



2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Α  έχουν περάσει πάνω από πέντε δεκαετίες από το θεμελιακό (όσο
και θεμελιώδες) έργο των von Neumann, Morgenstern και Nash [24--27],
ο χώρος της θεωρίας παιγνίων ακόμα δεν έχει καταλήξει σε μία αρμο-
νική συμφωνία σε θέματα συμβολισμού και ορολογίας, οδηγώντας συχνά σε
σύγχυση και αλληλοσυγκρουόμενους ορισμούς. Για να αποφύγουμε αυτές
τις δυσκολίες, και επίσης χάριν πληρότητας, θα παρουσιάσουμε εδώ μία
σύντομη επισκόπηση των βασικών στοιχείων της θεωρίας παιγνίων, ακο-
λουθώντας τη γενική κατεύθυνση των Fudenberg και Tirole [28], Fudenberg
και Levine [11], καθώς και το εξαίρετο βίβλιο του Weibull [7].

2.1 ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ας ξεκινήσουμε με το παράδειγμα ενός πραγματικού παιδικού παιχνι-
διού, το Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί.¹ Αφού η Πέτρα νικάει το Ψαλίδι, το Ψαλίδι
νικάει το Χαρτί, και το Χαρτί νικάει την Πέτρα, δεν υπάρχει κάποια "βέλτι-
στη" στρατηγική, και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού είναι ουσιαστικά τυχαίο
– γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό για την επίλυση διαφωνιών μεταξύ
μικρών παιδιών.² Φυσικά, ένας ανθρώπινος πάικτης ενδέχεται να χρησιμο- Το κλασικό παίγνιο

πέτρα-ψαλίδι-χαρτί.ποιήσει μία ευρύτατη ποικιλία ψυχολογικών τεχνασμάτων (λ.χ. να δηλώσει
ότι θα πάιξει "Πέτρα" έτσι ώστε να προκαλέσει σύγχυση στον αντίπαλό του,
ή να επιχειρήσει να μαντέψει με κάποιον τρόπο τί θα παίξει ο αντίπαλός
του με λόγικη όμοια προς αυτήν της "ιεραρχίας πεποιθήσεων" του Harsanyi
[5]), αλλά, σε τελική ανάλυση, κανένα τέτοιο τέχνασμα δεν μπορεί να επι-
φέρει σταθερά κέρδη εναντίον μίας πραγματικά τυχαίας στρατηγικής όπου
ο αντίπαλος παίζει Πέτρα, Ψαλίδι ή Χαρτί με την ίδια πιθανότητα – μία
συνέπεια της τέλειας συμμετρίας του παιγνίου.³ Για το λόγο αυτό, αυτή
η "μεικτή" στρατηγική ερμηνεύεται ως το σημείο "ισορροπίας" του παιχνι-
διού: στην πάροδο του χρόνου, ένας παίκτης που εγκαταλείπει τη στρατη-
γική κατανομή (1/3, 1/3, 1/3) θα χάσει αν ο αντίπαλός του συνεχίσει πιστά
να χρησιμοποιεί τη στρατηγική αυτή.
Ένα άλλο παράδειγμα παιγνίου είναι αυτό που παίζουμε (αθέλητα) κάθε

φορά που συνδεόμαστε στο Internet. Πράγματι, στην πιο αφηρημένη εν-

1 Γνωστό μέχρι και την Ιαπώνία ως jan-ken-pon.
2 Ή και μεγάλων παιδιών, επίσης. Το 2006, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Gregory Presnell του
Middle District της Florida, απηυδισμένος από τους ατελείωτους νομι(κιστι)κούς χειρισμούς
στην υπόθεση Avista Management εναντίον Wausau Underwriters, έδωσε εντολή στις δύο πλευρές
να ρυθμίσουν την τοποθεσία όπου θα κατέθετε ένας μη ουσιώδης μάρτυρας παίζοντας Πέτρα-
Ψαλίδι-Χαρτί στα σκαλιά του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Tampa (The Seattle Times, 10
Ιουνίου 2006).

3 Μάλιστα, μία δημοφιλής στρατηγική σε τουρνουά του παιχνιδιού είναι να απομνημονεύουν οι
παίκτες τα ψηφία ενός υπερβατικού άρρητου αριθμού (όπως το π ή το e) mod3, αγνοώντας
τα μηδενικά (The New York Times, 5 Σεπτεμβρίου 2004). Ευτυχώς, οι μαθηματικοί αφιερώνουν
πολύ περισσότερη ενέργεια στο ερώτημα του αν τέτοιες κατανομές ψηφίων είναι πράγματι
ομοιόμορφες απ'ότι στην εύρεση στρατηγικών τέτοιου τύπου.

13

http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2003052251_game10.html
http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2003052251_game10.html
http://www.nytimes.com/2004/09/05/fashion/05ROCK.html?pagewanted=1
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σάρκωσή του, το Internet μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως ένα δίκτυο από το
οποίο οι χρήστες του έχουν κάποιες "απαιτήσεις", π.χ. να κατεβάσουν τη
σελίδα "Χ" από τον εξυπηρετητή "Υ", να μοιράσουν ένα video stream στα
κανάλια "Α" και "Β", κλπ. Ωστόσο, κάθε φορά που ένας χρήστης (συνειδητά
ή όχι) επιλέγει μία διαδρομή στο Internet, ανταγωνίζεται όλους τους άλ-
λους χρήστες που έχουν κοινούς συνδέσμους (links) με τον εν λόγω χρήστη,
οδηγώντας σε συμφόρηση και μεγάλες καθυστερήσεις αν πολλοί χρήστες
κάνουν παρόμοιες επιλογές. Υπό το πρίσμα αυτό, οι χρήστες του Internet
μπορούν να θεωρηθούν ως "παίκτες" που προσπαθούν να επιλέξουν τη δρο-
μολόγησή των "αγαθών" τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι καθυστερήσεις.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ένα παίγνια αποτελείται από τρεις συνιστώ-

σες: 1) το σύνολο των παικτών που αναπαριστά τις ανταγωνιζόμενες οντό-
τητες; 2) τις πιθανές επιλογές των παικτών στο παίγνιο; και, τέλος, 3) τιςΠαίγνια σε

κανονική μορφή: αμοιβές που αντιστοιχούν στις επιλογές τους. Μόλις περιγραφούν αυτές οι
συνιστώσες, η δομή που προκύπτει θα καλείται ένα παίγνιο σε κανονική (ή
στρατηγική) μορφή.⁴
Για να δώσουμε έναν πιο ακριβή ορισμό, θα ξεκινήσουμε από ένα σύ-

νολο παικτών N, στο οποίο έχει προσδοθεί ένα πεπερασμένο μέτρο ν, το
οποίο και "προσμετρά" όλους τους παίκτες i ∈ N (με την έννοια ότι κάθεΠαίκτες,
μονοσύνολο {i} ⊆ N είναι ν-μετρήσιμο). Το μέτρο αυτό είναι ακριβώς αυτό
που μας επιτρέπει να "μετράμε" παίκτες: για παράδειγμα, αν το σύνολο
των παικτών N είναι πεπερασμένο, τότε το μέτρο ν θα λαμβάνεται πά-
ντα να είναι το μέτρο αρίθμησης του N; εναλλακτικά, αν επιθυμούμε να
μελετήσουμε μεγάλους, "συνεχείς" πληθυσμούς, τότε το μέτρο ν θα είναι
μη-ατομικό (όπως λ.χ. το μέτρο Lebesgue στο διάστημα N = [0, 1] για έναν
πληθυσμό "μάζας" 1).
Οι επιλογές των παικτών στο παίγνιο θα αντιπρωσοπεύονται από τα σύ-

νολα των στρατηγικών τους ∆i, i ∈ N. Για τους σκοπούς μας, θα υποθέτουμε
πάντα ότι τα σύνολα αυτά είναι τοπικά συμπαγείς χώροι Hausdorff και ότι
οι σχετικές τοπολογίες που επάγονται στις ενώσεις ∆i ∩ ∆j συμφωνούν για
κάθε i, j ∈ N. Χάρις σε αυτή τη συνθήκη συμβατότητας, ο χώρος ∆0 ≡ ∪

j ∆jστρατηγικές,
επιδέχεται μία φυσική δομή Borel η οποία προκύπτει από την τοπολογία
της ένωσης (δηλαδή την πιο ψιλή τοπολογία στην οποία οι συμπεριλήψεις
∆i ↩→ ∆0 είναι συνεχείς). Κατ'αυτόν τον τρόπο, ένα αποδεκτό προφίλ στρα-
τηγικών (ή, απλούστερα, μία στρατηγική) x ∈ ∏i ∆i ορίζεται απλώς να είναι
μία μετρήσιμη απεικόνιση x : N → ∆0, i 7→ xi ∈ ∆i για κάθε παίκτη i ∈ N

– δηλαδή, το xi ∈ ∆i είναι απλώς η στρατηγική επιλογή του παίκτη i ∈ N,
και υποθέτουμε ότι οι επιλογές αυτές γίνονται με ένα "μετρήσιμο" τρόπο.
Για τεχνικούς λόγους, θα απαιτήσουμε επίσης το προωθηθέν μέτρο x∗ν που
επάγεται στο ∆0 από την x (όπου x∗ν(U) = ν(x−1(U)) για κάθε Borel
U ⊆ ∆0) να είναι εσωτερικά κανονικό και, κατά συνέπεια, Borel (αφού το
ν είναι πεπερασμένο).
Όπως συνηθίζεται στη θεωρία μέτρου, θα ταυτίζουμε δύο στρατηγικές

που συμφωνούν ν-σχεδόν παντού, εκτός από όταν απαιτείται να εστιάσουμε
στη στρατηγική επιλογή ενός συγκεκριμένου παίκτη i ∈ N εναντίον των
στρατηγικών επιλογών των αντιπάλων του N−i ≡ N \{i}; στην περίπτωση
αυτή, θα χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία (x−i; qi) για να συμβολίζουμε
τη στρατηγική απεικόνιση που συμφωνεί με την x στο N−i (ν-σ.π.) και

4 Το επίθετο "κανονικός" χρησιμοποιείται εδώ σε αντιπαραβολή με τα παίγνια σε "εκτατική"
μορφή (όπως το σκάκι και το Go) όπου ενδιαφέρει περισσότερο η σειρά των κινήσεων και οι
συνέπειές τους.
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απεικονίζει τον παίκτη i 7→ qi ∈ ∆i. Θα αναφερόμαστε τότε στο σύνολο ∆
όλων των (προφίλ) στρατηγικών x ∈ ∏i ∆i ως το χώρο στρατηγικών του
παιγνίου.⁵
Με βάση τα παραπάνω, η καταλληλότητα των στρατηγικών επιλογών ενός

παίκτη θα προσδιορίζεται από τις συναρτήσεις κέρδους (ή αμοιβές) των
παικτών ui : ∆ → R, i ∈ N; πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα ui(x) ≡ ui(x−i; xi) και οι αμοιβές τους
θα αναπαριστά απλώς το "κέρδος" που ο παίκτης i ∈ N αποκομίζει στη
στρατηγική x ≡ (x−i; xi), δηλαδή όταν παίζει xi ∈ ∆i εναντίον της στρα-
τηγικής x−i ∈ ∏j ̸=i ∆j των αντιπάλων του. Οι μόνες περαιτέρω υποθέσεις
(τεχνικού χαρακτήρα) που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι αυτή της (Borel)
μετρησιμότητας των ui καθώς και η υπόθεση συμβατότητας ui(x−i; xi) =
ui(x′−i; xi) οποτεδήποτε οι στρατηγικές x και x′ συμφωνούν ν-σχεδόν πα-
ντού στο N−i.
Αυτή η συλλογή παικτών i ∈ N, των στρατηγικών τους ∆i, και των συναρ-

τήσεων κέρδους τους ui : ∆ → R θα είναι ο ορισμός μας για ένα παίγνιο σε
κανονική μορφή, το οποίο και συνήθως θα συμβολίζουμε ως G ≡ G

(
N, ∆, u

)
.

Επιπρόσθετα, αν οι συναρτήσεις κέρδους ui : ∆ → R είναι συνεχείς, τότε το
παίγνιο G θα καλείται και το ίδιο συνεχές.
Φυσικά, αυτός ο γενικός ορισμός είναι αρκετά περίπλοκος, οπότε θα προ-

χωρήσουμε άμεσα σε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα για να απο-
σαφηνίσουμε τα διάφορα σημεία του ορισμού (και να καταδείξουμε την
ανάγκη της γενικότητας του ορισμού).

2.1.1 Παίγνια N παικτών

Όπως φαίνεται και από το όνομά τους, οι παίκτες ενός παιγνίου N παι-
κτών απαριθμούνται με βάση το πεπερασμένο σύνολο N = {1, 2, . . . N}, εφο-
διασμένο με το σύνηθες μέτρο απαρίθμησης. Προφανώς, αφού το σύνολο N

είναι πεπερασμένο, κάθε στρατηγική x : N → ∪
j ∆j θα είναι μετρήσιμη και,

συνεπώς, ο χώρος στρατηγικών του παιγνίου θα είναι απλώς το πεπερα-
σμένο γινόμενο ∆ ≡ ∏j ∆j (πράγμα που απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα πιο
περίπλοκα τεχνικά σημεία του γενικού ορισμού).
Αυτό είναι ακριβώς και το σημείο όπου ανακτούμε και τον αρχικό ορι-

σμό του Nash [24]. Πράγματι, ας υποθέσουμε ότι κάθε παίκτης i ∈ N έχει Παίγνια Nash
ένα πεπερασμένο σύνολο Ai δυνατών επιλογών (ή, αλλιώς, αμιγών στρα-
τηγικών) οι οποίες μπορούν να "αναμειχθούν" σύμφωνα με μία κατανομή
πιθανότητας xi ∈ ∆(Ai) (βλ. και τις συμβάσεις συμβολισμού του Κεφαλαίου
1). Με βάση αυτήν την ερμηνεία, τα σύνολα των στρατηγικών των παικτών
θα δίδονται από τα πλέγματα ∆i ≡ ∆(Ai) (βλ. επίσης και το Σχ. 2.1), ενώ
οι συναρτήσεις κέρδους τους ui : ∆ ≡ ∏i ∆i → R θα είναι οι πολυγραμμικές
αναμενόμενες τιμές:

ui(x) = ui(x1, . . . , xN) = ∑
α1∈A1

· · · ∑
αN∈AN

x1,α1 · · · xN,αN ui(α1, . . . , αN), (2.1)

όπου xi = ∑i
α xiαeiα στη συνήθη βάση {eiα} του RAi και ui(α1, . . . , αN) είναι

η αμοιβή που θα λάμβανε ο παίκτης i επιλέγοντας αi ∈ Ai τη στιγμή που οι
αντίπαλοί του παίζουν την επιλογή α−i ∈ A−i ≡ ∏j ̸=i Aj.
Εξαιτίας αυτής της (πολυ)γραμμικής δομής, θα αναφερόμαστε συχνά και

στα παίγνια τύπου Nash ως γραμμικά παίγνια για να τονίσουμε την αντί-

5 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος ∆ είναι ο ίδιος Borel επειδή κληρονομεί την τοπολογία του
γινομένου ∏i ∆i ως υπόχωρός του.
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.
• Παίκτες: N = {1, 2}.
• Επιλογές παικτών:

Ai = {R, P, S}, i = 1, 2.
• Στρατηγικές: ∆i = ∆{R, P, S}, i = 1, 2.
• Πίνακας αμοιβών:

R P S
R (0, 0) (−1, 1) (1,−1)
P (1,−1) (0, 0) (−1, 1)
S (−1, 1) (1,−1) (0, 0)

Σχήμα 2.1: Το "πέτρα-ψαλίδι-χαρτί" σε στρατηγική μορφή.

θεση με πιο γενικά παίγνια N παικτών όπου οι χώροι των στρατηγικών και
οι συναρτήσεις κέρδους μπορεί να μην έχουν γραμμική δομή – όπως λ.χ.
στην κλάση των κοίλων παιγνίων του Rosen [29].

2.1.2 Πληθυσμοί και Εξελικτικά Παίγνια

Όπως είπαμε ήδη στο Κεφάλαιο 1, τα βασικό αντικείμενο της εξελικτικής
θεωρίας παιγνίων είναι παίγνια που παίζονται από μη αριθμήσιμα πλήθη
παικτών. Κατ'αυτόν τον τρόπο, αυτά τα μη-ατομικά παίγνια πληθυσμών
απαιτούν σχεδόν όλο το φάσμα της γενικότητας που παρέχεται από τον
αρχικό μας (και πλέον αφηρημένο) ορισμό – βλ. επίσης και το άρθρο [30] για
την πρώτη προσπάθεια αξιωματικού ορισμού ενός μη-ατομικού παιγνίου.
Το πρώτο στοιχείο επιπλέον δομής που απαντά στα παίγνια αυτά είναι

μία μετρήσιμη διαμέριση N =
∪N

k=1 Nk του συνόλου των παικτών N σε N
ξένους μεταξύ τους πληθυσμούς (ή τάξεις) Nk ⊆ N που αναπαριστούν τα
"είδη" των παικτών που εμπλέκονται στο παίγνιο. Κάθε παίκτης i ∈ NΠαίγνια πληθυσμών

και η δομή τους ανήκει σε μία μοναδική τάξη Nk η οποία θα συμβολίζεται class(i), και κάθε
μία από αυτές τις τάξεις "μετράται" σύμφωνα με τον αντίστοιχο περιορισμό
νk του μέτρου ν στο σύνολο Nk (δηλ. νk(B) = ν(B ∩Nk) για κάθε Borel B ⊆
N). Συνήθως, αυτές οι κλάσεις συνιστούν ένα "συνεχές πεδίο" παικτών, στην
οποία περίπτωση και υποθέτουμε ότι τα μέτρα νk είναι μη-ατομικά: κάθε
μεμονωμένος παίκτης έχει μέτρο μηδέν, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι
η επίδρασή που φέρει στο είδος του είναι αμελητέα.
Η δεύτερη θεμελιώδης υπόθεση είναι ότι αυτή η ταξινόμηση των παικτών

καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το περιβάλ-
λον τους (και μεταξύ τους). Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οι χώροι
στρατηγικών δύο παικτών που ανήκουν στο ίδιο είδος ταυτίζονται: ∆i = ∆j
οποτεδήποτε class(i) = class(j). Έχοντας αυτό υπ'όψιν, θα γράφουμε Ak για
τον κοινό χώρο στρατηγικών του k-στού πληθυσμού και A0 για την ένωση
αυτών των συνόλων: A0 =

∪N
k=1 Ak =

∪
i∈N ∆i.

Τώρα, είναι εύκολο να δει κανείς ότι κάθε στρατηγική x : N → A0 προωθεί
ένα μέτρο (εξ'υποθέσεως Radon) x̂k on Ak κατά το συνηθισμένο τρόπο:

x̂k(U) ≡ (x∗νk)(U) = νk(x−1(U)) = ν{i ∈ Nk : xi ∈ U} (2.2)

για κάθε Borel U ⊆ Ak – με άλλα λόγια, το x̂k(U) είναι απλώς το μέτρο των
παικτών του πληθυσμού Nk των οποίων η στρατηγική ανήκει στο σύνολο
U ⊆ Ak. Αυτή η συλλογή μέτρων οδηγεί στη στρατηγική κατανομή x̂ =Κατανομές

στρατηγικών (x̂1, . . . , x̂N), η οποία, εκ κατασκευής, είναι ένα μέτρο Radon στο A ≡ ∏k Ak.
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Προφανώς, η σχέση ανάμεσα σε μία στρατηγική και στην κατανομή της
είναι ακριβώς ίδια με αυτήν ανάμεσα σε μία τυχαία μεταβλητή και στην
κατανομή της:⁶ ενώ το προφίλ στρατηγικής x καταγράφει τις στρατηγικές
επιλογές κάθε παίκτη, η κατανομή x̂ μετρά την πυκνότητά τους. Αναλόγως,
αφού οι παίκτες σε ένα παίγνιο πληθυσμών χαρακτηρίζονται απολύτως από
το είδος στο οποίο ανήκουν, οι αμοιβές τους θα πρέπει ομοίως να εξαρτώ-
νται μόνο από την κατανομή των στρατηγικών τους και όχι από τις ατομικές
επιλογές κάθε μεμονωμένου παίκτη.
Πιο συγκεκριμένα, αν εφοδιάσουμε το χώρο P0(A) όλων των στρατηγικών

κατανομών με την τοπολογία της ασαφούς σύγκλισης (ο λόγος που εργαζό- και η έννοια
της ανωνυμίαςμαστε με μέτρα Radon σε τοπικά συμπαγείς χώρους Hausdorff), μπορούμε

να υποθέσουμε ότι υπάρχουν συνεχείς συναρτήσεις ûk : P0(A) × Ak → R,
k = 1, . . . , N, τέτοιες ώστε:

ui(x) = ûk(x̂; xi) for all i ∈ Nk. (2.3)

Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες θεωρούνται ανώνυμοι: όσο
η συνολική στρατηγική κατανομή x̂ παραμένει αναλλοίωτη, οι αμοιβές που
καθορίζονται από την (2.3) θα παραμείνουν αμετάβλητες, ακόμα και από
μεταναστεύσεις θετικής μάζας παικτών από τη μία στρατηγική στην άλλη
(και όχι μόνο από μεταναστεύσεις μηδενικού μέτρου).

  Για να αποσαφηνίσουμε τον παραπάνω ορισμού, θα
μας είναι πολύ χρήσιμο το παρακάτω παράδειγμα πρωταρχικής σημασίας. Εξελικτικά

παίγνιαΣτην εξελικτική θεωρία παιγνίων, οι πληθυσμοί συνήθως αναπαρίστανται με
τα διαστήματα Nk = [0, mk], όπου η ποσότητα mk > 0 συμβολίζει τη "μάζα"
του k-στού πληθυσμού στο μέτρο Lebesgue. Οι χώροι στρατηγικών Ak θε-
ωρούνται επίσης πεπερασμένοι ⁷ οπότε μία κατανομή στρατηγικών μπο-
ρεί να παρασταθεί ως ένα σημείο στο (πεπερασμένης διάστασης) γινόμενο
πλεγμάτων ∏k mk∆(Ak). Έτσι, αν ο παίκτης i ∈ Nk επιλέξει τη στρατηγική
α ∈ Ak, η αμοιβή του θα δίνεται από τη σχέση:

ukα(x) ≡ uk(x; α), (2.4)

όπου, καταχρώμενοι ελαφρώς το συμβολισμό μας, αφαιρέσαμε τα καπέλα
από τις ποσότητες ûk και x̂ για να τονίσουμε ότι αυτές είναι οι θεμελιώδεις
ποσότητες που περιγράφουν το παίγνιο (σε κάθε περίπτωση, θα είναι πάντα
σαφές από τα συμφραζόμενα αν αναφερόμαστε στην κατανομή x̂ ∈ P0(A)
ή στη στρατηγική x : N → A0 αυτή καθαυτή).
Αυτή η επιλογή συμβολισμού είναι ιδιαιτέρως βοηθητική για έναν ακόμα

λόγο: αν θέσουμε ∆k ≡ mk∆(Ak), τότε τα πλέγματα αυτά μπορούν να θε-
ωρηθούν ως οι χώροι στρατηγικών ενός παιγνίου N παικτών k = 1, . . . , N
(δηλαδή αντιστοιχούν στους πληθυσμούς αυτούς καθαυτούς). Το μόνο συ-
στατικό που απαιτείται για να συμπληρωθεί αυτή η εικόνα είναι να ορί-
σουμε τις συναρτήσεις κέρδους uk : ∆ ≡ ∏k ∆k → R, και μία φυσική επιλογή
για αυτό θα ήταν να πάρουμε τον πληθυσμιακό μέσο:

uk(x) = m−1
k ∑k

α
xkαukα(x), (2.5)

όπου xkα είναι οι συντεταγμένες του x στη συνήθη βάση του ∏k RAk .

6 Άλλωστε, αν επανακανονικοποιήσουμε το (πεπερασμένο) μέτρο ν στη μονάδα, βλέπουμε ότι
η στρατηγική x : N→ ∆0 μπορεί να ερμηνευθεί απλώς ως μία τυχαία μεταβλητή στο χώρο ∆0.

7 Βλ. τις εργασίας [31, 32] για μία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
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Αυτοί οι πληθυσμιακοί μέσοι διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο
στην κλάση των εξελικτικών παιγνίων τύπου Nash (γνωστά και ως παίγνια
τυχαίων ζεύξεων) όπου τα κέρδη καθορίζονται από το "ζευγάρωμα" τωνΤυχαίες

ζεύξεις παικτών σε κάποιο παίγνιο τύπου Nash.⁸ Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει
ότι όταν παίζεται το παίγνιο αυτό, ένας παίκτης επιλέγεται τυχαία από κά-
θει είδος Nk (με πιθανότητα που καθορίζεται από την κατανομή x ∈ ∆), και
αυτοί οι παίκτες παίζουν ένα παίγνιο τύπου Nash του οποίου οι "αμιγείς
στρατηγικές" συμπίπτουν με τους χώρους επιλογών Ak, k = 1, . . . , N. Υπο-
θέτοντας λοιπόν χάριν απλότητας ότι όλοι οι πληθυσμοί έχουν μοναδιαία
μάζα, το κέρδος ukα(x) του φαινότυπου α στην κατανομή x θα δίνεται από
τη σχέση ukα(x) ≡ uk(x−k; α), όπου με uk(x) συμβολίζουμε τη μέση τιμή:

uk(x) = ∑
α1∈A1

· · · ∑
αN∈AN

x1,α1 · · · xN,αN ui(α1, . . . , αN). (2.6)

Κατ'αυτόν τον τρόπου, βλέπουμε ότι οι μέσοι uk(x) = ∑k
α xkαukα(x) ουσια-

στικά ενσωματώνουν όλο το παίγνιο: τα κέρδη ukα των φαινοτύποων μπο-
ρούν να εξαχθούν από τον πληθυσμιακό μέσο (2.6) θέτοντας x → (x−k; α)
ή από την απλή διαφόριση ukα = ∂uk

∂xkα
(μία διαδικασία που δεν μπορεί να

εφαρμοσθεί σε γενικότερα παίγνια).
Πολυμορφικά σενάρια όπως το παραπάνω καλούνται πόλυ-πληθυσμιακά

(ή ασύμμετρα) παίγνια τυχαίων ζεύξεων, για να διαφοροποιηθούν από τηνΠόλυ- και μόνο-
πληθυσμιακά παίγνια ελαφρώς διαφορετική κλάση των μόνο-πληθυσμιακών παιγνίων όπου υπάρ-

χει ένα μόνο είδος N με πεπερασμένο πλήθος φαινοτύπων α ∈ A. Εκεί, σε
κάθε πραγμάτωση του παιγνίου, επιλέγεται τυχαία ένα ζεύγος παικτών για
να παίξουν ένα (συμμετρικό) παίγνιο Nash για 2 παίκτες, με στρατηγικές
καθορισμένες από το γενετικό προγραμματισμού κάθε φαινοτύπου α ∈ A.
Τότε, αν συμβολίσουμε με xα το μέρος του πληθυσμού των ατόμων τύπου
α, το αναμενόμενο κέρδος τους σε μία τέτοια ζεύξη θα είναι:

uα(x) = ∑β
uαβxβ, (2.7)

όπου με uαβ ≡ u(α, β) συμβολίζουμε τον (συμμετρικό) πίνακα αμοιβών του
παιγνίου. Αυτό μας οδηγεί στον μόνο-πληθυσμιακό μέσο:

u(x) = ∑α
xαuα(x) = ∑α,β uαβxαxβ, (2.8)

ο οποίος, σε αντίθεση με την πόλυ-πληθυσμιακή εξίσωση (2.6), είναι τετρα-
γωνικός ως προς την κατανομή x = ∑α xαeα ∈ ∆(A) και όχι πολυγραμμικός.
Η διαφορά αυτή οφείλεται φυσικά στις αυτό-αλληλεπιδράσεις που λαμ-
βάνουν χώρα στα μόνο-πληθυσμιακά παίγνια (και που δεν υπάρχουν στα
πόλυ-πληθυσμιακά), και θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στη συνέχεια.

2.1.3 Πάιγνια Δυναμικού

Μία άλλη πολύ σημαντική (υπο)κλάση εξελικτικών παιγνίων είναι όταν
οι συναρτήσεις κέρδους ukα της σχέσης (2.4) ικανοποιούν τη συνθήκη:

∂ukα

∂xℓβ
=

∂uℓβ

∂xkα
για κάθε ζεύγος πληθυσμών k, ℓ και α ∈ Ak, β ∈ Aℓ. (2.9)

8 Μάλιστα, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται πολλές φορές ως συνώνυμο των εξελικτικών παιγνίων,
ακριβώς όπως τα παίγνια τύπου Nash χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα των πεπερασμένων
παιγνίων.
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- Δεν υπάρχουν άτομα (ελαχιστικά σύνολα θετικού μέτρου):
κάθε παίκτης έχει μέτρο 0.

 Παίγνια όπου οι στρατηγικές και τα κέρδη των παικτών τους
κατατάσσουν σε πληθυσμούς (ή τάξεις). Τετριμμένα αν επι-
τρέψουμε πληθυσμούς μέτρου 0 ή ενός και μόνου ατόμου.

 Τα κέρδη εξαρτώνται μόνο από την κατανομή των παικτών
και όχι από τις μεμονωμένες στρατηγικές επιλογές τους.
Αφορά παίγνια με μη τετριμμένες πληθυσμιακές διαμερίσεις.

 Ανώνυμα μη-ατομικά παίγνια, τυπικά με πεπερασμένο
αριθμό πληθυσμών και στρατηγικών ανά πληθυσμό.

 Παίγνια όπου οι συναρτήσεις κέρδους εξάγονται από μία συ-
νάρτηση δυναμικού.

 Ανώνυμα παίγνια δυναμικού που αφορούν τη διανομή κά-
ποιων "πόρων" στους παίκτες. Ισοδύναμα με τα παίγνια δυ-
ναμικού.

Πίνακας 2.1: Ευρετήριο παιγνιοθεωρητικών επιθέτων και χαρακτηρισμών.

Η συνθήκη αυτή περιγράφει παίγνια όπου μία αύξηση στον αριθμό των
παικτών που χρησιμοποιούν τη στρατηγική α ∈ Ak έχει το ίδιο αποτέλεσμα
στις αμοιβές των παικτών που χρησιμοποιούν τη στρατηγική β ∈ Aℓ όσο και
η αντίστροφη αύξηση [33]. Ωστόσο, η πραγματική καταγωγή της (2.9) δεν Μη-ατομικά

παίγνια δυναμικούβρίσκεται στον κλάδο των οικονομικών αλλά στη γεωμετρία της φυσικής:
σημαίνει απλώς ότι το διανυσματικό πεδίο ukα (όπου τα k, α λαμβάνονται
ως ένας αυτούσιος δείκτης που διατρέχει το ∑k |Ak|) είναι αστρόβιλο, και,
ούτως, συντηρητικό (αν το ερμηνεύσουμε ως πεδίο δυνάμεων).
Προφανώς λοιπόν, αφού οι στρατηγικές κατανομές αυτών των παιγνίων

κείνται στο απλώς συνεκτικό πολύτοπο ∆ = ∏k ∆k, η συνθήκη (2.9) ισοδυ-
ναμεί με την ύπαρξη μίας συνάρτησης δυναμικού F : ∆ → R τέτοιας ώστε:

ukα(x) = − ∂F
∂xkα

. (2.10)

Έτσι, αν ο παίκτης i ∈ Nk κάνει την αλλαγή α → β, το κέρδος του θα αλλάξει
κατά:

ukβ(x) − ukα(x) = −
(

∂F
∂xkβ

− ∂F
∂xkα

)
= −dFx(ekβ − ekα), (2.11)

όπου με {ekα} συμβολίζουμε τη συνήθη βάση του ∏k RAk και με dFx το
διαφορικό της F στο x ∈ ∆. Με άλλα λόγια, η στρατηγική μετάβαση α →
β είναι επικερδής για έναν παίκτη αν και μόνο αν η διεύθυνση ekβ −
ekα κατέρχεται τη συνάρτηση δυναμικού F, μία ιδιότητα των παιγνίων
δυναμικού που θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για τη συνέχεια.

2.1.4 Παίγνια Συμφόρησης

Η σημασία του τελευταίου παραδείγματος που θα παρουσιάσουμε έγκει-
ται στο γεγονός ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουν Παίγνια

συμφόρησηςκαταστάσεις όπου οι παίκτες πρέπει να μοιραστούν ένα κοινό σύνολο "πό-
ρων", όπως λ.χ. τις λεωφόρους ενός οδικού δικτύου, πηγές νερού, κλπ. Όπως
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θα περίμενε κανείς, παίγνια τέτοιου τύπου περιγράφονται συνήθως με τον
όρο παίγνια συμφόρησης (congestion games).
Το πρώτο συστατικό ενός παιγνίου συμφόρησης είναι ένα σύνολο πό-

ρων S, το οποίο συνήθως υποθέτουμε ότι είναι πεπεραρσμένο. Ο χώρος
στρατηγικών ∆i κάθε παίκτη συνίσταται από υποσύνολα του S τα οποία
αντιστοιχούν στους "πόρους" που μπορεί να χρησιμοποιεί ο παίκτης κάθε
φορά: για παράδειγμα, αν οι "πόροι" αντιστοιχούν στους δρόμους ενός οδι-
κού δικτύου, ο χώρος στρατηγικών ενός παίκτη μπορεί να αποτελείται από
όλα τα υποσύνολα δρόμων που συνιστούν μία διαδρομή από το σπίτι μέχρι
τη δουλειά του παίκτη. Κατ'αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες διαχωρίζονται σε
ξένες μεταξύ τους τάξεις Nk ανάλογα με τον κοινό χώρο στρατηγικών Ak
τον οποίο μοιράζονται οι παίκτες μίας τάξης (στην περίπτωση π.χ. των οδι-
κών δικτύων, μία τάξη αντιστοιχεί σε όλους τους παίκτες που έχουν κοινή
αρχή και τελικό προορισμό).
Οι ομοιότητες με τα παίγνια πληθυσμών δε σταματούν εδώ: οι παίκτες

και πάλι θεωρούνται ανώνυμοι, οπότε και οι αμοιβές τους εξαρτώνται μόνο
από την κατανομή τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα πληθυσμιακά παίγνια,
οι αμοιβές και τα κέρδη μέσα σε μία τάξη παικτών δεν επηρεάζονται από
το τί μπορεί να συμβαίνει σε πόρους που δε χρησιμοποιούνται από κανένα
μέλος της κλάσης: το κόστος χρήσης ενός υποσυνόλου πόρων είναι απλώς
ένα άθροισμα πάνω στους μεμονωμένους πόρους, και κάθε μεμονωμένο
κόστος εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των παικτών που χρησιμοποιούν
τον εν λόγω πόρο.
Πιο συγκεκριμένα, η ένωση A0 =

∪
k Ak των χώρων στρατηγικών όλων

των παικτών είναι η ίδια ένα υποσύνολο του δυναμοσυνόλου 2S το οποίο
περιέχει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς πόρων (π.χ. η επιλογή μίας
διαδρομής ισοδυναμεί με την επιλογή ενός συνόλου οδών σε ένα οδικό
δίκτυο). Κατ'αυτόν τον τρόπο, μία στρατηγική x : N → A0 θα επάγει μία
κατανομή φόρτου y(x) ∈ RS ως εξής:

yr(x) = ν{i : r ∈ xi}. (2.12)

Με πιο απλά λόγια, η κατανομή y προσμετρά το φόρτο σε κάθε "πόρο"
r ∈ S: η ποσότητα yr είναι απλώς το μέτρο των παικτών που χρησιμοποιούν
τον πόρο r ∈ S. Εντελώς ανάλογα, υποθέτουμε ότι το κόστος χρήσης ενός
υποσυνόλου πόρων α ∈ 2S είναι απλώς το άθροισμα από τα επιμέρους
κόστη – άλλωστε, για να διανύσει κανείς μία διαδρομή σε ένα οδικό δίκτυο,
θα πρέπει πρώτα να διανύσει κάθε οδό ξεχωριστά. Έτσι, αν ο παίκτης i
χρησιμοποιεί το υποσύνολο πόρων α ⊆ S, η αμοιβή του θα είναι:

uiα(x) ≡ ui(x−i; α) = − ∑
r∈α

ϕr(yr(x)), (2.13)

όπου το πρόσημο "−" πρόερχεται από την αντιθετική σχέση ανάμεσα σε
κόστος και αμοιβή.
Μέχρις αυτού του σημείου, το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των παι-

γνίων συμφόρησης φαίνεται να είναι η αξία τους από τη σκοπιά των πιθανών
εφαρμογών. Η θεωρητική τους αξία οφείλεται στην αξιοσημείωτη παρατή-
ρηση των Monderer και Shapley [34] οι οποίοι έδειξαν ότι:

Θεώρημα 2.1 (34). Κάθε παίγνιο συμφόρησης επιδέχεται μία συνάρτησηΙσοδυναμία με τα
παίγνια δυναμικού δυναμικού και, αντιστρόφως, κάθε παίγνιο δυναμικού είναι ισόμορφο με

ένα παίγνιο συμφόρησης.
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Η έννοια του ισομορφισμού εδώ σημαίνει ότι (ίσως μετά από τη μετονο-
μασία κάποιων στρατηγικών) υπάρχει ένα παίγνιο συμφόρησης του οποίου
η δομή αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτήν του παίγνιου δυναμικού. Επίσης,
αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική διατύπωση του θεωρήματος Monderer-
Shapley απαντά σε πεπερασμένα παίγνια; ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να
επεκτείνουμε την απόδειξη ώστε να συμπεριλάβουμε και συνεχείς πληθυ-
σμούς με πεπερασμένο αριθμό στρατηγικών.
Σε κάθε περίπτωση, το αντίστροφο του Θεωρήματος 2.1 δε θα μας απα-

σχολήσει πολύ στη συνέχεια. Αντιθέτως, αυτό που θα έχει πολύ μεγάλη ση- Το δυναμικό
Rosenthalμασία για τους σκοπούς μας είναι η μορφή του δυναμικού που συναντάται

στα παίγνια συμφόρησης:

F(x) = ∑r∈S

∫ yr(x)

0
ϕr(w) dw (2.14)

Εξαιτίας του έργου του Rosenthal [35], αυτή η συνάρτηση δυναμικού έχει
γίνει γνωστή ως το δυναμικό Rosenthal του παιγνίου – η συνθήκη (2.10) είναι
εύκολο να επαληθευθεί.

2.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Προφανώς, οι εγωιστικοί παίκτες που σκέφτονται λογικά, θα προσπαθούν
να παίζουν πάντα τις στρατηγικές εκείνες που τους οδηγούν στα μεγαλύ-
τερα κέρδη (δεδομένων πάντα των επιλογών των αντιπάλων τους). Αυτό
το γενικό αίτημα μπορεί να εκφρασθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους,
κάθε ένας εκ των οποίων οδηγεί σε μία διαφορετική έννοια λύσεως του
παιγνίου. Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε εν συντομία μερικές από αυτές
τις έννοιες λύσεις, καθώς και τις πιο σημαντικές εφαρμογές τους.

2.2.1 Κυριαρχημένες Στρατηγικές

Χωρίς αμφιβολία, λογικοί παίκτες που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν
τα κέρδη τους θα αποφεύγουν στρατηγικές που οδηγούν πάντα σε μειωμένα
κέρδη ενάντια σε κάθε επιλογή των αντιπάλων τους. Πιο συγκεκριμένα:

Ορισμός 2.2 (Κυριαρχημένες Στρατηγικές). Έστω G ≡ G(N, ∆, u) ένα παί- Κυριαρχημένες
στρατηγικέςγνιο σε κανονική μορφή. Θα λέμε ότι η στρατηγική xi ∈ ∆i του παίκτη i ∈ N

είναι γνησίως κυριαρχημένη από τη x′i ∈ ∆i και θα γράφουμε xi ≺ x′i όταν:

ui(x−i; xi) < ui(x−i; x′i), για κάθε αντίπαλη στρατηγική x−i ∈ ∆−i. (2.15)

Παρατήρηση. Αν η ανισότητα (2.15) δεν είναι γνήσια, θα λέμε ότι η xi είναι
ασθενώς κυριαρχημένη και θα γράφουμε xi 4 x′i. Επειδή ενδιαφερόμαστε
κυρίως για στρατηγικές που είναι γνησίως κυριαρχημένες, ο χαρακτηρισμός
μίας στρατηγικής ως "κυριαρχημένη" θα υπονοεί πάντα "γνήσια κυραρχη-
μένη, εκτός και αν συνοδεύεται από κάποιο άλλο επίθετο.
Παράδειγμα κυριαρχημένης στρατηγικής συναντάται στο Δίλημμα των

Φυλακισμένων: όπως αναφέραμε και στο Κεφάλαιο 1, η "προδοσία" οδηγεί
πάντα σε μικρότερη ποινή από τη "συνεργασία" μεταξύ των φυλακισμένων,
καθιστώντας έτσι την τελευταία επιλογή "άλογη" (τουλάχιστον, από την
οπτική της θεωρίας παιγνίων). Με αυτό υπ'όψιν, οι κυριαρχημένες στρατη-
γικές μπορούν να απομακρυνθούν από την ανάλυση ενός παιγνίου G, διότι
έλλογοι παίκτες δε θα έχουν κάποιο κίνητρο για να τις χρησιμοποιήσουν.
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Στο Δίλημμα των Φυλακισμένων, αυτό αφήνει την "προδοσία" ως τη μόνη
λογικά αποδεκτή στρατηγική, αλλά σε παίγνια με πιο περίπλοκη στρα-
τηγική δομή, αυτό θα οδηγούσε απλώς σε μία μειωμένη έκδοση G1 τουκαι λογικά

αποδεκτές αρχικού παιχνιδιού, όπου κάποιες στρατηγικές έχουν απαλειφθεί. Ωστόσο,
απομακρύνοντας μία κυριαρχημένη στρατηγική, κάποια άλλη στρατηγική
(πιθανώς ενός διαφορετικού παίκτη) μπορεί να γίνει η ίδια κυριαρχημένη,
για παράδειγμα αν η στρατηγική που απομακρύνθηκε ήταν η μόνη που οδη-
γούσε σε χαμηλότερα κέρδη από την υποψήφια προς απομάκρυνση στρατη-
γική. Συνεχίζοντας έτσι επ'άπειρω, καταλήγουμε σε ένα παίγνιο G∞ χωρίς
καθόλου κυριαρχημένες στρατηγικές: σε αυτό το επιλυμένο παίγνιο, κάθε
στρατηγική είναι λογικά αποδεκτή με την έννοια ότι έχει επιζήσει κάθε
φάση απομάκρυνσης κυριαρχημένων στρατηγικών.
Από την άλλη μεριά, μία λογικά αποδεκτή στρατηγική δεν είναι απαραί-

τητα και μοναδική, κάτι που είναι διαισθητικά γνωστό και προφανές σεΚυριαρχιμότητα
και λογικότητα κάθε παιδί που έχει παίξει Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί. Ωστόσο, όταν το σύνολο

των λογικά αποδεκτών στρατηγικών είναι πράγματι ένα μονοσύνολο (όπως
λ.χ. στο Δίλημμα των Φυλακισμένων), το παίγνιο θα καλείται επιλύσιμο και
η μόνη στρατηγική που επιζεί θα είναι η έλλογη λύση του παιγνίου.

2.2.2 Ισορροπία κατά Nash

Από την άλλη πλευρά, σίγουρα δεν είναι δυνατό να επιλυθεί κάθε παίγνιο
απλώς απομακρύνοντας τις κυριαρχημένες στρατηγικές, γεγονός που μας
υποχρεώνει να στραφούμε σε άλλες έννοιες έλλογης λύσης ενός παιγνίου. Η
θεμελιώδης αρχή που θα έχουμε πάντα ως οδηγό σε αυτήν την αναζήτηση
θα είναι η εξής: αν η στρατηγική των αντιπάλων ενός παίκτη τηρηθεί στα-
θερή, τότε ο εν λόγω παίκτης θα αναζητήσει να παίξει τη στρατηγική που
μεγιστοποιεί το δικό του κέρδος. Αυτή η συλλογιστική οδήγησε στη διάσημη
έννοια ισορροπίας κατά Nash [24--26]:

Ορισμός 2.3 (Ισορροπία Nash). Έστω G ≡ G(N, ∆, u) ένα παίγνιο σε κανο-Ισορροπία
κατά Nash νική μορφή. Θα λέμε ότι η στρατηγική q ∈ ∆ βρίσκεται σε ισορροπία κατά

Nash όταν:

ui(q) ≥ ui(q−i; q′i) για σχεδόν κάθε παίκτη i ∈ N και κάθε q′i ∈ ∆i. (2.16)

Αν επιπλέον η ανισότητα (2.16) είναι γνήσια για σχεδόν κάθε παίκτη i ∈ N,
θα λέμε ότι η q βρίσκεται σε κατάσταση γνήσιας ισορροπίας Nash.
Το σύνολο των σημείων Nash του παιγνίου G θα συμβολίζεται ως ∆∗ ≡

∆∗(G); ομοίως, θα γράφουμε ∆∗
0 ≡ ∆∗

0(G) για το σύνολο των σημείων γνήσιας
ισορροπίας του G.

Μία πρώτη (αυταπόδεικτη) συνέπεια του παραπάνω ορισμού είναι η εξής:

Πρόταση 2.4. Κάθε σημείο ισορροπίας Nash είναι λογικά αποδεκτό για
σχεδόν κάθε παίκτη.

Η απόδειξη της πρότασης αυτής είναι τετριμμένη: εάν υπάρχει, ένα ση-
μείο Nash q μεγιστοποεί το δεσμευμένο κέρδος ui(q−i; ·) σχεδόν κάθε παί-
κτη i ∈ N, οπότε και δεν μπορεί να είναι γνήσια κυριαρχημένο. Ωστόσο,λογικότητα των

σημείων Nash εν αντιθέσει με την ύπαρξη των λογικά αποδεκτών στρατηγικών (η οποία
είναι σχετικά εύκολο να αποδειχθεί), η ύπαρξη των σημείων Nash είναι αρ-
κετά δύσκολο να εδραιωθεί. Πράγματι, το πρόβλημα με την αρχή του Nash
είναι ότι (σχεδόν) κάθε παίκτης θα προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα την
ίδια στιγμή, και σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αυτές οι ταυτόχρονες
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προσπάθειες μεγιστοποίησης δε θα είναι συμβατές η μία με την άλλη. Συ-
νεπώς, είναι κάθε άλλο παρά προφανές ότι θα υπάρχει μία στρατηγική η
οποία να είναι μονομερώς ευσταθής για κάθε παίκτη (με την έννοια ότι
σχεδόν κανένας παίκτης δε θα έχει κάποιο κίνητρο να την εγκαταλείψει αν
οι αντίπαλοί του την τηρήσουν).
Το πρώτο (και μακράν σημαντικότερο) θεώρημα ύπαρξης προς αυτήν την

κατεύθυνση αποδείχθηκε από τον ίδιο τον Nash ο οποίος, με μία σχεδόν Θέματα
ύπαρξηςαυθάδη χρήση του θεωρήματος σταθερού σημείου του Brouwer,⁹ απέδειξε

ότι κάθε πεπερασμένο γραμμικό παίγνιο έχει πάντα τουλάχιστον ένα ση-
μείο ισορροπίας. Το αποτέλεσμα αυτό εν συνεχεία επεκτάθηκε από τον
Rosen [29] στην κλάση των κοίλων παιγνίων (κοίλες συναρτήσεις κέρδους
ορισμένες πάνω σε κυρτούς χώρους στρατηγικών), ενώ ο Schmeidler [30]
ουσιαστικά έλυσε την περίπτωση των μη-ατομικών πληθυσμιακών παιγνίων
με πεπερασμένους χώρους στρατηγικών – βλ. επίσης και τά αρθρα [36, 37].
Παρολ'αυτά, η κατάσταση μπορεί να γίνει προβληματική ακόμα και σε

πολύ απλά παίγνια: για παράδειγμα, εάν οι παίκτες δεν αναμειγνύουν τις
στρατηγικές τους στο Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί, τότε το παίγνιο δεν επιδέχεται
κάποιο σημείο ισορροπίας – και, παρότι διακριτό, το παιχνίδι αυτό είναι
συνεχές. Κατά την άποψη του συγγραφέα, το ερώτημα ύπαρξης σημείων
ισορροπίας σε ένα παίγνιο είναι μία εσωτερική ιδιότητα του παιγνίου (ή
της κλάσης στην οποία ανήκει), ακριβώς όπως το πρόβλημα του αν ένας
τοπολογικός χώρος έχει την ιδιότητα σταθερού σημείου εξαρτάται από τον
ίδιο το χώρο. Ευτυχώς, το εξαιρετικής δυσκολίας θέμα αυτό δε θα μας
απασχολήσει: τα παίγνια που θα θεωρήσουμε στη συνέχεια θα επιδέχονται
πάντα σημεία ισορροπίας Nash.

   Στο αρχικό σενάριο του Nash (γραμμικά παίγνια
N παικτών), υπάρχει ένας ισοδύναμος χαρακτηρισμός του Ορισμού 2.3 ο Ισορροπία σε

παίγνια Nashοποίος θα μας φανεί πολύ χρήσιμος. Πράγματι, καθώς οι συναρτήσεις κέρ-
δους ui είναι πολυγραμμικές, έπεται ότι η συνθήκη ισορροπίας (2.16) θα
ικανοποιείται αν και μόνο αν:

uiα(q) ≥ uiβ(q), για κάθε α, β ∈ Ai τέτοια ώστε qiα > 0, (2.17)

όπου η ποσότητα uiα(x) ≡ ui(x−i; α) είναι το κέρδος που ο παίκτης i θα
είχε λάβει αν είχε παίξει α ∈ Ai εναντίον της αντίπαλης στρατηγικής x−i ∈
∆−i ≡ ∏j ̸=i ∆i. Βλέπουμε λοιπόν ότι μία μεικτή στρατηγική q που βρίσκεται
σε ισορροπία θα χρησιμοποιεί μόνο εκείνες τις αμιγείς στρατηγικές α ∈ Ai
με τις μεγαλύτερες αμοιβές, και οι αμοιβές αυτές θα είναι ίσες:

uiα(q) = uiβ(q) για κάθε α, β ∈ supp(qi), (2.18)

όπου η στήριξη της qi ορίζεται ως supp(qi) ≡ {α ∈ Ai : qiα > 0}).
Στα εξελικτικά παίγνια, η ισορροπία Nash προσδιορίζεται από μία πα- Η αρχή

του Wardropρόμοια συνθήκη η οποία είναι γνωστή ως η αρχή του Wardrop:

ukα(q) ≥ ukβ(q) για κάθε α, β ∈ Ak με qkα > 0 (2.19)

9 Στην πραγματικότητα, η πρώτη απόδειξη του Nash [25] χρησιμοποιούσε το θεώρημα σταθερού
σημείου του Kakutani. Η απόδειξη αυτή ήταν πιο χρήσιμη για τις μετέπειτα γενικεύσεις και
επεκτάσεις του θεωρήματος του Nash, αλλά η κομψότητα της απόδειξης μέσω του θεωρήμα-
τος του Brouwer είναι ασύλληπτη – κατά την άποψη του συγγραφέα αυτής της διατριβής, η
απόδειξη αυτή σίγουρα ανήκει στο Βιβλίο του Erdős.
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(εδώ, το ukα(x) συμβολίζει το κέρδος των ατόμων της κλάσης Nk που επέ-
λεξαν α ∈ Ak). Για να δούμε πώς προκύπτει αυτή η συνθήκη, αρκεί να
παρατηρήσουμε ότι αν η επιλογή α ∈ Ak έχει θετικό μέτρο στη στρατηγική
ισορροπίας q (δηλ.νk(q−1(α)) > 0), τότε υπάρχει παίκτης i ∈ Nk (στην πραγ-
ματικότητα, θετική μάζα τέτοιων παικτών) με qi = α και τέτοιος ώστε να
ικανοποιείται η (2.16).¹⁰ Κατ'αυτόν τον τρόπο, για κάθε β ∈ Ak προκύπτει:

ukα(q) = ui(q−i; α) ≥ ui(q−i; β) = ukβ(q). (2.20)

Η αρχή του Wardrop θα είναι πολύ σημαντική για την ανάλυσή μας, κυ-
ρίως στα Κεφάλαια 5 και 6. Εν διελεύσει, αξίζει μόνο να αναφέρουμε ότι
μία ανάλογη αρχή μπορεί να εξαχθεί και για πληθυσμιακά παίγνια με συ-
νεχείς χώρους στρατηγικών, αλλά αφού δε χρειαζόμαστε αυτόν το βαθμό
γενικότητας, δε θα ασχοληθούμε περαιτέρω με το θέμα – αντ'αυτού, βλ. τα
άρθρα [31] και [32].
Τέλος, αν το παίγνιο επιδέχεται μία συνάρτηση δυναμικού, έχουμε ήδη

δει ότι επωφελείς μεταναστεύσεις πληθυσμών πάντα κατέρχονται τη συνάρ-
τηση δυναμικού, οπότε τα ελάχιστά της αντιστοιχούν σε κατανομές στρα-
τηγικών που δεν επιδέχονται μονομερείς βελτιώσεις. Πράγματι, οι συνθήκεςΙσορροπία σε

παίγνια δυναμικού δεσμευμένης μεγιστοποίησης των Kuhn-Tucker συμπίπτουν ακριβώς με το
χαρακτηρισμό Wardrop (2.19) [33]:

Πρόταση 2.5 (Sandholm). Έστω G ένα παίγνιο με συνάρτηση δυναμικού
F. Τότε, το σύνολο Nash ∆∗(G) του παιγνίου συμπίπτει με το σύνολο
κρίσιμων σημείων της F.

2.2.3 Αιτιολογώντας την Ισορροπία: Συσχέτιση και Εξέλιξη

Από μία εκ των υστέρων οπτική γωνία, η ισορροπία Nash είναι πολύ
φυσική ως έννοια λύσης: αναφορικά με τις μεμονωμένες αμοιβές του, κάθε
παίκτης χρησιμοποιεί την καλύτερη δυνατή στρατηγική έναντι των επιλογών
των αντιπάλων του. Ωστόσο, το πώς και το γιατί οι παίκτες θα μπορούσανΑιτιολογήσεις

της λογικότητας να καταλήξουν σε μία στρατηγική ισορροπίας παραμένει ένα θέμα υπό
συζήτηση: άλλωστε, η περιπλοκότητα των περισσοτέρων παιγνίων αυξάνει
εκθετικά με τον αριθμό των παικτών και, συνεπώς, ο υπολογισμός των ση-
μείων ισορροπίας ενός παιγνίου γρήγορα γίνεται απαγορευτικά δύσκολος.¹¹
Ένα άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα που ετέθη για πρώτη φορά από τον

Aumann [6] είναι ότι ένας παίκτης δεν έχει κάποιο κίνητρο να παίξει τη
δική του συνιστώσα μίας στρατηγικής Nash εκτός και αν είναι πεπεισμέ-
νος ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα παίξουν τις δικές τους. Προφανώς, το
επιχείρημα αυτό αποκτά ακόμα περισσότερο βάρος όταν το παίγνιο έχει
πολλαπλά σημεία Nash: τότε, ακόμα και παίκτες με απεριόριστες νοητικές
δυνατότητες θα δυσκολευτούν να επιλέξουν μία στρατηγική. Για το λόγο
αυτό, θα περίμενε κανείς οι έλλογοι παίκτες να καταλήγουν στη συσχετι-
σμένη ισορροπία του Aumann όπου λαμβάνονται υπ'όψιν και οι υποκει-
μενικές πεποιθήσεις κάθε παίκτη, πράγμα όμως που φέρνει στο προσκήνιο
και το απρόβλεπτο (και συχνά παράλογο) "ανθρώπινο στοιχείο" που έχουμε
προσπαθήσει να εξορκίσουμε από την ανάλυσή μας.

10 Αφού η (2.16) ισχύει για σχεδόν κάθε παίκτη i ∈ N, η απαίτηση θετικού μέτρου είναι κρίσιμη.
11 Η πολυπλοκότητα αυτή είναι ακριβώς το θέμα της αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων. Το πρό-
βλημα αυτό λύθηκε στη διάσημη διατριβή του Κωστή Δασκαλάκη όπου αποδείχθηκε ότι το
πρόβλημα του υπολογισμού των σημείων ισορροπίας Nash είναι PPAD-πλήρες (για περισσό-
τερες λεπτομέρειες, βλ. [2, 38]).
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Αντ'αυτού, όπως ήδη αναφέραμε, το έργο του Maynard Smith [39] για τις
συγκρούσεις ζωϊκών ειδών μας έχει επιτρέψει να ερμηνεύσουμε την ισορρο-
πία Nash ύπο ένα διαφορετικό πρίσμα: εν συντομία, η λογικότητα μπορεί
να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας. Έτσι, όταν διαφο-
ρετικά είδη ανταγωνίζονται για τους πεπερασμένους πόρους του βιότοπού
τους, η εξέλιξη και η φυσική επιλογή οδηγούν τη σύγκρουση αυτή σε ένα
σημείο ισορροπίας όπου δεν παρητηρούνται "παράλογες" συμπεριφορές.
Κατά συνέπεια, οι ενστικτώδεις αντιδράσεις τύπου "fight or flight" που εί-
ναι χαραγμένες στο γενετικό υλικό ενός είδους μπορούν να ερμηνευθούν ως
μία έκφανση επίκτητς "έλλογης σκέψης", αποκτηθείσας κατά τη διάρκεια
της εξελικτικής πορείας του είδους.¹²
Εν συνεχεία, θα παραθέσουμε μία σύντομη επισκόπηση των δύο αυτών

αιτιολογήσεων της ισορροπίας Nash, μία επισκόπηση που θα μας οδηγήσει
σε μία εκλέπτυνση (εξελικτικά ευσταθείς στρατηγικές) και μία γενίκευση
(συσχετισμένη ισορροπία).

Συσχετισμένη Ισορρόπια

Η έννοια της συσχετισμένης ισορροπίας εισήχθη για πρώτη φορά από τον
Aumann [6, 40] σε μία προσπάθεια συμφιλίωσης την "αντικειμενική" χροιά
της ισορροπίας Nash με τον "υποκειμενικό" τρόπο με τον οποίο αντιμετωπί-
ζουν οι παίκτες το περιβάλλον τους. Ουσιαστικά, έχουμε ήδη διαπιστώσει το Υποκειμενικές

πεποιθήσειςκενό ανάμεσα στις δύο αυτές εκφάνσεις της λογικότητας: αν ένας παίκτης
παίζει τη δική του συνιστώσα μίας στρατηγικής Nash μόνο όταν πιστεύει
ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα παίξουν τη συνιστώσα που τους αντι-
στοιχεί, τότε 1) η ισορροπία Nash έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σκύλου
που κυνηγάει την ουρά του (αυτοσυνεπής, αλλά δεν οδηγεί πουθενά); και
2) στην διατύπωση μίας έννοιας ισορροπίας, θα πρέπει να ληφθούν υπ'όψιν
οι πεποιθήσεις των παικτών για τους υπόλοιπους παίκτες και, γενικότερα,
για το "περιβάλλον" τους.
Χάριν απλότητας, έστω G ένα παίγνιο Nash για N παίκτες με σύνολα επι-

λογών (δηλ. αμιγών στρατηγικών) Ai, i = 1, . . . , N, και συναρτήσεις αμοιβών
ui : ∏j Aj → R. Ακολουθώντας τα βήματα του [40], ας υποθέσουμε επίσης Συσχέτιση και

υποκειμενικότηταότι οι πεποιθήσεις των παικτών διαμορφώνονται παρατηρώντας την "κατά-
σταση του κόσμου", δηλ. τα ενδεχόμενα ενός (πεπερασμένου) δειγματικού
χώρου (Ω, P) – που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν βροχόπτωση στο
Πεκίνο, το πρωινό ενός άλλου παίκτη, ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να
θεωρεί σχετικό ένας παίκτης.¹³ Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται και επε-
ξαργάζονται από τους παίκτες, οι οποίοι μετά επιλέγουν μία στρατηγική
με βάση την υποκειμενική αλλά συσχετισμένη (αφού όλοι οι παίκτες μοι-
ράζονται τον ίδιο κόσμο) εκτίμηση του τί συμβαίνει στο περιβάλλον τους.
Πιο συγκεκριμένα, μία συσχετισμένη στρατηγική θα είναι μία απεικό-

νιση p : Ω → A ≡ ∏i Ai της οποίας οι συνιστώσες pi : Ω → Ai, i = 1, . . . , N,
καθορίζουν τις αντιδράσεις των παικτών pi(ω) ∈ Ai όταν το περιβάλλον
τους παρατηρηθεί στην κατάσταση ω ∈ Ω. Προφανώς, αυτές οι στρατηγι- Συσχετισμένες

στρατηγικές

12 Στη διδακτορική του διατριβή [26, σελ. 21], ο ίδιος ο Nash γράφει: "[i]t is unnecessary to assume
that the participants have full knowledge of the total structure of the game, or the ability and
inclination to go through any complex reasoning processes. But the participants are supposed
to accumulate empirical information on the relative advantages of the various pure strategies at
their disposal."

13 Φυσικά, αυτό θίγει και το θέμα του τι είδους πληροφορίες μπορεί να έχει στη διάθεσή του
ένας παίκτης. Για το λόγο αυτό, ο Aumann διαμερίζει το χώρο Ω σε σ-άλγεβρες, μία για κάθε
παίκτη, οι οποίες και καθορίζουν το αν ένα ενδεχόμενο μπορεί να "παρατηρηθεί" από έναν
παίκτη ή όχι. Χάριν απλότητος, το θέμα αυτό δε θα μας απασχολήσει στην παρούσα συζήτηση.
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κές μπορούν να θεωρηθούν και ώς A-τιμες τυχαίες μεταβλητές. Συνεπώς,
μπορούμε να "ξεχάσουμε" τον υποβόσκοντα δειγματικό χώρο Ω απλώς επι-
κεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην κατανομή πιθανότητας που επάγεται
από την p στο A:

P(α1, . . . , αN) = P
{

ω : p(ω) = (α1, . . . , αN)
}

. (2.21)

Ακριβώς όπως και στα παίγνια Nash, όταν θέλουμε να εστιάσουμε στη
στρατηγική συνιστώσα pi : Ω → Ai του παίκτη i ∈ N εναντίον της αντίπαλης
στρατηγικής p−i : Ω → A−i ≡ ∏j ̸=i Aj, θα χρησιμοποιούμε τη συντομογρα-
φία (p−i; pi) ≡ (p1, . . . pi, . . . pN). Σε αντίθεση ωστόσο με τα παίγνια τύπου
Nash, αυτές οι συσχετισμένες στρατηγικές δε ζουν πλέον στο γινόμενο πλεγ-
μάτων ∆ ≡ ∏i ∆(Ai), αλλά στο πλέγμα ∆c ≡ ∆ (∏i Ai) το οποίο περιέχει το
∆ ως το σύνολο των ανεξάρτητων και ασυσχέτιστων στρατηγικών. Με άλλα
λόγια, αν θέσουμε:

piα ≡ P(pi = α) = ∑
α−i∈A−i

P(α−i; α), (2.22)

τότε η συνθήκη P(α1, . . . , αN) = p1,α1 · · · pN,αN ∈ ∏i ∆(Ai) που χαρακτηρίζει
τα παίγνια Nash ισχύει αν και μόνο αν οι μεμονωμένες στρατηγικές pi :
Ω → Ai είναι στοχαστικά ανεξάρτητες.
Με βάση τις παραπάνω κατασκευές, το παίγνιο παίζεται ως εξής:

1. Στο πρώτο στάδιο του παιγνίου, οι παίκτες διαμορφώνουν τις συσχετι-
σμένες στρατηγικές τους pi : Ω → Ai, i = 1, . . . , N με βάση τις αρχικές
τους πεποιθήσεις;

2. Παρατηρείται η "κατάσταση" του κόσμου ω ∈ Ω;

3. Οι παίκτες παίζουν τις επιλογές pi(ω) ∈ Ai που υπαγορεύονται από
τις συσχετσιμένες στρατηγικές τους για την παρατήρηση ω και λαμ-
βάνουν τις αντίστοιχες αμοιβές ui(p(ω)).

Κατ'αυτόν τον τρόπο, δεδομένης μίας συσχετισμένης στρατηγικής p : Ω →
A, οι συναρτήσεις κέρδους μπορούν να θεωρηθούν και ως τυχαίες μεταβλη-
τές ui ◦ p : Ω → R, μία πραγματοποίηση των οποίων καθορίζει τις αμοιβές
ui(p(ω)) που λαμβάνουν οι παίκτες όταν το περιβάλλον τους βρίσκεται στην
κατάσταση ω. Συνεπώς, το αναμενόμενο κέρδος ενός παίκτη δε θα δίνεται
από τη σχέση (2.1) (που προϋποθέτει ότι οι στρατηγικές των παικτών είναι
ασυσχέτιστες), αλλά από τη συσχετισμένη μέση τιμή:

ui(p) ≡ ∑
α1∈A1

· · · ∑
αN∈AN

P(α1, . . . , αN) ui(α1, . . . , αN), (2.23)

ή, πιο συμπαγώς:

ui(p) = ∑−i
α−i

∑i
αi

P(α−i; αi) ui(α−i; αi). (2.24)

Ήδη αυτό μας οδηγεί στον ακόλουθο ορισμό:

Ορισμός 2.6 (Συσχετισμένη Ισορροπία). Έστω G ένα πεπερασμένο παίγνιο
N ατόμων με χώρους στρατηγικών Ai και συναρτήσεις κέρδους ui : A ≡Συσχετισμένη

Ισορροπία ∏i Ai → R, και έστω (Ω, P) ένας πεπερασμένος χώρος πιθανοτήτων όπως
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παραπάνω. Θα λέμε ότι η συσχετισμένη στρατηγική p = (p1, . . . , pN) : Ω →
A βρίσκεται σε κατάσταση συσχετισμένης ισορροπίας όταν:

ui(p) ≥ ui(p−i; p′i) (2.25)

για κάθε άλλη στρατηγική p′i : Ω → Ai η οποία αναλύεται μέσω της pi
(δηλ. p′i = σ ◦ pi για κάποια μετάθεση σ : Ai → Ai), και για κάθε παίκτη
i = 1, . . . , N.
Το σύνολο των συσχετισμένων σημείων ισορροπίας του G θα συμβολίζεται

ως ∆∗
c ≡ ∆∗

c(G).

Παρατήρηση. Εκ πρώτης όψεως, η απαίτηση του να αναλύεται η διατα-
ραγμένη στρατηγική p′i μέσω της pi φαίνεται κάπως "τεχνητή"; παρόλ'αυτά
είναι ένα ζωτικό συστατικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι συσχε-
τισμένες στρατηγικές. Πράγματι, ο παίκτης i μπορεί να θεωρηθεί πιο απλά
ως μία μηχανή η οποία λαμβάνει τη σύσταση pi(ω) (όταν παρατηρείται η
κατάσταση ω) από τη "συσκευή συσχέτισης" pi : Ω → Ai και, κατόπιν, παί-
ζει την επιλογή αυτή. Έτσι, ένας παίκτης μπορεί να δράσει είτε με βάση
τη σύσταση pi(ω) της στρατηγικής pi, ή να την αγνόησει επιδεικτικά και
να παίξει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ωστόσο, καθώς ο παίκτης δεν έχει
άλλες πληροφορίες στη διάθεσή του εκτός από τη σύσταση pi(ω) (και όχι
την παρατήρηση ω αυτή καθαυτή), οι επιλογές του μπορούν να εξαρτώνται
μόνο από τη σύσταση pi(ω), δηλ. να είναι της μορφής σ(pi(ω)) για κάποιον
ενδομορφισμό σ : Ai → Ai.

Για μία καλύτερη κατανόηση της συσχετισμένης ισορροπίας, ο κάτωθι
χαρακτηρισμός θα μας φανεί πολύ χρήσιμος στη συνέχεια:

Πρόταση 2.7 (40). Έτσω G ένα πεπερασμένο παίγνιο N παικτών με χώ- Κατανομές
συσχετισμένης
ισορροπίας

ρους στρατηγικών Ai και συναρτήσεις κέρδους ui : A ≡ ∏j Aj → R όπως
παραπάνω. Θα λέμε ότι μία κατανομή πιθανότητας P στο A βρίσκεται
σε κατάσταση συσχετισμένης ισορροπίας όταν:

∑−i
α−i

P(α−i; α)ui(α−i; α) ≥ ∑−i
α−i

P(α−i; α)ui(α−i; β) (2.26)

για κάθε παίκτη i = 1, . . . , N και για κάθε α, β ∈ Ai.

Παρατήρηση. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημάνουμε ότι η σχέση (2.26)
επιδέχεται μία περαιτέρω ερμηνεία. Αν piα ≡ P(pi = α) > 0, τότε μπορούμε
να διαιρέσουμε και τις δύο πλευρές της (2.26) με piα για να καταλήξουμε
στη δεσμευμένη εκδοχή:

∑−i
α−i

P(α−i|α)ui(α−i; α) ≥ ∑−i
α−i

P(α−i|α)ui(α−i; β), (2.27)

όπου, σε προφανή συμβολισμό, συμβολίζουμε με P(α−i|α) τη δεσμευμένη
πιθανότητα P(α−i|α) ≡ P(p−i = α−i|pi = α) = P(α−i; α)/piα. Αν και η
τελευταία αυτή ενσάρκωση της (2.26) δεν την καθιστά πιο χρήσιμη υπο-
λογιστικά, σίγουρα τονίζει το μηχανισμό της "σύστασης-ανυπακοής" πολύ
περισσότερο; για το λόγο αυτό, θα λάβουμε τη σχέση (2.27) ως τον πρω-
ταρχικό ορισμό της συσχετισμένης ισορροπίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Πρόταση 2.7 οδηγεί σε μία πολύ ακριβή περι-
γραφή του συνόλου ∆∗

c των σημείων συσχετισμένης ισορροπίας ενός παι-
γνίου. Πράγματι, καθώς η (2.26) είναι (πολυ)γραμμική στις συντεταγμένες Δομή του

συνόλου ∆∗
c(G)P(α1, . . . , αN) του πλέγματος ∆c ≡ ∆(A), έπεται ότι αυτές οι ανισότητες
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θα σχηματίζουν ένα (κυρτό) πολύτοπο στο ∆c. Αφού σημεία ισορροπίας
υπάρχουν πάντα στα πεπερασμένα παίγνια τύπου Nash, και καθώς τα ση-
μεία ισορροπίας Nash είναι επίσης και σε συσχετισμένη ισορροπία, εύκολα
οδηγούμαστε στην ακόλουθη:

Πρόταση 2.8 (Aumann [40]). Έστω ένα πεπερασμένο παίγνιο G. Τότε, το
σύνολο ∆∗

c ≡ ∆∗
c(G) των σημείων συσχετισμένης ισορροπίας του G συνιστά

ένα κυρτό πολύτοπο το οποίο περιέχει την κυρτή θήκη του συνόλου ∆∗ ≡
∆∗(G) των σημείων Nash του G.

Παρά τις πολλές υποθέσεις για τη συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις των
παικτών που εισέρχονται στους παραπάνω ορισμούς και προτάσεις, η έν-
νοια της συσχετισμένης ισορροπίας θα μας είναι πολύ χρήσιμη στη συνέχεια
– και, ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 7 όπου θεωρούμε μία κλάση παιγνίων με-
ταξύ μηχανών που εκπαιδεύονται παρατηρώντας ένα (τυχαίο) κοινό σήμα.

Εξελικτικά Ευσταθείς Στρατηγικές

Όπως ήδη αναφέραμε, μεγάλο μέρος της αξίας της θεωρίας παιγνίας από
την άποψη των εφαρμογών προέρχεται από το ότι μπορεί να περιγράψει
οντότητες των οποίων η συμπεριφορά ρυθμίζεται από το (γενετικό) προ-
γραμματισμό τους. Για το λόγο αυτό, θα αφιερώσουμε το υπόλοιπο του
κεφαλαίου αυτού στη μελέτη της αλληλεπίδρασης λογικότητας και "φυσι-
κής" επιλογής (ή "τεχνητής νοημοσύνης" στην περίπτωση που μελετάμε την
εξέλιξη μηχανών).
Κατ'αρχάς, έστω ένα εξελικτικό παίγνιο G played by N species Nk, k =

1, . . . , N, με χώρους στρατηγικών (φαινοτύπους) Ak και (συνεχείς) συναρ-Μεταλλάξεις και
εξελικτικά παίγνια τήσεις κέρδους ukα, α ∈ Ak. Τότε, ο πληθυσμιακή μέση τιμή του "κέρδους"

του k-στού είδους στην πληθυσμιακή κατανομή x θα είναι:

uk(x) = m−1
k ∑k

α
xkαukα(x), (2.28)

όπου με mk = ν(Nk) συμβολίζουμε τη "μάζα" του k-στού είδους και ο συμ-
βολισμός ∑k

α είναι συντομογραφικός του ∑α∈Ak
– βλ. και τις συμβάσεις μας

στο τέλος του Κεφαλαίου 1.
Με βάση την αναλογία μεταξύ στρατηγικών επιλογών και γενετικού προ-

γραμματισμού, ας υποθέσουμε ότι εμφανίζεται μία ροή "μεταλλαγμένων"
οργανισμών των οποίων τα γενετικά χαρακτηριστικά (στρατηγικές επιλο-
γές) διαφέρουν από αυτές της κυρίαρχης πληθυσμιακής κατανομής x ∈ ∆ ≡
∏k mk∆(Ak). Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι το είδος κινείται στη "δια-
ταραγμένη" κατανομή x′ = x + ε(y − x), όπου το y ∈ ∆ αντιπροσωπεύει το
μεταλλαγμένο γένος και το ε > 0 μετρά την έκταση της μετάλλαξης. Τότε,
το θεμελίωδες ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι το εξής: θα
επικρατήσει η μετάλλαξη y επί της κυρίαρχης κατανομής x?
Υπό την ερμηνεία ότι οι συναρτήσεις κέρδους αντιπροσωπεύουν την ανα-

παραγωγική καταλληλότητα ενός φαινότυπου, οι δύο παράγοντες που είναι
αποφασιστικής σημασίας για την παραπάνω ερώτηση είναι η μέση αναπα-
ραγωγιμότητα του κυρίαρχου πληθυσμού καθώς και αυτή του μεταλλαγμέ-
νου είδους. Αυτό μας οδηγεί στην έννοια της εξελικτικής ευστάθειας:

Ορισμός 2.9 (Εξελικτική Ευστάθεια). Η πλυθυσμιακή κατανομή x ∈ ∆ θαΕξελικτική
Ευστάθεια καλείται εξελικτικά ευσταθής όταν, για κάθε αρκετά μικρό ε > 0, και για

κάθε μετάλλαξη x′ της μορφής x′ = x + ε(y − x), y ∈ ∆ \{x}, έχουμε:

∑k,α xkαukα(x′) > ∑k,α ykαukα(x′) (2.29)
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Αυτό το κριτήριο ευστάθειας διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον
Taylor [41] και είναι σχετικά προφανής από βιολογικής απόψεως: αν η
μέση αναπαραγωγιμότητα του μεταλλαγμένου γένους είναι μεγαλύτερη από
αυτήν του κυρίαρχου πληθυσμού, τότε η μετάλλαξη εξαπλώνεται, αλλιώς
εκλείπει. Παρόλ'αυτά, ορισμένοι συγγραφείς απομακρύνουν το άθροισμα
πάνω στα διάφορα είδη από την (2.29) και αρκούνται στο να ικανοποιεί-
ται η σχέση εξελικτική ευστάθειας για τουλάχιστον ένα βιολογικό είδος
[42]; αντίθετα, άλλοι αιτούνται να ικανοποιείται η (2.29) για όλα τα είδη
[43]. Όλοι αυτοί οι ορισμοί συνφωνούν σε μονομορφικά περιβάλλοντος και,
παρότι φαίνονται αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους, στην πράξη σπανίως
οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα; στη συνέχεια θα εργαστούμε με
τον ορισμό του Taylor ο οποίος και αντιπροσωπεύει τη μέση οδό.
Σε κάθε περίπτωση, το εκπληκτικό με τον Ορισμό (2.9) είναι ότι ο απλός Λογικότητα

και εξέλιξημηχανισμός φυσικής επιλογής που περιγράφει το κριτήριο (2.29) οδηγεί από
μόνος του στην εμφάνιση έλλογης συμπεριφοράς:

Πρόταση 2.10. Οι εξελικτικά ευσταθείς στρατηγικές είναι Nash.

Η πρόταση αυτή αποδείχθηκε για πρώτη φορά από τους Maynard Smith
και Price [8] για μονομορφικά παίγνια τυχαίων ζεύξεων και είναι ένας από Επιλογή

ισορροπίαςτους ακρογωνιαίους λίθους της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων (η πιο γε-
νική εκδοχή που παρουσιάσαμε παραπάνω οφείλεται στην επιθυμία μας να
ασχοληθούμε με πιο γενικά παίγνια). Ο λόγος για αυτό είναι απλός: η πρό-
ταση 2.10 εδραιώνει την κρίσιμη σχέση ανάμεσα στη λογικότητα και στην
εξέλιξη.
Από την άλλη, δεν είναι όλα τα σημεία ισορροπίας εξελικτικά ευσταθή.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι ο πληθυσμός N = [0, 1] παίζει ένα
"παίγνιο συντονισμού" G με δύο στρατηγικές, "1" και "2", και συναρτήσεις
κέρδους u1(x1, x2) = x1 και u2(x1, x2) = x2 αντιστοίχως. Τότε, είναι εύ-
κολο να δείξει κανείς ότι το παίγνιο αυτό έχει τρία σημεία ισορροπίας, τα
(1, 0), (0, 1) και (1/2, 1/2), εκ των οποίων μόνο τα δύο αμιγή είναι εξελι-
κτικά ευσταθή – αν ο πληθυσμός διαμοιραστεί εξίσου, τότε οποιαδήποτε
μετάλλαξη θετικής μάζας 1 ↔ 2 θα προσέδιδε μεγαλύτερο κέρδος στο με-
ταλλαγμένο γένος.

  Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι η εξέλιξη
μας παρέχει ένα σημαντικό μηχανισμό επιλογής ανάμεσα στα διάφορα ση-
μεία ισορροπίας Nash ενός παιγνίου. Στις ακόλουθες προτάσεις θα πα- Κριτήρια

ευστάθειαςρουσιάσουμε δύο κριτήρια εξελικτικής ευστάθειας τα οποία θα είναι πολύ
χρήσιμα για τη συνέχεια:

Πρόταση 2.11 (Selten [44]). Έστω ένα πολυμορφικό παίγνιο τυχαίων ζεύ-
ξεων G. Τότε, η στρατηγική q είναι εξελικτικά ευσταθής αν και μόνο αν
είναι σε γνήσια ισορροπία Nash.

Πρόταση 2.12. Έστω G ένα μη-ατομικό παίγνιο με συνάρτηση δυναμικού
F. Αν η στρατηγική q ελαχιστοποιεί την F με τέτοιο τρόπο ώστε η F να
αυξάνει κατά μήκος κάθε ακτίνας που ξεκινά από την q, τότε η q είναι
εξελικτικά ευσταθής. Κατά συνέπεια, αν η F είναι γνησίως κυρτή, τότε το
ολικό της ελάχιστο θα είναι και το μοναδικό εξελικτικά ευσταθές σημείο
του παιγνίου.

Η Πρόταση 2.12 θα μας είναι πολύ χρήσιμη επειδή αποσαφηνίζει το ρόλο
της συνάρτησης δυναμικού. Υπό μία έννοια, καταδεικνύει ότι αν και τα
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σημεία ισορροπίας Nash δεν ελαχιστοποιούν απαραίτητα τη συνάρτηση δυ-
ναμικού, η εξέλιξη επιλέγει ακριβώς εκείνα που την ελαχιστοποιούν με ου-
σιώδη τρόπο, ακριβώς όπως τα ευσταθή σημεία ενός δυναμικού συστήματος
αντιστοιχούν στα ουσιώδη ελάχιστα της Χαμιλτονιανής του (όταν υπάρχει).
Αυτή η παρατήρηση θα είναι κεντρικής σημασίας για τις δυναμικές μας με-
λέτες και θα ερευνήσουμε τις συνέπειές της στα κεφάλαια που ακολουθούν.

2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ, ΜΑΘΗΣΗ, ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΩΝ

Ας θυμηθούμε την αρχική ερώτηση που θέσαμε στην αρχή της Παραγρά-
φου 2.2.3: πώς μπορούν ανταγωνιστικοί οργανισμοί να φτάσουν σε μία
κατάσταση ισορροπίας, και ποιό θα ήταν το κίνητρό τους για να το
κάνουν αυτό?
Οι έννοιες της συσχετισμένης ισορροπίας και της εξελικτικής ευστάθειας

απαντούν στο "γιατί" της παραπάνω ερώτησης, αλλά, δεδομένου ότι είναιΣτατικές και
δυναμικές

αιτιολογήσεις
αμφότερες στατικές, εκ των υστέρων έννοιες λύσεις, δεν απαντούν στο πιο
δυναμικό ερώτημα "πώς". Ακόμα και η έννοια της εξελικτικής ευστάθειας
(που έχει τις ρίζες της στη θεωρία της εξέλιξης, μία κατ'εξοχήν δυναμική
διαδικασία) δεν είναι παρά ένα κριτήριο ευστάθειας: η εξελικτική πορεία
που θα μπορούσε να οδηγήσει ένα είδος στην ισορροπία δεν είναι ακόμα
εμφανής.
Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, υπάρχουν δύο τρόποι να απαντηθεί

αυτή η ερώτηση: ο ένας αφορά πληθυσμούς άλογων οργανισμών που εξε-
λίσσονται χάρις σε ένα μηχανισμό φυσικής επιλογής, ενώ ο άλλος περι-
στρέφεται γύρω από πιο ευφυή "αυτόματα" που μπορούν να "μάθουν" να
προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Για το λόγο αυτό, η δυναμική που
προκύπτει από την πρώτη προσέγγιση καλείται εξελικτική, ενώ η δεύτερη
λέγεται μαθησιακή.

2.3.1 Η Δυναμική των Αντιγραφέων

Η μακράν πληρέστερη περιγραφή των εξελικτικών δυναμικών συστημά-
των που συναντώνται στη θεωρία παιγνίων μπορεί να βρεθεί στο άρθρο των
Hofbauer και Sigmund [9] καθώς και στο εξαιρετικό βιβλίο του Weibull [7],¹⁴
όπου κανείς βρίσκει μία πληθώρα μηχανισμών φυσικής επιλογής, βασισμέ-
νων π.χ. στην "μίμηση του ισχυροτέρου", σε εξελικτικούς μηχανισμούς που
καθοδηγούνται από τη δυσαρέσκεια, κλπ. Οι απαρχές κάθε ενός από τους
μηχανισμούς αυτούς είναι αρκετά διαφορετικοί επειδή σκοπός τους είναι
να μελετήσουν διαφορετικά σημεία της εξελικτικής διαδικασίας; ωστόσο, οι
περισσότεροι είναι επίσης πρακτικά ισοδύναμοι με τη δυναμική των αντι-
γραφέων που πρότειναν οι Taylor και Jonker [1].
Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στο αντιγραφικό αυτό μοντέλο της εξε-

λικτικής ανάπτυξης, κυρίως επειδή είναι εύκολο να εξαχθεί με ένα πολύ
μικρό αριθμό υποθέσεων. Ας θεωρήσουμε λοιπόν N είδη Nk, k = 1, . . . , N,Εξέλιξη και

αναπαραγωγή το κάθε ένα με το φαινοτυπικό του χώρο Ak, και τα οποία αλληλεπιδρούν
μέσα σε ένα κοινό περιβάλλον (π.χ. ιοί σε βακτηριακό περιβάλλον). Τότε, αν
η μάζα του φαινοτύπου α του είδους Nk είναι zkα, υποθέτουμε ότι ακολουθεί
την εξίσωση αναπαραγωγής:

dzkα = zkαukα(x) dt, (2.30)

14 Το βιβλίο του Sandholm [45] επίσης είναι πολλά υποσχόμενο.
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όπου με x συμβολίζουμε το διάνυσμα των πληθυσμιακών αναλογιών xkα =
zkα

/
∑k

β zkβ και οι (συνεχείς) συναρτήσεις ukα αναπαριστούν τον κατά κεφα-
λήν ρυθμό αναπαραγωγής κάθε φαινότυπου.
Κατά συνέπεια, μία απλή παραγώγιση μας επιτρέπει να γράψουμε τη

σχέση (2.30) ως συνάρτηση μόνο των πληθυσμιακών αναλογιών xkα. Πράγ- Η δυναμική
των αντιγραφέωνματι, αν συμβολίσουμε τον πληθυσμό του k-στού είδους με zk = ∑k

β zkβ και
θέσουμε επίσης uk(x) = ∑k

α xkαukα(x) για το μέσο (κατά κεφαλή) ρυθμό
αναπαραγωγής, λαμβάνουμε την (πολυ-πληθυσμιακή) δυναμική των αντι-
γραφέων:

dxkα

dt
=

zk

z2
k

dzkα

dt
− zkα

z2
k

∑k
β

dzkβ

dt
= xkα

(
ukα(x) − uk(x)

)
. (2.31)

Η δυναμική αυτή είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της εξελικτικής
θεωρίας παιγνίων, αλλά καθώς δεν έχουμε ακόμα αναφερθεί καν σε κάποιο
παίγνιο, είναι ίσως δύσκολο να δει κανείς το "γιατί". Για να αποσαφηνί-
σουμε τη σύνδεση αυτή, αρκεί να ερμηνεύσουμε τους ρυθμούς αναπαραγω-
γής ukα ως συναρτήσεις κέρδους σε κάποιο (άγνωστο) υποβόσκον εξελικτικό
παίγνιο G του οποίου οι χώροι στρατηγικών αντιστοιχούν στους παρατηρού-
μενους φαινότυπους. Κατ'αυτόν τον τρόπο, δε χρειάζεται να "σχεδιάσουμε"
το παίγνιο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη φυσική πραγματικότητα: τα
κέρδη του παιγνίου προσμετράνε απλώς τους παρατηρούμενους ρυθμούς
αναπαραγωγής των φαινότυπως ενός είδους και συνιστούν μετρήσιμες πο-
σότητες του εξελικτικού μοντέλου (2.30).

Στη θεωρία μάθησης, η κατάσταση δε διαφέρει πολύ οπότε, όπως στα
εξελικτικά σενάρια επικεντρωθήκαμε σε παίγνια με πεπερασμένο αριθμό
ειδών και στρατηγικών, έτσι και εδώ θα επικεντρωθούμε σε παίγνια τύπου
Nash. Πιο συγκεκριμένα, έστω ένα παίγνιο Nash G με N παίκτες, χώρους
στρατηγικών ∆i ≡ ∆(Ai) και συναρτήσεις κέρδους ui : ∆ ≡ ∏j ∆j → R. Σε Σχήματα

μάθησηςαυτό το πλαίσιο, ένα σχήμα μάθησης θα είναι απλώς ένα δυναμικό σύστημα
της μορφής:

dx
dt

= V(x), ή, σε συντεταγμένες: dxiα
dt

= Viα(x), (2.32)

όπου x = ∑i,α xiαeiα ∈ ∆ είναι η (μεικτή) στρατηγική των παικτών τη χρονική
στιγμή t και το διανυσματικό πεδίο V : ∆ → ∏j RAj περιγράφει τον εν λόγω
"κανόνα εκμάθησης" – χάριν απλότητας, θα θεωρούμε επίσης ότι το V είναι
λείο.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, είναι εύκολο να δειχθεί ότι το πλέον γενικό

δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται στο γινόμενο πλεγμάτων ∆ ≡ ∏i ∆i και
που διατηρεί τις έδρες των πλεγμάτων αναλλοίωτες θα είναι της μορφής:

dxiα
dt

= xiα
(
viα(x) − vi(x)

)
, (2.33)

όπου vi(x) = ∑i
α xiαviα(x). Προφανώς, οι εξισώσεις (2.33) και (2.31) είναι

σχεδόν όμοιες; το μόνο που απομένει είναι να συνδέσουμε τις συναρτήσεις
viα(x) με τις συναρτήσεις κέρδους uiα(x) ≡ ui(x−i; α) του παιγνίου. Έτσι,
αφού η (2.33) ενισχύει τις επιλογές α ∈ Ai για τις οποίες η συνιστώσα viα
είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή vi, οι συναρτήσεις viα θα πρέπει να
αναλύονται μέσω μίας αύξουσας συνάρτησης των κερδών uiα του παιγνίου,
ή, τουλάχιστον, να είναι "θετικά συσχετισμένες" με αυτά [33]. Βλέπουμε
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λοιπόν ότι η απλούστερη δυνατή επιλογή είναι να θέσουμε viα = uiα, οπότε
και ανακτούμε τη δυναμική των αντιγραφέων:

dxiα
dt

= xiα
(
uiα(x) − ui(x)

)
. (2.31)

2.3.2 Εντροπία και Λογικότητα

Οδηγούμαστε λοιπόν στο εξής ερώτημα: ποιά είναι η συμπεριφορά του
δυναμικού συστήματος (2.31) ως προς τις έννοιες λύσεις του υποβόσκο-
ντος παιγνίου? Μία άμεση παρατήρηση είναι ότι τα σημεία Nash είναι στα-
θερά σημεία της (2.31): συγκεκριμένα, αν το q είναι Nash, τότε η αρχή τουΣταθερά σημεία

της δυναμικής
των αντιγραφέων

Wardrop (2.17, 2.19) δίνει uiα(q) = ui(q) για κάθε α ∈ Ai με qiα > 0. Ωστόσο,
το ίδιο θα ισχύει και για κάθε στρατηγική q′ που δίνει ίσες αμοιβές σε κάθε
μία από τις επιλογές που παίζονται με θετική πιθανότητα, και οι στρατη-
γικές αυτές δεν είναι απαραιτήτως Nash (στην ορολογία το Sandholm [33],
αυτό σημαίνει ότι η δυναμική των αντιγραφέων είναι "νωθρή").¹⁵ Συνεπώς,
το ζήτημα είναι αν και κατά πόσο η δυναμική των αντιγραφέων κατορ-
θώνει να απομονώσει τα σημεία Nash από τις άλλες δυναμικά σταθερές
στρατηγικές.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα χρειαστούμε μερικούς ορισμούς

από τη θεωρία δυναμικών συστημάτων. Κατ'αρχήν, στην πιο γενική του
μορφή, ένα (συνεχές) δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται στο χρονικό διά-
στημα [0, ∞) μέσα σε κάποιο μετρικό χώρο M περιγράφεται ισοδύναμα από
μία (συνεχή) συνάρτηση εξέλιξης θ : M × [0, ∞) → M η οποία ικανοποιεί
τις συνθήκες συμβατότητας:

θ(x, 0) = x (2.34)
θ(x, t + s) = θ(θ(x, t), s) (2.35)

για κάθε x ∈ M και για κάθε s, t ≥ 0.¹⁶ Έτσι, έχουμε:

Ορισμός 2.13 (Έννοιες Ευστάθειας). Έστω θ : M × [0, ∞) → M ένα συνεχέςΔυναμική
ευστάθεια δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται στο χρονικό διάστημα [0, ∞) μέσα στο

μετρικό χώρο M, και έστω q ∈ M. Θα λέμε ότι:

1. το q είναι το ω-όριο της τροχιάς x(t) ≡ θ(x, t) όταν lim x(tk) = q για
κάποια αύξουσα ακολουθία χρόνων tk → ∞.

2. το q είναι τοπικός ελκυστής όταν υπάρχει ανοικτή περιοχή U του q
τέτοια ώστε limt→∞ θ(x, t) = q για κάθε x ∈ U.

3. το q είναι ευσταθές κατά Lyapunov όταν, για κάθε περιοχή U του q,
υπάρχει μία περιοχή V του q τέτοια ώστε θ(x, t) ∈ U για κάθε t ≥ 0,
και για κάθε x ∈ V.

4. το q είναι τοπικά ασυμπτωτικά ευσταθές όταν είναι ένας ευσταθής
κατά Lyapunov τοπικός ελκυστής; αν το q έλκει κάθε αρχική συνθήκη
x ∈ M, τότε το q θα καλείται οικουμενικά ασυμπτωτικά ευσταθές.

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε την
αρχική μας ερώτηση με μεγαλύτερη ακρίβεια: ποια σταθερά σημεία του

15 Από την άλλη, είναι εύκολο να δούμε ότι κάθε εσωτερικό σταθερό σημείο της (2.31) είναι
επίσης Nash.

16 Με άλλα λόγια, η διαδρομή θx ≡ θ(x, ·) περιγράφει τη δυναμική τροχιά που ξεκινά από το x
σε χρόνο t = 0
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δυναμικού συστήματος (2.31) είναι ελκυστές ή/και ευσταθή? Πιο συγκε-
κριμένα, τι είδους ευστάθεια μπορεί να περιμένει κάποιος από ένα σημείο
Nash?

Το πιο σημαντικό μας εργαλείο για το ερώτημα αυό θα είναι η σχετική
εντροπία (ή απόκλιση Kullback-Leibler) μεταξύ δύο στρατηγικών qi, xi ∈ ∆i: Σχετική

εντροπία

Hqi (xi) ≡ dKL(qi, xi) = ∑
α∈supp(qi)

qiα log
qiα
xiα

, (2.36)

όπου το άθροισμα λαμβάνεται πάνω στη στήριξη της qi: supp(qi) = {α :
qiα > 0}. Φυσικά, η εντροπία Hqi είναι πεπερασμένη μόνο όταν στο xi
εμφανίζονται με θετική πιθανότητα όλες οι επιλογές α ∈ Ai που εμφανί-
ζονται και στη στρατηγική qi; δηλαδή, το πεδίο ορισμού της Hqi θα είναι
∆qi ≡ {xi ∈ ∆i : qi ≪ xi}, όπου με "≪" συμβολίζουμε τη διμερή σχέση
απόλυτης συνέχειας μέτρων.¹⁷ Ωστόσο, εφόσον μπορούμε απλώς να επε-
κτείνουμε την Hqi συνεχώς σε όλο το χώρο ∆i θέτοντας Hqi = ∞ εκτός του
∆qi , θα θεωρούμε σιωπηρά ότι η συνάρτηση Hqi ορίζεται σε όλο το ∆i.
Πέραν αυτών των τεχνικών λεπτομερειών, η σημασία της σχετικής εντρο-

πίας έγκειται στο γεγονός ότι μετρά "αποστάσεις" σε χώρους πιθανοτήτων.
Πράγματι, αν και δεν είναι μετρική συνάρτηση (δεν είναι συμμετρική και
δεν ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα), είναι θετικά ορισμένη και γνη-
σίως κυρτή[7, pp. 95–100]. Επιπλέον, αν επιλέξουμε μία τροχιά x(t) του
δυναμικού συστήματος (2.31), μία απλή διαφόριση δίνει:

dHqi

dt
≡ ∑j,α

∂Hqi

∂xjα

dxjα

dt
= ∑i

α

(
− qiα

xiα

)
xiα
(
uiα(x) − ui(x)

)
= ui(x) − ∑i

α
qiαuiα(x), (2.37)

(με την υπόθεση πάντα ότι x(t) ∈ Int(∆) για να αποφύγουμε επουσιώδεις
τεχνικές λεπτομέρειες).
Στα παίγνια Nash, ο κυρτός συνδυασμός ∑i

α qiαuiα(x) είναι απλώς το κέρ-
δος ui(x−i; qi) του i-στου παίκτη όταν παίζει qi ∈ ∆i εναντίον της στρατη-
γικής x−i ∈ ∆−i των αντιπάλων του. Αυτό δείχνει ότι η χρονική παράγω-
γος Ḣqi ≡ dHqi /dt πρακτικά ρυθμίζεται από τη διαφορά ui(x) − ui(x−i; qi),
οπότε, αν μπορέσουμε να εκτιμήσουμε αυτόν τον όρο, θα έχουμε μία καλή
ιδέα του πώς εξελίσσεται η σχετική εντροπία Hqi (και, κατ'επέκτασιν, οι
"αντιγραφικές" τροχιές x(t) αυτές καθαυτές). Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα
όταν η στρατηγική qi είναι γνησίως κυριαρχημένη:

Θεώρημα 2.14 (Samuelson και Zhang [17]). Έστω G ≡ G(N, ∆, u) ένα Εξαφάνιση
κυριαρχημένων
στρατηγικών

παίγνιο Nash, και έστω x(t) μία εσωτερική τροχιά της δυναμικής των
αντιγραφέων (2.31). Αν η στρατηγική qi ∈ ∆i δεν είναι λογικά αποδεκτή
για τον παίκτη i, τότε:

lim
t→∞

dKL(qi, xi(t)) = ∞. (2.38)

Ειδικότερα, οι κυριαρχημένες στρατηγικές μακροπρόθεσμα εκπνέουν: αν
η επιλογή α ∈ Ai είναι κυριαρχημένη, τότε limt→∞ xiα(t) = 0.

17 Θυμίζουμε εδώ ότι ένα μέτρο µ καλείται απολύτως συνεχές ως προς ένα μέτρο ν (µ ≪ ν) όταν
κάθε ν-μηδενικό σύνολο είναι επίσης και µ-null. Έτσι, αν ερμηνεύσουμε τα qi και xi ως μέτρα
πιθανότητας στο χώρο Ai , τότε η συνθήκη qi ≪ xi σημαίνει απλώς ότι qiα = 0 οποτεδήποτε
xiα = 0 – ισοδύναμα, ότι supp(qi) ⊆ supp(xi).
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Τώρα, προτού προχωρήσουμε παρακάτω, αξίζει να επισημάνουμε ότι η
εντροπία Kullback-Leibler στην πραγματικότητα μπορεί να ορισθεί και ως
ένα συνολικό μέτρο απόστασης πάνω σε ολόκληρο το χώρο ∆ απλώς αθροί-
ζοντας πάνω σε όλους τους παίκτες:

Hq(x) ≡ ∑
i∈N

Hqi (xi) = ∑
α∈supp(q)

qiα log
qiα
xiα

, (2.39)

όπου, όπως και πριν: supp(q) = {α : qiα > 0}. Σε αντίθεση με τους όρους
Hqi , η χρονική εξέλιξη της Hq καθορίζεται από τη συνολική διαφορά κερ-
δών ∑i

(
ui(x)−∑α qiαuiα(x)

)
, μία έκφραση που οδηγεί σε πιο "οικουμενικά"

αποτελέσματα:

Θεώρημα 2.15 (Παραδοσιακό). Έστω q ένα εξελικτικά ευσταθές σημείο
ενός εξελικτικού παιγνίου G.Παραδοσιακά

θεωρήματα
1. Αν το G είναι ένα μονοπληθυσμιακό παίγνιο τυχαίων ζεύξεων, τότε

το q είναι τοπικά ασυμπτωτικά ευσταθές στη δυναμική των αντι-
γραφέων (2.31) και έλκει κάθε τροχιά που ξεκινά σε πεπερασμένη
απόσταση Kullback-Leibler από αυτό; ειδικότερα, αν το q είναι εσω-
τερικό, τότε έλκει κάθε εσωτερική τροχιά της (2.31).

2. Αν το G είναι ένα πολυπληθυσμιακό παίγνιο τυχαίων ζεύξεων, τότε
το q είναι τοπικά ασυμπτωτικά ευσταθές στη δυναμική των αντι-
γραφέων (2.31), και αντιστρόφως. Ισοδύναμα, τα ασυμπτωτικά ευ-
σταθή σημεία της (2.31) συμπίπτουν ακριβώς με τα σημεία γνήσιας
ισορροπίας του G (Πρόταση 2.11).

Τα θεωρήματα αυτά έχουν αποδειχτεί πλείστες όσες φορές και έχουν
γίνει γνωστά ως τα "παραδοσιακά θεωρήματα" της εξελικτικής θεωρίας
παιγνίων [για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. 7, pp.100–112].¹⁸ Κατά μία
εννοια, τα θεωρήματα αυτά μας παρέχουν την αιτιολόγηση που ψάχναμε
από την αρχή (τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το εξελικτικό κομμάτι): αν ένα
είδος εξελίσσεται με βάση την απλή αναπαραγωγική εξίσωση (2.30), τότε
συγκλίνει σε ένα εξελικτικά ευσταθές σημείο; εναλλακτικά, αν οι παίκτες
ενός παιγνίου Nash ακολουθούν το μυωπικό σχήμα εκμάθησης (2.31), τότε
τα μόνα σημεία στα οποία θα μπορούσαν να καταλήξουν είναι τα σημεία
γνήσιας ισορροπίας του παιγνίου.

Αυτή η παρατήρηση αποτελεί την καρδιά αυτής της διατριβής: στη συνέ-
χεια, ο κύριος στόχος μας θα είναι να την επεκτείνουμε σε περιβάλλοντα
όπου η εξελικτική πορεία των παικτών υπόκειται συνεχώς σε τυχαίες και
απρόβλεπτες διαταραχές.

18 Μερικοί συγγραφείς προσαρτούν στα "παραδοσιακά θεωρήματα" και μία πληθώρα συναφών
αποτελεσμάτων, όπως λ.χ. το ότι αν ένα σημείο είναι το ω-όριο μίας εσωτερικής τροχιάς, ή αν
είναι ευσταθές κατά Lyapunov, τότε ισορροπεί και κατά Nash[7, 18, 46].
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Α κανείς πάρει τη δημοσίευση των πρωτοπόρων εργασιών του Itô [47--
49] ως το σημείο εκκίνησης της στοχαστικής ανάλυσης, τότε φαίνεται ότι η
θεωρία παιγνίων και η στοχαστική ανάλυση υπάρχουν για περίπου το ίδιο
χρονικό διάστημα. Παρ'ολ'αυτά, σε αντίθεση με τη θεωρία παιγνίων, η στο-
χαστική ανάλυση αναπτύχθηκε ως παρακλάδι της θεωρίας πιθανοτήτων και,
κατ'αυτόν τον τρόπο, κληρονόμησε την εύρωστη δομή της τελευταίας. Χά-
ρις σε αυτήν την κληρονομιά, η στοχαστική ανάλυση γλύτωσε τον σκόπελο
των μυριάδων διαφορετικών (και συχνά αλληλοσυγκρουόμενων) ορισμών
που συναντά κανείς στη θεωρία παιγνίων, οπότε, στο κεφάλαιο αυτό θα
κάνουμε απλώς μία πολύ γοργή επισκόπηση της ολοκλήρωσης Itô και της
θεωρίας των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων.
Η επισκόπησή μας αυτή θα είναι πολύ σύντομη; για περισσότερες λεπτο-

μέρειες παραπέμπουμε τον αναγνώστη στα εξαιρετικά συγγράματα [50,
51].

3.1 ΚΙΝΗΣΗ BROWN

Ο βασικός μας σκοπός θα είναι να δώσουμε ακριβή έννοια στη "στοχα-
στική" διαφορική εξίσωση:

dx
dt

= b(x, t) + σ(x, t)η(t) (3.1)

όπου η συνάρτηση η(t) αντιπροσωπεύει μία διαδικασία "θορύβου". Το πρό-
βλημα με τη γραφή αυτή είναι ότι αν η διαδικασία η είναι π.χ. μία διαδι-
κασία Γκαουσσιανού λευκού θορύβου (ένα από τα πλέον τυπικά παραδείγ-
ματα), τότε θα είναι ασυνεχής (σχεδόν) παντού, οπότε και η εξίσωση (3.1)
είναι κάθε άλλο παρά καλά ορισμένη.
Για το λόγο αυτό, κανείς πηγαίνει ένα βήμα πίσω και γράφει την εξίσωση

(3.1) στη μορφή διακριτού χρόνου:

X(tk+1) − X(tk) = b(X(tk), tk)δk + σ(X(tk), tk)
[
W(tk+1) − W(tk)

]
, (3.2)

όπου η διαδικασία W(t) είναι μία στοχαστική διαδικασία που ενσωματώνει
μεν τα στοιχεία του λευκού θορύβου, αλλά είναι αρκετά "ομαλή" ώστε να
οδηγεί σε μία καλώς ορισμένη θεωρία στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων.
Η διαδικασία αυτή δεν είναι άλλη από την κίνηση Brown η οποία ορίζεται

με βάση τα κάτωθι εύλογα αξιώματα (που αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτά
που περιμένουμε από μία διαδικασία λευκού θορύβου):

Ορισμός 3.1 (Κίνηση Brown). Μία στοχαστική διαδικασία W στον Rn θα Κίνηση Brown
λέγεται n-διάστατη κίνηση Brown (ή διαδικασία Wiener) με σημείο εκκίνησης
το x ∈ Rn αν:

35



36   

1. P
(
W(0) = x

)
= 1. Κατά σύμβαση, αν δεν αναφέρεται η αρχική συν-

θήκη x ∈ Rn, τότε θα θεωρούμε ότι η W(t) ξεκινά από το 0.

2. Η W έχει ανεξάρτητες αυξήσεις: για κάθε συλλογή χρόνων t1, t2, . . . , tk
με 0 ≤ t1 < t2 < · · · < tk, οι τυχαίες μεταβλητές:

W(t1), W(t2)−W(t1), . . . , W(tk)−W(tk−1) είναι στοχαστικά ανεξάρτητες.
(3.3)

3. Η W έχει στάσιμες και κανονικά κατανεμημένες αυξήσεις : για κάθε
t ≥ 0, τ > 0, και για κάθε Borel U ⊆ Rn:

P
(
W(t + τ) − W(t) ∈ U

)
=

1
(2πτ)n/2

∫
U

e−x2/2τ dx. (3.4)

4. Σχεδόν κάθε τροχιά Wω ≡ W(·, ω) της W είναι συνεχής:

P
{

ω : Wω συνεχής
}

= 1. (3.5)

Εύκολη συνέπεια του παραπάνω ορισμού είναι οι κάτωθι ιδιότητες της
κίνησης Brown:
Πρόταση 3.2. Έστω W(t) = (W1(t), . . . , Wn(t)) μία n-διάστατη κίνησηΙδιότητες της

κίνησης Brown Brown με σημείο εκκίνησης το x ∈ Rn. Τότε:
1. Η W(t) είναι Γκαυσσιανή διαδικασία (δηλ. ακολουθεί την πολυκα-

νονική κατανομή).:

Ex
[
W(t)

]
= x (3.6)

Ex
[
(W(t) − x)(W(s) − x)

]
= n min{s, t}. (3.7)

2. Οι συνιστώσες Wj(t) της W(t) είναι ανεξάρτητες κινήσεις Brown.

3. Για κάθε t0 ≥ 0, η μετατοπισμένη διαδικασία W(t) − W(t0) είναι
κίνηση Brown.

4. Για κάθε λ > 0, η επανακανονικοποιημένη διαδικασία W(λt)/
√

λ
είναι κίνηση Brown.

3.2 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Με βάση τα παραπάνω, το επόμενο στοιχείο που θα χρειαστούμε είναι
μία διαδικασία στοχαστικής ολοκλήρωσης, δηλαδή να δώσουμε νόημα στο
συνεχές ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes:

∑k f (tk)δWk →
∫

f (s) dW(s), (3.8)

όπου f (s) μία κάποια στοχαστική διαδικασία. Φυσικά, καθώς η W(t) είναι
(σχεδόν) πουθενά παραγωγίσιμη, ο συνήθης ορισμός των ολοκληρωμάτων δε
λειτουργεί. Πράγματι, αν πάρουμε μία διαμέριση 0 = t0 < t1 < · · · < tk = t
του [0, t] και θεωρήσουμε τα άνω και κάτω αθροίσματα Riemann:

Lk = ∑k
j=1 W(tj−1)

(
W(tj) − W(tj−1)

)
(3.9)

Rk = ∑k
j=1 W(tj)

(
W(tj) − W(tj−1)

)
, (3.10)
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θα έχουμε:

Rk − Lk = ∑k
j=1

(
W(tj) − W(tj−1)

)2. (3.11)

Ωστόσο, καθώς E[(W(tj) − W(tj−1))2] = tj − tj−1, παίρνουμε:

E(Rk − Lk) = t, (3.12)

ποσότητα που δεν είναι μικρή, οσοδήποτε λεπτή και να γίνει η αρχική μας
διαμέριση.
Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ποιο σημείο της διαμέ-

ρισης θα κάνουμε τη δειγματοληψία της υπό ολοκλήρωση συνάρτησης. Οι
δύο εκτενέστερα χρησιμοποιούμενες επιλογές είναι:

1. Το αριστερό άκρο t∗j = tj−1 που οδηγεί στο στοχαστικό ολοκλήρωμα
Itô.

2. Το μέσο t∗j = (tj−1 + tj)/2 που οδηγεί στο στοχασττικό ολοκλήρωμα
Stratonovich.

Πολύ συνοπτικά, η διαδικασία ολοκλήρωσης Ιtô γίνεται στα εξής στάδια:

 1:   Μία βηματική διαδικασία είναι μία διαδι-
κασία της μορφής: 1. Βηματικές

Διαδικασίες
f (s, ω) = ∑k

j=1 ξ j−1(ω)χ[tj−1,tj)(s), 0 ≤ s ≤ t, ω ∈ Ω, (3.13)

όπου 0 = t0 < t1 < · · · < tk = t μία διαμέριση του [0, t], χ[a,b] η χαρακτηρι-
στική συνάρτηση του [a, b], και οι τυχαίες μεταβλητές ξ j είναι τετραγωνικά
ολοκληρώσιμες (E(ξ2

j ) < ∞) και εξαρτώνται μόνο από την ιστορία της W(s)
μέχρι τη χρονική στιγμή tj. Τότε, όπως θα περίμενε κανείς, το στοχαστικό
ολοκλήρωμα αυτής της διαδικασίας είναι:

I( f ) ≡
∫ t

0
f (s) dW(s) = ∑k

j=1 ξ j−1
(
W(tj) − W(tj−1)

)
, (3.14)

και μπορεί να δειχθεί ότι [50, 51]:

E
[
I( f )2] =

∫ t

0
E
[

f 2(s)
]

ds, (3.15)

μία σχέση που είναι γνωστή ως ισομετρία Itô (για βηματικές διαδικασίες).

 2:     Το επόμενο βήμα είναι να 2. Προσέγγιση με
βηματικές
διαδικασίες

προσεγγίσουμε την υπό ολοκλήρωση συνάρτηση f (s) με μία ακολουθία βη-
ματικών διαδικασιών fn(s) τέτοιες ώστε:∫ t

0
E
[
( f (s) − fn(s))2] ds → 0 καθώς n → ∞. (3.16)

 3:    Τέλος, ορίζουμε το ολοκλήρωμα Itô της f ως το 3. Σύγκλιση
όριο της προσεγγιστικής αυτής διαδικασίας, το οποίο μπορεί να δειχθεί ότι
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είναι ανεξάρτητο της επιλογής των προσεγγιστικών βηματικών διαδικασιών.
Συγκεκριμένα, ορίζουμε:

I( f ) ≡
∫ t

0
f (s) dWs ≡ lim

n→∞

∫ t

0
fn(s) dW(s). (3.17)

3.3 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ITÔ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Έχοντας πλέον μία διαδικασία στοχαστικής ολοκλήρωσης, μπορούμε να
επιστρέψουμε στον ορισμό και στη μελέτη των στοχαστικών διαφορικώνStochastic differential

equations (SDE!). εξισώσεων. Συγκεκριμένα, μπορούμε να πάρουμε το συνεχές όριο της (3.1)
και να γράψουμε:∫ t

0
X(s) ds =

∫ t

0
b(X(s), s) ds +

∫ t

0
σ(X(s), s) dW(s) (3.18)

ή, σε διαφορική μορφή:

dX(t) = b(X(t), t) dt + σ(X(t), t) dW(t). (3.19)

Αυτός θα είναι και ο ορισμός μας για μία στοχαστική διαφορική εξίσωση.
Ωστόσο, για την επίλυση και μελέτη τους, αυτό που θα χρειαστούμε πιο
πολύ είναι ο τύπος του Itô που είναι το στοχαστικό ανάλογο της συνήθους
παραγώγισης:

Θεώρημα 3.3 (Ο τύπος του Itô). Έστω f μία C2 συνάρτηση. Τότε, ηΟ τύπος του Itô
στοχαστική διαδικασία Y(t) = f (W(t)) ικανοποιεί τη σχέση:

dY(t) = f ′(W(t)) dW(t) + 1
2 f ”(W(t)) dt. (3.20)

3.4 ΔΙΑΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ

Θα τελειώσουμε το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζοντας μερικές ιδιότητες
μίας σημαντικής κλάσης στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων που γράφο-
νται στη μορφή:

Ορισμός 3.4 (Διαχύσεις Itô). Μία (ομογενής) διάχυση Itô στον Rn είναι
μία στοχαστική διαδικασία X(t) = (X1(t), . . . , Xn(t)) που ικανοποιεί μίαΔιαχύσεις Itô
στοχαστική διαφορική εξίσωση (ΣΔΕ) της μορφής:

dXα(t) = bα(X(t)) dt + ∑m
µ=1 σαµ(X(t)) dWµ(t), α = 1, . . . , n, (3.21)

όπου W(t) = (W1(t), . . . , Wm(t)) μία κίνηση Brown στον Rm και οι συ-
ντελεστές ταχύτητας και διάχυσης b and σ (αντιστοίχως) είναι Lipschitz
συνεχείς.

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην ανάλυση των διαδικασιών διάχυσης
είναι ο γεννήτοράς τους [51]:

Ορισμός 3.5 (Ο Γεννήτορας μιας Διάχυσης). Έστω X(t) μία n-διάστατηκαι οι γεννήτορές
τους διάχυση Itô. Τότε, ο γεννήτορας L της X(t) ορίζεται να είναι ο τελεστής:

L f (x) = lim
t→0

Ex[ f (X(t))] − f (x)
t

, (3.22)

για κάθε συνάρτηση f για την οποία το όριο (3.22) υπάρχει για κάθε x ∈ Rn.
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Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στη στοχαστική ανάλυση είναι ότι η
κλάση συναρτήσεων για την οποία το όριο (3.22) υπάρχει περιέχει το χώρο
C2

0(Rn) των δις-παραγωγίσιμων συναρτήσεων με συμπαγή στήριξη [51, Πα-
ράγραφος 7.3]. Στο χώρο αυτό, η δράση του L μπορεί να εκφρασθεί ως: Γεννήτορες ως

διαφορικοί τελεστές

L f =
n

∑
α=1

bα(x)
∂ f
∂xα

+
1
2

n

∑
α,β=1

m

∑
µ=1

σαµ(x)σβµ(x)
∂2 f

∂xα∂xβ
, (3.23)

ή, πιο συμπαγώς:

L = ⟨b,∇⟩ + 1
2 ⟨σσT ,∇⊗∇⟩, (3.24)

όπου ∇ ο συνήθης διαφορικός τελεστής ∇α = ∂
∂xα
, και ⟨·, ·⟩ η Ευκλείδεια

μετρική: ⟨x, y⟩ = ∑α xαyα.
Έτσι, αν θέσουμε Y(t) = f (X(t)) όπου f ∈ C2

0(Rn), τότε η σχέση (??)
γράφεται:

dY(t) = L f (X(t)) dt +
n

∑
α=1

m

∑
µ=1

∂ f
∂xα

∣∣∣∣
X(t)

σαµ(X(t)) dWµ(t). (3.25)

Συνέπεια της γραφής αυτής είναι και ο τύπος του Dynkin [51], ο οποίος και
θα μας φανεί πολύ χρήσιμος στα Κεφάλαια 5 και 6: Ο τύπος

του Dynkin

Ex[ f (X(t))] = f (x) + Ex

[∫ t

0
L f (X(s)) ds

]
. (3.26)





4
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ NASH

Ε εδραιώσει το απαραίτητο υπόβαθρο θεωρίας παιγνίων και στοχα-
στική ανάλυσης, είμαστε πλέον σε θέση να διατυπώσουμε και να απαντή-
σουμε με ακρίβεια το ερώτημα που θέσαμε για πρώτη φορά στο Κεφάλαιο
2: υπό ποίες συνθήκες μπορεί να εμφανιστεί έλλογη συμπεριφορά σε
παίγνια που διαταράσσονται στοχαστικά με το χρόνο?

Στην εξελικτική θεωρία παιγνίων, οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται συ-
νήθως με τη μορφή "κλιματικών μεταβολών" που επηρεάζουν άμεσα κάθε Στοχαστικές

διαταραχέςφαινότυπο. Αυτή η προσέγγιση των Fudenberg και Harris [20] προκάλεσε
πολύ ενδιαφέρον, και υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά της στοχαστικής
εξέλιξης που τη διαφοροποιούν από τη ντετερμινιστική περίπτωση που πα-
ρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 2.3. Για παράδειγμα, αν η κύμανση των κλιματι-
κών μεταβολών είναι αρκετά χαμηλή, ο Cabrales [21] έδειξε ότι οι κυριαρχη-
μένες στρατηγικές εκλείπουν και ο Imhof [22] απέδειξε ότι τα σημεία γνή-
σιας ισορροπίας είναι στοχαστικά ευσταθή, αλλά δεν είναι ακόμα γνωστό
αν αυτό εξακολουθεί να ισχύει για ισχυρότερες στοχαστικές διακυμάνσεις.
Από την άλλη, στην περίπτωση παιγνίων με πεπερασμένο αριθμό παι-

κτών, οι διακυμάνσεις που απαντούν στην εξελικτική θεωρία παιγνίων δεν
είναι πλέον κατάλληλες για την περιγραφή στοχαστικών φαινομένων, ακρι-
βώς επειδή δεν υπάρχουν μη-ατομικοί πληθυσμοί. Έτσι, στην περίπτωση
των μαθησιακών σχημάτων, οι στοχαστικές διακυμάνσεις θα πρέπει να δια-
ταράσσουν απευθείας τα ερεθίσματα που δέχονται οι παίκτες και με βάση
τα οποία επιλέγουν τις στρατηγικές τους. Κατ'αυτόν τον τρόπο οδηγούμα-
στε σε μία περιγραφή η οποία είναι πολύ διαφορετική από την εξελικτική
εικόνα των Fudenberg και Harris.

  Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός μας σε αυτό το κεφάλαιο θα
είναι να αναλύσουμε την εξέλιξη των παικτών σε στοχαστικά διαταραγμένα
παίγνια Nash – βλ. επίσης τα άρθρα [65, 66]. Το μοντέλο ερεθίσματος-
απόκρισης που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ιδιαιτέρως απλό: οι παίκτες
βαθμολογούν τις στρατηγικές τους ανάλογα με την αποτελεσματικότητά
τους και χρησιμοποιούν εκθετικά πιο συχνά αυτές που έχουν την καλύτερη
βαθμολογία. Αυτή η συμπεριφορά "εκθετικής μάθησης" είναι, από αρκετές
απόψεις, η απλούστερη που θα μπορούσαν να επιδείξουν οι παίκτες: θα
δούμε ότι είναι ισοδύναμη με τη (πολυπληθυσμιακή) δυναμική των αντι-
γραφέων.
Η προσέγγιση αυτή είναι το θέμα της Παραγράφου 4.1; κατόπιν, στην

Παράγραφο 4.2, εξάγουμε τη στοχαστική δυναμική των αντιγραφέων για
παίκτες των οποίων η μαθησιακή διαδικασία υπόκειται σε συνεχείς τυχαίες
διαταραχές. Η δυναμική που εξάγουμε είναι διαφορετική από τη δυναμική
των "κλιματικών μεταβολών" των Fudenberg και Harris [20], και, κατά συ-
νέπεια, οι ιδιότητές της είναι επίσης ριζικά διαφορετικές. Σε αντίθεση με τα

41
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αποτελέσματα των Cabrales, Imhof και Hofbauer [21--23], αποδεικνύουμε
στην Παράγραφο 4.3 ότι οι κυριαρχημένες στρατηγικές εκλείπουν ανεξαρ-
τήτως του μεγέθους των στοχαστικών διαταραχών (Πρόταση 4.1). Πε-
ραιτέρω, απομακρύνοντας επαγωγικά τις κυριαρχημένες στρατηγικές, απο-
δεικνύουμε ότι αυτό ισχύει ακόμα και για τις αναδρομικά κυριαρχημένες
στρατηγικές: παρά το θόρυβο, οι μόνες στρατηγικές που επιζούν είναι αυ-
τές που είναι λογικά αποδεκτές (Θεώρημα 4.3). Κατ'αυτόν τον τρόπο, αν το
παίγνιο είναι επιλύσιμο, έπεται ότι οι παίκτες θα συγκλίνουν στο μοναδικό
σημείο γνήσιας ισορροπίας του παιγνίου.
Ορμώμενοι από τα παραπάνω αποτελέσματα, αποδεικνύουμε στην Πα-

ράγραφο 4.4 ότι τα σημεία γνήσιας ισορροπίας είναι πάντα στοχαστικά
ευσταθή στη στοχαστική δυναμική της εκθετικής μάθησης (Θεώρημα 4.5).
Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευθεί ως το στοχαστικό ανάλογο
του "παραδοσιακού θεωρήματος" των πολυπληθυσμιακών παιγνίων και,
κατ'αυόν τον τρόπο, καλούμαστε να το αντιπαραβάλουμε με τα αποτε-
λέσματα των [22, 23] όπου τα στοχαστικά ευσταθή σημεία είναι τα σημεία
γνήσιας ισορροπίας ενός κατάλληλα τροποποιημένου παιγνίου. Διαπιστώ-
νουμε έτσι ότι η τυχαιότητα διαχωρίζει τις διαδικασίες της μάθησης και της
φυσικής επιλογής: η εκθετική μάθηση φαίνεται ότι προσδίδει μία καθαρό-
τερη εικόνα του υποκείμενου παιγνίου απ'ότι η φυσική εξέλιξη.

4.1 ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ας θεωρήσουμε ένα παίγνιο Nash G ≡ G(N, A, u) με N παικτες και χώ-
ρους αμιγών στρατηγικών Ai. Τότε, από τη σχέση (2.31), θα έχουμε:

d
dt

log(xiα) = uiα(x) − ui(x), (4.1)

όπου, όπως και προηγουμένως, το σημείο x = ∑i,α xiαeiα ∈ A αναπαριστά τη
μεικτή στρατηγική των παικτών και οι ποσότητες uiα(x) = ui(x−i; α) είναιRevisiting the

replicator equation. οι "αμιγείς" αμοιβές του i-στού παίκτη όταν οι αντίπαλοί του παίζουν τη
μεικτή στρατηγική x−i ∈ A−i (όπως πάντα, με {eiα : α ∈ Ai} συμβολίζουμε
τα συνήθη διανύσματα βάσης του RAi ; βλ. και τις συμβάσεις του Κεφαλαίου
1). Έτσι, ολοκληρώνοντας τη σχέση (4.1) και παίρνοντας το πηλίκο xiα/xiβ,
έχουμε:

xiα(t)
xiβ(t)

=
eUiα(t)

eUiβ(t)
, (4.2)

όπου Uiα(t) =
∫ t

0 uiα(x(s)) ds. Ωστόσο, καθώς ∑β xiβ = 1, μία απλή άθροιση
οδηγεί στην κατανομή Gibbs:

xiα(t) =
eUiα(t)

∑i
β eUiβ(t)

. (4.3)

Στην πιθανοτική ερμηνεία των μεικτών στρατηγικών (όπου το σημείο xi
αναπαριστά την κατανομή πιθανότητας των επιλογών του παίκτη i), η τε-
λευταία εξίσωση και η στατιστική ανεξαρτησία των xi, i = 1, . . . , N, συνε-



4.1   43

πάγονται ότι η πιθανότητα P(α1, . . . , αN) να παρατηρήσουμε τους παίκτες
στο αμιγές σημείο (α1, . . . , αN) ∈ A ≡ ∏i Ai θα δίνεται από τη σχέση:

P(α1, . . . , αN) =
exp

(
∑i Uiαi (t)

)
∑β1

· · ·∑βN
exp

(
∑i Uiβi (t)

) . (4.4)

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι αν οι παίκτες εξελίσσονται με βάση τη δυναμική
των αντιγραφέων (2.31), τότε οι ποσότητες Uiα μπορούν να ερμηνευθούν ως
(αρνητικές) Χαμιλτονιανές που οι παίκτες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν.
Αυτή η προσπάθεια μεγιστοποίησης είναι συνυφασμένη στο δυναμικό σύ-

στημα (2.31), αλλά φαίνεται πολύ πιο καθαρά αν ακολουθήσουμε αυτή τη
συλλογιστική ανάποδα. Πράγματι, το ολοκλήρωμα Uiα(t) =

∫ t
0 uiα(x(s)) ds Βαθμολόγηση

στρατηγικώντης σχέσης (4.3) αναπαριστά απλώς το συνολικό κέρδος που θα είχε απο-
φέρει η στρατηγική α ∈ Ai του παίκτη i μέχρι χρόνο t (φυσικά, αν παιζόταν
κάθε χρονική στιγμή εναντίον της στρατηγικής x−i(t) των αντιπάλων του i).
Με τη σειρά του, αυτό υποδηλώνει μία εναλλακτική ερμηνεία της εξίσωσης
(2.31), η οποία είναι ακόμα πιο διαισθητική από τους υπολογισμούς μας
του Κεφαλαίου 2.1.2.
Πριν λοιπόν εισάγουμε κάποιον κανόνα δυναμικής εξέλιξης, ας υποθέ-

σουμε ότι οι παίκτες βαθμολογούν της στρατηγικές τους με βάση την εξί-
σωση:

dUiα(t) = uiα(x(t)) dt, (4.5)

όπου με x(t) συμβολίζουμε τη στρατηγική των παικτών τη στγιμή t. Αυτή η
βαθμολόγηση προφανώς ενισχύει τις στρατηγικές που αποδίδουν καλύτερα
κατά μέσο όρο, και, συνεπώς, είναι λογικό ότι οι παίκτες θα χρησιμοποιούν
συχνότερα τη στρατηγική με την υψηλότερα βαθμολογία.
Πώς ακριβώς όμως επιλέγουν οι παίκτες τις στρατηγικές τους? Μία πρώτη

σκέψη θα ήταν να επιλέγουν μία στρατηγική με πιθανότητα ανάλογη προς
τη βαθμολογία της, δηλαδή να χρησιμοποιούν τη μεικτή στρατηγική xiα =
Uiα
/

∑β Uiβ; ωστόσο, μία τέτοια τακτική θα οδηγούσε σύντομα σε προβλή-
ματα επειδή οι βαθμολογίες θα μπορούσαν να γίνουν αρνητικές. Αντ'αυτού,
υποθέτουμε (ή, μάλλον, προτείνουμε) ότι οι παίκτες επιλέγουν στρατηγικές
με βάση το νόμο της εκθετικής μάθησης:

xiα(t) =
eλiUiα(t)

∑β eλiUiβ(t)
, (4.6)

ο οποίος, εκτός από τους ρυθμούς μάθησης λi > 0 είναι ισοδύναμος με τη
σχέση (4.3).
Από μία άποψη, η επιλογή αυτή φαίνεται αυθαίρετη και, πράγματι, αν

το μόνο μας κριτήριο είναι οι μεταβλητές xiα να είναι θετικά ορισμένες ως
προς τις Uiα τότε θα μπορούσαμε να είχαμε απλώς πάρει τετράγωνα αντί
για εκθετικά (ή, προφανώς, οποιαδήποτε άλλη λεία θετική συνάρτηση). Αυτό
που κάνει τον κανόνα (4.6) μία πολύ φυσική επιλογή είναι η σχέση του με το
μοντέλο logit και το μαθησιακό σχήμα του λογιστικού εικονικού παιχνιδιού
των Fudenberg και Levine [11].¹

1 Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται συχνά ο όρος "μάθηση logit" για τη σχέση (4.6), μία επιλογή
που είναι μάλλον ατυχής: η συνάρτηση logit είναι logit p ≡ log (p/(1 − p)), και είναι η αντί-
στροφή της, η λογιστική συνάρτηση, αυτή που εμφανίζεται στη σχέση (4.6). Υπό το πρίσμα
αυτό, θα ήταν πολύ καλύτερο να λεγόταν το σχήμα αυτό "λογιστικό" αντί για "logit", αλλά η
ορμή της βιβλιογραφίας είναι δύσκολο να ανακρουσθεί .
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Η βασική ιδέα της λογιστικής μάθησης είναι πολύ απλή: δεδομένης της
στρατηγικής των αντιπάλων του, κάθε παίκτης θα ήθελε να παίξει τη "βέλ-
τιστη απάντηση" δηλ. οποιαδήποτε στρατηγική μεγιστοποιεί το δεσμευ-Λογιστική

μάθηση μένο (από την αντίπαλη στρατηγική) κέρδος του παίκτη. Ωστόσο, αυτή η
"βέλτιστη απάντηση" δεν είναι πάντα μονοσήμαντα ορισμένη: αν λ.χ. υπάρ-
χουν δύο επιλογές α, β ∈ Ai του παίκτη i που αποδίδουν το ίδιο κέρδος
ui(x−i; α) = ui(x−i; β), τότε κάθε κυρτός συνδυασμός τους θα είναι μία
"βέλτιστη απάντηση" στη στρατηγική x−i.
Για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, μπορούμε να καταφύγουμε σε ένα τέ-

χνασμα "λείανσης" και να διαταράξουμε τις συναρτήσεις κέρδους με μία
γνησίως κοίλη συνάρτηση hi(xi) της οποίας οι παράγωγοι απειρίζονται στο
σύνορο του ∆i. Πιο συγκεκριμένα, το τέχνασμα αυτό έγκειται στη θέωρηση
του "διαταραγμένου" παιγνίου G(τ) με συναρτήσεις κέρδους:

ũi(x) = ui(x) + τihi(xi), (4.7)

όπου η παράμετρος τi είναι μία θερμοκρασιακή παράμετρος που "παγώνει"
το παίγνιο G(τ) στο αρχικό παίγνιο G(0) ≡ G όταν μηδενίζεται.
Γεωμετρικά, αν κανείς ερμηνεύσει τα δεσμευμένα κέρδη ui(x−i; ·) : Ai →

R συναρτήσει του γραφήματος τους πάνω από το ∆i, τότε η διαταραχή hiΘερμοδυναμική
ερμηνεία ισοδυναμεί με την προσάρτηση ενός κοίλου "όρους" πάνω από το γράφημα,

το οποίο είναι το ίδιο ένα πλέγμα πάνω στο ∆i (χάρις στην πολυγραμμικό-
τητα των ui). Κατ'αυτόν τον τρόπο, η στρατηγική βi(x) ∈ ∆i που αντιστοιχεί
στην κορυφή αυτού του όρους θα είναι η μοναδική βέλτιστη απάντηση του
παίκτη i στη στρατηγική x−i στο διαταραγμένο παίγνιο, και η απεικόνιση
x 7→ βi(x) θα είναι λεία [11].
Προφανώς, αυτή η λεία απεικόνιση βέλτιστων απαντήσεων βi : ∆ → ∆i

εξαρτάται από τη συνάρτηση διαταραχής hi, και η πλέον φυσική επιλογή
για τη συνάρτηση αυτή είναι να πάρουμε την ίδια την εντροπία της xi:

hi(xi) = − ∑
α∈supp(xi)

xiα log xiα. (4.8)

Με την επιλογή αυτή, οι παίκτες πρακτικά μεγιστοποιούν τις ποσότητες:

ũi(x−i; xi) = ui(x−i; xi) − τi ∑i
α

xiα log xiα (4.9)

για δεδομένο x−i ∈ ∆−i, και πάντα υπό τον περιορισμό ∑i
α xiα = 1. Έτσι,

λύνοντας αυτό το (κυρτό) πρόβλημα μεγιστοποίησης, καταλήγουμε στη λο-
γιστική βέλτιστη απάντηση:

βiα(x) =
exp

(
1
τi

uiα(x)
)

∑i
β exp

(
1
τi

uiβ(x)
) , (4.10)

η οποία "παγώνει" σε ένα μυωπικό (και, συνήθως, κακώς ορισμένο) σχήμα
βέλτιστης απάντησης όταν οι θερμοκρασιακές παράμετροι τi τείνουν στο 0.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, ο κανόνας εκθετικής μάθησης (4.6) προ-

κύπτει ως μία πολύ λογική επιλογή: οι παίκτες απλώς μεγιστοποιούν τις
αναμενόμενες βαθμολογίες, κρατώντας ταυτόχρονα την εντροπία των στρα-Ρυθμός μάθησης

και θερμοκρασία τηγικών τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, προσπαθώντας με αυτόν τον
τρόπο να "δοκιμάσουν" όσο πιο ομοιομόρφα γίνεται όλες τις στρατηγικές
τους (πάντα λαμβάνοντας υπ'όψιν τη διαφορά κέρδους ανάμεσά τους). Αυτή
η εξισορρόπηση εντροπίας και βαθμολογίας ρυθμίζεται από τους ρυθμούς
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μάθησης λi των παικτών οι οποίοι, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε συ-
γκρίνοντας τις σχέσεις (4.6) και (4.10), δρουν ως "αντίστροφες θερμοκρα-
σίες": όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή (μικρά λi), οι παίκτες έχουν σχετικά
"απαλές" μαθησιακές καμπύλες και οι διαφορές στο κέρδος υποβαθμίζο-
νται; αντιθέτως, όταν λi → ∞, η εκθετική μάθηση ψύχεται και καταλήγει να
γίνεται μία σκληρή διαδικασία βέλτιστης απάντησης.
Για να δικαιολογήσουμε τον όρο "ρυθμός μάθησης" – και, επίσης, για να

επιστρέψουμε στη δυναμική των αντιγραφέων – αξίζει να παρατηρήσουμε
ότι αν παραγωγίσουμε τη σχέση (4.6), προκύπτει:

dxiα
dt

=
λiuiα(x) ∑β eλiUiβ − λieλiUiα ∑β uiβ(x)eλiUiβ(

∑β eλiUiβ
)2

= λixiα (uiα(x) − ui(x)) . (4.11)

Αυτή η προσαρμοσμένη αντιγραφική εξίσωση δείχνει ότι οι παράμετροι λi
ελέγχουν επίσης την εξελικτική "σταθερά χρόνου" των παικτών: όσο μεγα-
λύτερος είναι ο ρυθμός μάθησης ενός παίκτη, τόσο γρηγορότερα αλλάζουν
οι στρατηγικές του – προφανώς, όταν όλες οι παίκτες μαθαίνουν με ρυθμό
λi = 1, ανακτούμε την (ομοιόμορφη) δυναμική των αντιγραφέων (2.31).

4.2 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ

Η προσαρμοσμένη δυναμική (4.11) προφανώς έχει τις ίδιες ιδιότητες με
τη δυναμική των αντιγραφέων σε πολυπληθυσμιακά παίγνια τυχαίων ζεύ-
ξεων, οπότε δε μένουν και πολλά να πούμε εδώ: οι κυριαρχημένες στρα- Μάθηση και

αβεβαιότητατηγικές εκλείπουν (Θεώρημα2.14) και το παραδοσιακό θεώρημα (Θεώρημα
2.15) εξασφαλίζει την ισοδυναμία μεταξύ ασυμπτωτικής ευστάθειας και
γνήσιας ισορροπίας Nash. Ωστόσο, κατά μία άποψη, οι ιδιότητες αυτές θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ως άμεση συνέπεια της τέλειας πληροφόρησης
των παικτών για το παίγνιο στο οποίο συμμετέχουν όταν ενημερώνουν τις
βαθμολογίες τους, και αυτό είναι μία υπόθεση που δεν ισχύει πάντα. Η
αλληλεπίδραση της φύσης με το παίγνιο ή σφάλματα στον υπολογισμό των
αμοιβών ενός παίκτη αναποφεύκτα εισάγουν στοχαστικές διακυμάνσεις στη
σχέση (4.5), οι οποίες, με τη σειρά τους, διαδίδονται στη δυναμική (4.11).

Για να μελετήσουμε αυτές τις τυχαίες διακυμάνσεις, θα υποθέσουμε ότι
οι βαθμολογίες των στρατηγικών εξελίσσονται με βάση τη στοχαστική δια-
φορική εξίσωση:

dUiα(t) = uiα(X(t)) dt + σiα(X(t)) dWiα(t), (4.12)

όπου, όπως και πριν, η X(t) ∈ A περιγράφεται από τη λογιστική εξίσωση:

Xiα(t) =
eλiUiα(t)

∑i
β eλiUiβ(t)

, (4.13)

η διαδικασία W(t) = ∑i,α Wiα(t)eiα είναι μία διαδικασία Wiener στον RA ∼=
∏i RAi , και οι συντελεστές διάχυσης σiα : A → R είναι ουσιωδώς φραγμένες
συναρτήσεις σiα : A → R που προσμετρούν τον αντίκτυπο του θορύβου στο
σύστημα βαθμολογίας των παικτών.²

2 Επισημαίνουμε εδώ ότι μία συνάρτηση f καλείται ουσιωδώς φραγμένη όταν ess sup | f | < ∞,
δηλ. όταν η εξαίρεση ενός συνόλου μηδενικού μέτρου την καθιστά φραγμένη.
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Παρατήρηση. Ένα σημαντικό παράδειγμα εξάρτησης των συντελεστών θο-
ρύβου από τη στρατηγική των παικτών είναι η περίπτωση όπου σiα(x−i; α) =
0 για όλους τους παίκτες i ∈ N και για όλες τις επιλογές α ∈ Ai, x−i ∈ A−i.
Σε αυτήν την περίπτωση, η εξίσωση (4.12) γίνεται ένα πειστικό μοντέλο
ελλιπούς πληροφόρησης: όταν ένας παίκτης κάνει επιλέγει κάποιο α ∈ Ai, η
παρατήρηση της αμοιβής του είναι ακριβής, αλλά σε ό,τι αφορά στρατηγικές
που δε χρησιμοποίησε, οι εκτιμήσεις του μπορεί να είναι εσφαλμένες.
Με βάση τα παραπάνω, οι εξισώσεις (4.12) και (4.13) μπορούν να αποσυ-

ζευχθούν χρησιμοποιώντας τη σχέση του Itô (3.20). Πράγματι, καθώς οι συ-Η μετάδοση
του θορύβου νιστώσες της W(t) είναι στοχαστικά ανεξάρτητες, θα έχουμε dWjβ · dWkγ =

δjkδβγ και, κατά συνέπεια:

dXiα = ∑j,β
∂Xiα
∂Ujβ

dUjβ +
1
2 ∑j,β ∑k,γ

∂2Xiα
∂Ujβ∂Ukγ

dUjβ · dUkγ

= ∑i
β

(
uiβ(X)

∂Xiα
∂Uiβ

+
1
2

σ2
iβ(X)

∂2Xiα

∂U2
iβ

)
dt

+ ∑i
β

σiβ(X)
∂Xiα
∂Uiβ

dWiβ. (4.14)

Από την άλλη, μία (συνήθης) διαφόριση της (4.6) δίνει:

∂Xiα
∂Uiβ

= λiXiα(δαβ − Xiβ) (4.15)

∂2Xiα

∂U2
iβ

= λ2
i Xiα(δαβ − Xiβ)(1 − 2Xiβ) (4.16)

οπότε, αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στην εξίσωση (4.14), παίρ-
νουμε:

dXiα = λiXiα
(
uiα(X) − ui(X)

)
dt

+ λ2
i

2 Xiα

(
σ2

iα(X)(1 − 2Xiα) − ∑i
β

σ2
iβ(X)Xiβ(1 − 2Xiβ)

)
dt

+ λiXiα

(
σiα(X) dWiα − ∑i

β
σiβ(X)Xiβ dWiβ

)
, (4.17)

ή, στην "ομοιόμορφη" περίπτωση λi = 1:

dXiα = Xiα
(
uiα(X) − ui(X)

)
dt

+ 1
2 Xiα

(
σ2

iα(X)(1 − 2Xiα) − ∑i
β

σ2
iβ(X)Xiβ(1 − 2Xiβ)

)
dt

+ Xiα

(
σiα(X) dWiα − ∑i

β
σiβ(X)Xiβ dWiβ

)
. (4.18)

Η προσαρμοσμένη εξίσωση (4.17) και η ομοιόμορφη αδερφή της (4.18)
είναι η στοχαστική εκδοχή της δυναμικής των αντιγραφέων που θα μελε-
τήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο οπότε και θα αποτελέσει το κέντρο του εν-Η στοχαστική

δυναμική των
αντιγραφέων

διαφέροντός μας. Κατ'αρχάς, επισημαίνουμε ότι το δυναμικό αυτό σύστημα
επιδέχεται (μοναδική) ισχυρή λύση για κάθε αρχική συνθήκη X(0) = x ∈
∆, παρά το ότι δεν ικανοποιείται η συνθήκη γραμμικής αύξησης |b(x)| +
|σ(x)| ≤ C(1 + |x|) που απαιτείται για το θεώρημα ύπαρξης και μοναδικό-
τητας των ΣΔΕ (Θεώρημα ??). Παρόλ'αυτά, μία άθροιση στο σύνολο α ∈ Ai
αποκαλύπτει ότι κάθε πλέγμα ∆i ⊆ ∆ διατηρείται αναλλοίωτο στη σχέση
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(4.17): αν Xi(0) = xi ∈ ∆i, τότε d
(

∑i
α Xiα

)
= 0 και, συνεπώς, η τροχιά Xi(t)

θα παραμείνει στο ∆i για όλους τους χρόνους t ≥ 0.
Έτσι, αν ϕ είναι μία λεία συνάρτηση που ισούται με 1 σε κάποια ανοικτή

περιοχή U ⊇ ∆ και που μηδενίζεται στο εξωτερικό κάποιου συμπαγούς Ισχυρές
λύσειςK ⊇ U. Τότε, αν b και c οι συντελεστές ταχύτητας και διάχυσης της (4.17)

αντιστοίχως, η ΣΔΕ

dXiα = ϕ(X)
(

biα(X) dt + ∑β
ci,αβ(X) dWiβ

)
(4.19)

θα έχει φραγμένους συντελεστές και, συνεπώς, θα επιδέχεται μοναδική
ισχυρή λύση. Ωστόσο, αφού η παραπάνω εξίσωση συμφωνεί με τη (4.17)
στο ∆ και κάθε λύση της (4.17) παραμένει πάντα στο ∆, μπορούμε να συ-
μπεράνουμε ότι η διαταραγμένη δυναμική των αντιγραφέων θα επιδέχεται
μοναδική ισχυρή λύση για κάθε αρχική συνθήκη X(0) = x ∈ ∆.
Αξίζει επίσης να συγκρίνουμε τη δυναμική (4.17), (4.18) με την προσέγ-

γιση των "κλιματικών μεταβολών" των Fudenberg και Harris [20] που έχει Εξέλιξη
και μάθησηγίνει η κυρίαρχη ενσάρκωση της δυναμικής των αντιγραφέων σε στοχαστικά

περιβάλλοντα; για το λόγο αυτό, ας θυμηθούμε πρώτα πώς οι κλιματικές
μεταβολές εισέρχονται στη δυναμική των αντιγραφέων. Η βασική ιδέα εί-
ναι ότι η αναπαραγωγιμότητα ενός φαινότυπου δεν επηρεάζεται μόνο από
αιτιοκρατικούς παράγοντες που εξαρτώνται από την πληθυσμιακή κατα-
νομή των διαφόρων ειδών, αλλά και από την επίδραση του "κλίματος" και,
γενικότερα, της φύσης στο παίγνιο.
Πιο συγκεκριμένα, έστω Ziα(t) το απόλυτο μέγεθος του πληθυσμού του

φαινότυπου α ∈ Ai του είδους i ∈ N σε κάποιο πολυπληθυσμιακό παίγνιο
τυχαίων ζεύξεων G. Τότε, η επαύξησή του θα καθορίζεται από τη σχέση:

dZiα(t) = Ziα(t)
(
uiα(X(t)) dt + σiα dWiα(t)

)
, (4.20)

όπου, όπως και στην περίπτωση της (2.30), με X(t) ∈ ∆ συμβολίζουμε τις
πληθυσμιακές αναλογίες Xiα = Ziα/ ∑i

β Ziβ. Έτσι, μία παραγώγιση κατά
Itô δίνει την κλιματικά διαταραγμένη (πολυπληθυσμιακή) δυναμική των
αντιγραφέων:

dXiα = Xiα

[(
uiα(X) − ui(X)

)
−
(

σ2
iαXiα − ∑β

σ2
iβX2

iβ

)]
dt (4.21)

+ Xiα
[
σiα dWiα − ∑ σiβXiβ dWiβ

]
.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο θόρυβος διαδίδεται διαφορετικά στην περί-
πτωση της εκθετικής μάθησης και στην περίπτωση της εξέλιξης. Πράγματι,
αν συγκρίνουμε τις εξισώσεις (4.17) (ή, καλύτερα, την ομοιόμορφη εκδοχή
(4.18)) και (4.21) όρο προς όρο, βλέπουμε ότι έχουν διαφορετικούς όρους
ταχύτητας. Αν και οι όροι κέρδους uiα − ui ταυτοποιούν τις δύο εξισώσεις
στο ντετερμινιστικό όριο (σ = 0), οι δύο εκφράσεις διαφέρουν κατά:

1
2 Xiα

(
σ2

iα − ∑i
β

σ2
iβXiβ

)
dt. (4.22)

Παρά τη φαινόμενη "αθωότητα" αυτού του όρου, θα δούμε ότι αυτός ευθύ-
νεται για τις διαφορετικές ιδιότητες της εκθετικής μάθησης σε παίγνια με
τυχαία κυμαινόμενα κέρδη. Όπως θα δούμε στις επόμενες παραγράφους,
οδηγεί σε ορισμένες αναπάντεχες απαλοιφές που επιτρέπουν στην έλλογη
συμπεριφορά να εμφανισθεί ανεξαρτήτως του επιπέδου του θορύβου.
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Η διαφορά αυτή υποδηλώνει περαιτέρω ότι μπορούμε να μεταβούμε από
την εξίσωση (4.17) στη (4.21) απλώς αλλάζοντας τις συναρτήσεις κέρδους
του παιγνίου κατά ũiα = uiα + 1

2 σ2
iα. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι οι συ-Προσαρμογή

στο θόρυβο ντελεστές διάχυσης σiα είναι σταθεροί – για τη γενικότερη περίπτωση θα
έπρεπε να θεωρήσουμε μη γραμμικά παίγνια. Αυτή η φαινόμενη έλλειψη
γενικότητας δεν είναι όμως πολύ σημαντική; αυτό που έχει περισσότερη
σημασία είναι ότι αυτό το τροποποιημένο παίγνιο είναι ακριβώς αυτό που
προέκυψε στην ανάλυση των Imhof και Hofbauer [22, 23]. Συνεπώς, η προ-
σαρμογή αυτή φέρεται να διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο
διαχωρισμό μάθησης και εξέλιξης: ενώ το προσαρμοσμένο παίγνιο είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, η εκθετική
μάθηση φαίνεται ότι δίνει στους παίκτες μία καθαρότερη εικόνα του υπο-
κείμενου παιγνίου.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να κάνουμε μία ακόμα παρατήρηση. Πιο συγκε-

κριμένα, αν συγκρίνουμε τις αιτιοκρατικές εξισώσεις βαθμολόγησης (4.5)
και αναπαραγωγής (2.30), έχουμε:

dUiα = uiα(x) dt =
dziα
ziα

= d(log ziα), (4.23)

οπότε προκύπτει ότι ziα(t) = eUiα(t). Στη στοχαστική ωστόσο περίπτωση, το
λήμμα του Itô δίνει:

d(log Ziα) =
dZiα
Ziα

− 1
2

1
Z2

iα
(dZiα)2 =

dZiα
Ziα

− 1
2

σ2
iα dt. (4.24)

Συνεπώς, η σύγκριση των (4.12) και (4.20) δίνει:

dUiα(t) = d(log Ziα) + 1
2 σ2

iα dt, (4.25)

ή, ισοδύναμα:

Ziα(t) = exp
(∫ t

0
uiα(X(s)) − 1

2 σ2
iα(X(s)) ds

)
. (4.26)

Υπό μία έννοια, αυτή η τελευταία εξίσωση αποσαφηνίζει το ρόλο του
προσαρμοσμένου παιγνίου ũiα = uiα + 1

2 σ2
iα ακόμα πιο έντονα από τον όρο

(4.22). Επίσης, έτσι εξηγείται και η παρατήρηση των Hofbauer και ImhofΕρμηνεία κατά
Stratonovich [23] αναφορικά με διαταραχές τύπου Stratonovich[βλ. επίσης και το άρθρο

67]: αφού ∂(log Ziα) = ∂Ziα
Ziα
, διαπιστώνουμε ότι, ουσιαστικά, οι διαταρα-

χές Itô στην εκθετική μάθηση ισοδυναμού με διαταραχές Stratonovich στη
θεωρία της εξέλιξης.

4.3 ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Έχοντας στη διάθεσή μας τις στοχαστικές δυναμικές εξισώσεις (4.17) και
(4.18), το επόμενο λογικό βήμα είναι να δούμε αν οι αιτιοκρατικές ιδιό-
τητες της δυναμικής των αντιγραφέων εξακολουθούν να ισχύουν και στο
στοχαστικό σύστημα που μελετάμε.
Το πρώτο μας αποτέλεσμα είναι ότι οι κυριαρχημένες στρατηγικές εκλεί-

πουν πάντα και ότι μόνο όσες στρατηγικές είναι λογικά αποδεκτές επιζούν.
Όπως στις εργασίες [21] (σιωπηρά) και [22] (ρητά), το βασικό συστατικό της
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προσέγγισής μας θα είναι η σταυρωτή εντροπία μεταξύ δύο στρατηγικών
qi, xi ∈ ∆i του παίκτη i ∈ N:

H(qi, xi) ≡ − ∑
α:qiα>0

qiα log(xiα) = H(qi) + dKL(qi, xi) (4.27)

όπου με H(qi) = −∑α qiα log qiα συμβολίζουμε την εντροπία της qi και με
dKL την απόκλιση Kullback-Leibler της xi από την qi.
Όπως επισημάναμε ήδη στο Θεώρημα 2.14, έχουμε dKL(qi, xi) < ∞ αν και

μόνο αν η xi χρησιμοποιεί με θετική πιθανότητα όλες τις αμιγείς στρατηγικές
α ∈ Ai που εμφανίζονται στην qi (δηλ. αν και μόνο αν η qi είναι απολύτως
συνεχής ως προς τη xi). Συνεπώς, αν dKL(qi, xi) = ∞ για κάθε κυριαρχημένη
στρατηγική qi του παίκτη i, έπεται ότι η xi δεν μπορεί να είναι η ίδια
κυριαρχημένη. Ακολουθώντας αυτήν τη συλλογιστική, έχουμε:

Πρόταση 4.1. Έστω X(t) μία λύση της στοχαστικής δυναμικής των αντι- Εξαφάνιση
κυριαρχημένων
στρατηγικών

γραφέων (4.18) για κάποια εσωτερική αρχική συνθήκη X(0) = x ∈ Int(∆).
Τότε, αν η στρατηγική qi ∈ ∆i είναι (γνήσια) κυριαρχημένη, θα έχουμε:

lim
t→∞

dKL(qi, Xi(t)) = ∞ σχεδόν βέβαια. (4.28)

Ειδικότερα, αν η qi = α ∈ Ai είναι αμιγής, τότε θα έχουμε limt→∞ Xiα(t) =
0 (σ.β.): οι κυριαρχημένες στρατηγικές δεν επιζούν σε βάθος χρόνου.

Περαιτέρω, ακριβώς όπως στο άρθρο [22], έχουμε την ακόλουθη εκτίμηση
για το χρόνο ζωής των κυριαρχημένων στρατηγικών:

Πρόταση 4.2. Έστω X(t) μία λύση της (4.18) με αρχική συνθήκη X(0) =
x ∈ Int(∆); και έστω ότι η αμιγής στρατηγική α ∈ Ai είναι κυριαρχημένη. Ρυθμοί

εξαφάνισηςΤότε, για κάθε M > 0 και για αρκετά μεγάλους χρόνους t θα έχουμε:

Px

(
Xiα(t) < e−M

)
≥ 1

2
erfc

(
M − hi(xi) − vit

2σi
√

Ait

)
(4.29)

όπου με Ai ≡ |Ai| συμβολίζουμε τον αριθμό επιλογών του παίκτη i,
σi = ess sup{|σiβ(y)| : y ∈ ∆, β ∈ Ai}, και οι σταθερές vi > 0 και hi(xi) δεν
εξαρτώνται από το χρόνο t.

Παρατήρηση 1. Στις εργασίες των Cabrales και Imhof [21, 22] οι κυριαρχη-
μένες στρατηγικές εκλείπουν μόνο αν οι συντελεστές διάχυσεις (κλιματικές
διακυμάνσεις) σiα είναι αρκετά μικροί σε σχέση με τις συναρτήσεις κέρδους
του παιγνίου. Αυτή η σημαντική διαφορά εμφανίζεται εξαιτίας της μορφής
της στοχαστικής εξίσωσης (4.18) και, ειδικότερα, λόγω των όρων (4.22) που
διαδίδονται στην περίπτωση της εκθετικής μάθησης – και που δεν υπάρ-
χουν στην εξελικτική εξίσωση (4.21). Όπως προκύπτει από την ανάλυση
της Πρότασης 4.1, είναι ακριβώς αυτοί οι όροι που επιτρέπουν στους παί-
κτες να αναγνωρίσουν τις "πραγματικές" συναρτήσεις κέρδους uiα αντί των
"προσαρμοσμένων" ũiα = uiα + 1

2 σ2
iα που ανακύπτουν στο άρθρο [23].

Παρατήρηση 2. Η εξάρτηση των συντελεστών διάχυσης σiβ από τη στρα-
τηγική x ∈ ∆ δεν έχει ιδιαίτερη σημασία: όσο οι συντελεστές σiβ(x) είναι
(ουσιωδώς) φραγμένη, τα επιχειρήματά μας δεν επηρεάζονται. Το μόνο που
μπορεί να αλλάξει είναι η μορφή της προσέγγισης του χρόνου ζωής της Πρό-
τασης 4.2: μία ακριβέστερη εκτίμηση της τετραγωνικής κύμανσης ρi(t) θα
μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει και σε μία ακριβέστερη εκτίμηση της συ-
νάρτησης κατανομής (4.29).
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Με βάση τα παραπάνω, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε αν η Πρόταση
4.1 μπορεί να επεκταθεί στην περίπτωση των αναδρομικά κυριαρχημένων
στρατηγικών. Πράγματι, έχουμε:

Θεώρημα 4.3. Έστω μία λύση X(t) της εξίσωσης (4.18) με αρχική συνθήκηΗ επιβίωση των
λογικά αποδεκτών

στρατηγικών
X(0) = x ∈ Int(∆). Αν η qi ∈ ∆i είναι αναδρομικά κυριαρχημένη, τότε:

lim
t→∞

dKL(qi, Xi(t)) = ∞ σχεδόν βέβαια, (4.30)

δηλαδή μόνο οι λογικά αποδεκτές στρατηγικές επιζούν σε βάθος χρόνου.

Συνεπώς, αν υπάρχει μόνο μία λογικά αποδεκτή στρατηγική, θα έχουμε:

Πόρισμα 4.4. Έστω X(t) μία λύση της στοχαστικής εξίσωσης (4.18) γιαΕπιλύσιμα παίγνια
κάποιο κυριαρχικά επιλύσιμο παίγνιο G, και έστω x0 ∈ A το (μοναδικό)
σημείο γνήσιας ισορροπίας του G. Τότε:

lim
t→∞

X(t) = x0 σχεδόν βέβαια, (4.31)

δηλαδή, οι παίκτες συγκλίνουν στο σημείο γνήσιας ισορροπίας του παι-
γνίου σχεδόν βέβαια.

Κλείνοντας, αξίζει να επισημάνουμε ότι όλα μας τα αποτελέσματα για
την εξαφάνιση των κυριαρχημένων στρατηγικών εξακολουθούν να ισχύουν
επίσης και στην προσαρμοσμένη δυναμική (4.17) – ουσιαστικά, αυτό είναιΟ ρόλος της

θερμοκρασίας θέμα μιας απλής επανακανονικοποιήσης, αλλά βλ. και τα Κεφάλαια 5 και
6. Η μόνη διαφορά που παρατηρείται σε μή τυπικές θερμοκρασίες λi ̸= 1
είναι ότι η Πρόταση 4.2 δίνει την προσέγγιση:

Px

(
Xiα(t) < e−M

)
≥ 1

2
erfc

(
M − hi(xi) − λivit

2λiσi
√

Sit

)
. (4.32)

Φυσικά, η διαφορά αυτή δε φαίνεται ιδιάζουσης σημασίας γιατί οι δύο
προσεγγίσεις είναι ασυμπτωτικά ίσες για μεγάλους χρόνους. Ωστόσο, είναι
ακριβώς αυτή η ιδιότητα που διαφοροποιεί τη στοχαστική από τη ντετερ-
μινιστική περίπτωση (όπου ταχύτεροι ρυθμοί εκμάθησης επιταχύνουν την
εμφάνιση της λογικότητας). Ο λόγος για τη διαφορά αυτή είναι ότι αυξά-
νοντας τους ρυθμούς εκμάθησης λi, αυξάνονται επίσης και οι συντελεστές
διάχυσης σi, γεγονός που ακυρώνει την όξυνση των διαφορών που παρατη-
ρούνται στις συναρτήσεις κέρδους. Μάλιστα, όπως θα δούμε στα επόμενα
κεφάλαια, οι ρυθμοί εκμάθησης επιτρέπουν μεν στους παίκτες να μαθαί-
νουν γρηγορότερα (μερικές φορές), αλλά η πραγματική τους σημασία έγκει-
ται στο ότι μειώνουν τη "μυωπία" των παικτών: υπομονετικοί παίκτες με
αργούς ρυθμούς εκμάθησης (υψηλές θερμοκρασίες) εκπαιδεύονται πολύ
καλά στο να αποβάλλουν το στοχαστικό θόρυβο.

4.4 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ NASH

Όπως ήδη σημειώσαμε, στη ντετερμινιστική περίπτωση, τα "παραδοσιακά
θεωρήματα" της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων είναι οι συνδετικοί κρίκοι
ανάμεσα στην ισορροπία και στην ευστάθεια: τα σημεία γνήσιας ισορρο-
πίας είναι ακριβώς τα ασυμπτωτικά ευσταθή σημεία της πολυπληθυσμιακής
δυναμικής των αντιγραφέων (Θεώρημα 2.15). Στη στοχαστική περίπτωση,
αυτό έχουμε δει ότι ισχύει στα επιλύσιμα παίγνια (Πόρισμα 4.4), αλλά αυτό
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σίγουρα απέχει από το να είναι μία ικανοποιητική στοχαστική εκδοχή του
αντίστοιχου αιτιοκρατικού θεωρήματος.
Παρολ'αυτά, οι προσδοκίες μας δικαιώνονται από το κάτωθι:

Θεώρημα 4.5. Τα σημεία γνήσιας ισορροπίας ενός παιγνίου Nash G εί-
ναι στοχαστικά ασυμπτωτικά ευσταθή στη δυναμική (4.17), (4.18) της
στοχαστικής εκθετικής μάθησης.

Προτού αποδείξουμε το Θεώρημα 4.5, θα κάνουμε μία μικρή παράκαμψη
ώστε να τονίσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα. Πράγματι, ας υποθέσουμε
κατ'αρχάς ότι η αμιγής στρατηγική q0 = (e1,0, . . . , eN,0) είναι σημείο γνήσιας
ισορροπίας του παιγνίου G. Τότε, για να είναι η q0 στοχαστικά ευσταθής,
λ.χ. στην ομοιόμορφη εξίσωση (4.18), κανείς θα περίμενε η βαθμολογία Ui,0
της στρατηγικής ισορροπίας του παίκτη i να μεγαλώνει πολύ γρηγορότερα Προσαρμοσμένη

βαθμολόγησηαπό τις βαθμολογίες Uiµ, µ ∈ A∗
i ≡ Ai \{0}, των υπολοίπων στρατηγικών

του. Αυτή η προσδοκία πράγματι αποτυπώνεται πολύ σαφώς στις προσαρ-
μοσμένες βαθμολογίες:

Zi,0 = λiUi,0 − log
(

∑i
µ eλiUiµ

)
, (4.33)

Ziµ = λi(Uiµ − Ui,0) (4.34)

όπου οι παράμετροι ευαισηθησίας λi > 0 είναι συνώνυμες (αλλά όχι ταυτό-
σημες) με τους ρυθμούς εκμάθησης της εξίσωσης (4.17) (φυσικά, η επιλογή
του ίδιου συμβολισμού είναι εσκεμμένη).
Προφανώς, αν η προσαρμοσμένη βαθμολογία Zi,0 είναι αρκετά μεγάλη,

τότε η (απόλυτη) βαθμολογία Ui,0 θα είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδή-
ποτε άλλη βαθμολογία Uiµ, οπότε και η στρατηγική ei,0 ∈ Ai θα χρησιμο-
ποιείται από τον παίκτη i πολύ πιο συχνά. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά αν
εισαγάγουμε τις νέες μεταβλητές:

Yi,0 ≡ eZi,0 =
eλiUi,0

∑i
ν eλiUiν

, (4.35)

Yiµ ≡ eZiµ

∑i
ν eZiν

=
eλiUiµ

∑i
ν eλiUiν

, (4.36)

όπου η μεταβλητή Yi,0 είναι ένα μέτρο του πόσο κοντά βρίσκεται η στρατη-
γική Xi στ ei,0 ∈ Ai, ενώ η ποσότητα ∑i

µ Yiµeiµ ∈ ∆(A∗
i ) αποτελεί ένα διάνυ-

σμα κατεύθυνσης. Προφανώς δε, οι δύο μεταβλητές σχετίζονται με τον απλό
μετασχηματισμό Yiα = Xλi

iα / ∑µ Xλi
iµ , α ∈ Ai, µ ∈ A∗

i , οπότε, για να δείξουμε
ότι το σημείο γνήσιας ισορροπίας q0 = (e1,0, . . . eN,0) είναι στοχαστικά ασυμ-
πτωτικά ευσταθές στη στοχαστική εξίσωση (4.18), αρκεί να δείξουμε ότι η
μεταβλητή Yi,0 αποκλίνει στο άπειρο καθώς t → ∞ με οσοδήποτε υψηλή
πιθανότητα.
Το πρώτο μας βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι να εξαγάγουμε

τη ΣΔΕ που περιγράφει τη χρονική εξέλιξη των στοχαστικών διαδικασιών
Yiα. Πράγματι, το λήμμα του Itô δίνει:

dYiα = ∑j,β
∂Yiα
∂Ujβ

dUjβ +
1
2 ∑j,β ∑k,γ

∂2Yiα
∂Ujβ∂Ukγ

dUjβ · dUkγ

= ∑i
β

(
uiβ

∂Yiα
∂Uiβ

+
1
2

σ2
iβ

∂2Yiα

∂U2
iβ

)
dt + ∑i

β
σiβ

∂Yiα
∂Uiβ

dWiβ. (4.37)
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Από την άλλη, μία απλή παραγώγιση της (4.35) δίνει:

∂Yi,0

∂Ui,0
= λiYi,0

∂2Yi,0

∂U2
i,0

= λ2
i Yi,0 (4.38)

∂Yi,0

∂Uiν
= −λiYi,0Yiν

∂2Yi,0

∂U2
iν

= −λ2
i Yi,0Yiν(1 − 2Yiν), (4.38′)

and, similarly, from (4.36):

∂Yiµ

∂Ui,0
= 0

∂2Yiµ

∂U2
i,0

= 0 (4.39)

∂Yiµ

∂Uiν
= λiYiµ(δµν − Yiν)

∂2Yiµ

∂U2
iν

= λ2
i Yiµ(δµν − Yiν)(1 − 2Yiν). (4.39′)

Έτσι, αντικαθιστώντας τα παραπάνω στη σχέση (4.37), τελικά παίρνουμε:

dYi,0 = λiYi,0

[
ui,0 − ∑i

µ
Yiµuiµ + λi

2 σ2
i,0 −

λi
2 ∑i

µ
Yiµ(1 − 2Yiµ)σ2

iµ

]
dt

+ λiYi,0

[
σi,0 dWi,0 − ∑i

µ
σiµYiµ dWiµ

]
, (4.40)

dYiµ = λiYiµ

[
uiµ − ∑i

ν
uiνYiν

]
dt

+ λ2
i

2 Yiµ

[
σ2

iµ(1 − 2Yiµ) − ∑i
ν

σ2
iνYiν(1 − 2Yiν)

]
dt

+ λiYiµ

[
σiµ dWiµ − ∑i

ν
σiνYiν dWiν

]
, (4.41)

όπου, χάριν απλότητας, έχουμε παραλείψει τα ορίσματα των συναρτήσεων
ui και σi.
Η τελευταία αυτή ΣΔΕ είναι ιδιαζόντως διαφωτιστική: βλέπουμε ότι αν

οι παράμετροι λi επιλεγούν αρκετά μικρές, τότε οι ντετερμινιστικοί όροι
ui,0 −∑µ Yiµuiµ θα κυριαρχήσουν επί των υπολοίπων (ανάλογα με τους "μα-
λακούς" ρυθμούς εκμάθησης της Πρότασης ??). Έτσι, γνωρίζοντας ότι τα
σημεία γνήσιας ισορροπίας είναι ασυμπτωτικά ευσταθή στην αιτιοκρατική
εκδοχή της δυναμικής των αντιγραφέων, είναι λογικό να περιμένει κανείς
ότι οι ΣΔΕ (4.40), (4.41) θα επιδεικνύουν παρόμοια συμπεριφορά.
Στο άλλο άκρο του φάσματος, σημεία ισορροπίας που δεν είναι αμιγή δεν

μπορούν κάν να είναι στάσιμα στη στοχαστική δυναμική (4.17), παρατήρηση
που οδηγεί στην ακόλουθη εκδοχή του παραδοσιακού θεωρήματος:

Πόρισμα 4.6. Έστω ένα παίγνιο Nash G. Τότε, τα στοχαστικά ασυμπτω-
τικά ευσταθή σημεία της δυναμικής των αντιγραφέων (4.17) συμπίπτουν
με τα σημεία γνήσιας ισορροπίας του G.

Παρατήρηση 1. Αν επιστρέψουμε στις μεταβλητές Xiα, βλέπουμε ότι η υπο-
ψήφια συνάρτηση Lyapunov γράφεται ως f (x) = ∑i x−λi

i,0 ∑i
µ xλi

iµ . Αξίζει λοι-
πόν να τη συγκρίνουμε με τη συνάρτηση Lyapunov ∑µ xλ

µ που χρησιμοποι-
ήθηκε στο άρθρο [23] για την απόδειξη μίας (ασθενέστερης) εξελικτικής
εκδοχής του Θεωρήματος 4.5. Η προφανής γενίκευση f (x) = ∑i ∑i

µ xλi
iµ λει-

τουργεί και στη δική μας περίπτωση, αλλά οι υπολογισμοί είναι πολύ δυσχε-
ρέστεροι και επίσης δεν αναδεικνύουν τη σύνδεση με τις προσαρμοσμένες
βαθμολογίες (??).
Παρατήρηση 2. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε εδώ το διττό ρόλο των
ρυθμών εκμάθησης λi. Στο μοντέλο λογιστικής εκμάθησης (4.6) ποσοτικο-
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ποιούνε τις πεποιθήσεις των παικτών και την ένταση της απόκρισής τους
σε συγκεκριμένα ερεθίσματα (τις βαθμολογίες Uiα); σε αυτόν τους το ρόλο,
διατηρούνται σταθεροί από την αρχή του παιγνίου και συνιστούν ένα ση-
μαντικό συστατικό της προσαρμοσμένης εξίσωσης (4.17). Από την άλλη, εμ-
φανίζονται επίσης και ως "εικονικές" θερμοκρασίες στις προσαρμοσμένες
βαθμολογίες (??), οι οποίες μπορούν να ρυθμισθούν μέχρις ότου επιτευ-
χθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, παρότι το Θεώρημα 4.5 ισχύει για
κάθε τιμή των ρυθμών εκμάθησης, η συνάρτηση f (x) = ∑i x−λi

i,0 ∑µ xλi
iµ είναι

Lyapunov μόνο αν οι παράμετροι ευαισθησίας λi είναι αρκετά μικρές.
Για να δούμε την αντίθεση με τα μονοπληθυσμιακά εξελικτικά μοντέλα

(το θέμα του άρθρου [22]), υπενθυμίζουμε ότι μία εξελικτικά ευσταθής Αντιθέσεις με
την εξέλιξηστρατηγική είναι μία στρατηγική που παραμένει κυρίαρχη ακόμα και στην

περίπτωση εισβολής από μεταλλαγμένους φαινότυπους (Ορισμός 2.9). Όπως
ήδη σημειώσαμε, αυτές οι στρατηγικές είναι ακριβώς οι ελκυστές των εξε-
λικτικών τροχιών (Theorem 2.15), οπότε είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς
γιατί δεν τις συμπεριλάβαμε στη μελέτη μας.
Ο λόγος γι'αυτό είναι αρκετά απλός: ακόμα και τα πλέον ασθενή εξε-

λικτικά κριτήρια σε πολυπληθυσμιακά περιβάλλονται απορρίπτουν όσες
στρατηγικές δεν είναι σε γνήσια ισορροπία Nash (Πρόταση 2.11). Συνεπώς,
καθώς το μοντέλο εκμάθησης (4.11) ουσιαστικά αντιστοιχεί στην πολυπλη-
θυσμιακή δυναμική (2.31), η εστίασή μας στα σημεία γνήσιας ισορροπίας
δεν προκαλεί απώλεια γενικότητας: αν μη τι άλλο, η ισοδυναμία μεταξύ εξε-
λικτικά ευσταθών στρατηγικών και σημείων γνήσιας ισορροπίας ενισχύει τη
σημασία των τελευταίων.
Αυτό ωστόσο επίσης τονίζει το χάσμα μεταξύ των μονοπληθυσμιακών

παιγνίων, όπου η αντίστοιχη εξελικτική δυναμική είναι:

dXα = Xα

[(
uα(X) − u(X, X)

)
−
(

σ2
α Xα − ∑β

σ2
βX2

β

)]
dt

+ Xα

[
σα dWα − ∑ σβXβ dWβ

]
, (4.42)

και, εξαιτίας του όρου u(X, X) = ∑α,β uαβXαXβ, διαπιστώνουμε ότι η πα-
ραπάνω εξίσωση είναι κυβική στο X – και όχι τετραγωνική όπως η (4.17).
Εξαιτίας αυτών των αυτο-αλληλεπιδράσεων (που δεν παρατηρούνται στις
πολυγραμμικές συναρτήσεις κέρδους (4.17)), έπεται ότι όταν υπάρχει μία
εσωτερική εξελικτικά ευσταθής στρατηγική και η κύμανση των μεταβολών
είναι αρκετά ήπια, τότε οι λύσεις της (4.42) είναι ανασκοπικές και οι πιθα-
νότητες μετάβασης των διαδικασιών X(t) συγκλίνουν σε μία στάσιμη αναλ-
λοιώτη κατανομή [22, Θεώρημα 2.1].
Το Θεώρημα 4.5 αποκλείει τέτοια συμπεριφορά όταν υπάρχουν σημεία

γνήσιας ισορροπίας (το πολυπληθυσμιακό ισοδύναμο των εξελικτικά ευστα-
θών στρατηγικών), αλλά δεν απαντά το ακόλουθο ερώτημα: αν το υποκεί- Εξελικτική

ευστάθειαμενο παίγνιο έχει μόνο σημεία μεικτής ισορροπίας, θα είναι ανασκοπικές
οι λύσεις X(t) της εξίσωσης (4.17)? Στην περίπτωση των μονοπληθυσμια-
κών παιγνίων, η σύγκριση του πίνακα αμοιβών με τον (διαγώνιο) πίνακα
συντελεστών διάχυσης οδηγεί σε μία σειρά οικουμενικών προσεγγίσεων,
χάριν στις οποίες ο Imhof [22] εξήγαγε ορισμένες ικανές συνθήκες. Στην
πολυπληθυσμιακή περίπτωση ωστόσο, η σύγκριση αυτή είναι αδύνατη και
χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για να απαντήσουμε το ερώτημα
αυτό; όταν τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες (π.χ. με τη μορφή μίας συ-
νάρτησης δυναμικού), η μελέτη των ασυμπτωτικών ιδιοτήτων της δυναμικής
των αντιγραφέων κοντά σε εσωτερικά σημεία καθίσταται ξανά δυνατή.
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   Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, αξίζει να επισημά-
νουμε ότι ο θόρυβος και η αβεβαιότητα στα δίκτυα έχουν δύο γενικές πηγές.
Η πρώτη πηγή περιστρέφεται γύρω από τη μεταβλητότητα των συνδέσεωνΔικτυακές

εφαρμογές και μπορεί να οφείλεται σε κυμάνσεις της ποιότητας εξαιτίας της κίνησης
στην ασύρματη περίπτωση, ή εξωτερικών παραγόντων (π.χ. κυμαινόμενος
φόρτος) στα ενσύρματα δίκτυα. Αυτή η μεταβλητότητα συνήθως εξαρτά-
ται από την κατάσταση του δικτύου και ήταν το αρχικό μας κίνητρο για
την εισαγωγή συντελεστών διάχυσης σiα που να εξαρτώνται από τις στρα-
τηγικές επιλογές των παικτών – βλ. και το Κεφάλαιο 6 για περισσότερες
λεπτομέρειες.³
Η δεύτερη πηγή αφορά σφάλματα στην παρατήρηση και στην προσμέ-

τρηση των ίδιων των κερδών (π.χ. το throughput μίας σύνδεσης) αλλά επίσης
και από έλλειψη πληροφοριών για τις στρατηγικές που δε χρησιμοποιήθη-
καν. Η μεταβλητότητα των συντελεστών θορύβου σiα και πάλι επιτρέπει μία
ικανοποιητική προσέγγιση του προβλήματος αυτού. Πράγματι, αν η συνάρ-
τηση σiα : ∆ → R είναι συνεχής και ικανοποιεί τη συνθήκη σiα(x−i; α) = 0 για
κάθε i ∈ N, α ∈ Ai, τότε υπεισέρχονται σφάλματα μόνο στην εκτίμηση των
αμοιβών για στρατηγικές που δε χρησιμοποιήθηκαν (ή μικρά σφάλματα για
αμιγείς στρατηγικές που επιλέγονται με υψηλή πιθανότητα). Φυσικά, αυτό
δε συνιστά μία πλήρη περιγραφή του φαινομένου: σε πολλές περιπτώσεις,
θα έπρεπε να θεωρήσουμε ένα δυναμικό σύστημα σε διακριτό χρόνο (και
παίκτες που δεν τους επιτρέπεται να αναμειγνύουν τις στρατηγικές τους),
αλλά εικάζουμε ότι τα αποτελέσματά μας τότε θα παραμείνουν πρακτικά
αναλλοίωτα – βλ. επίσης και Κεφάλαια 6 και 7.

3 Παρεμπιπτόντως, αυτό ήταν επίσης και το αρχικό μας κίνητρο για τη μελέτη τυχαία κυμαινό-
μενων κερδών: οι χρόνοι ταξιδιού και οι καθυστερήσεις σε μοντέλα κίνησης δεν καθορίζονται
μόνο από τις επιλογές των παικτών, αλλά και από τις (τυχαίες) παρεμβολές της φύσης.
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Α άψοψη δομής, τα παίγνια τύπου Nash είναι σχετικά απλά: αφορούν
έναν πεπερασμένο αριθμό παικτών, κάθε ένας με έναν πεπερασμένο αριθμό
επιλογών, και τα (αναμενόμενα) κέρδη των παικτών είναι πολυγραμμικές
συναρτήσεις των (μεικτών) στρατηγικών τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της
απλής δομής, είναι επίσης σχετικά εύκολο να γραφούν εξισώσης αναπαρα-
γωγής για τις οποίες το παραδοσιακό θεώρημα 2.15 παρέχει σαφείς ικανές
(και αναγκαίες) συνθήκες που επιτρέπουν στους παίκτες να συγκλίνουν
σε ένα σημείο ισορροπίας (ή, στην περίπτωση παιχνιδιών όπως το Πέτρα-
Ψαλίδι-Χαρτί, τους κλειδώνουν σε έναν οριακό κύκλο).
Έχοντας υπ'όψιν τα παραπάνω, η επιλογή των παιγνίων Nash ως το ση-

μείο εκκίνησης της στοχαστικής μας μελέτης ήταν απολύτως φυσική, ακρι-
βώς όπως και οι Fudenberg και Harris [20], Cabrales [21] και Imhof [22, 23]
χρησιμοποιήσαν τυχαίες ζεύξεις Nash για να μελετήσουν την εξέλιξη παρου-
σία κλιματικών διακυμάνσεων. Ο στόχος μας στο κεφάλαιο αυτό θα είναι Επιστροφή στα

παίγνια πληθυσμώννα εξερευνήσουμε τί συμβαίνει σε μη ατομικά παίγνια που παίζονται από
συνεχείς πληθυσμούς παικτών που χρησιμοποιούν ένα σχήμα μάθησης που
βασίζεται στην κατανομή Gibbs (4.13). Έτσι, θα συνεχίσουμε να δουλεύ-
ουμε με τη στοχαστική δυναμική της εκθετικής μάθησης (4.17) (και όχι με
τη βιολογική εκδοχή (4.21)), αλλά δε θα θεωρούμε πλέον ότι οι συναρτήσεις
κέρδους δίνονται από την πολυγραμμική σχέση (2.1).
Παρά αυτήν την επιπρόσθετη γενικότητα, θα δούμε ότι τα περισσότερα

αποτελέσματα του Κεφαλαίου 4 εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να απαι-
τούνται εκτενείς τροποποιήσεις. Ταυτόχρονα ωστόσο, αυτή η γενικότητα
επίσης οδηγεί σε ένα δυνάμει πλουσιότερο πεδίο ισορροπίας στο εσωτερι-
κού του χώρου στρατηγικών, και αυτά τα σημεία ισορροπίας δεν μπορούν
να μελετηθούν με τις μεθόδους του προηγούμενου κεφαλαίου. Για τη μελέτη
των συνθηκών ευστάθειας αυτών των εσωτερικών καταστάσεων ισορροπίας,
θα χρειαστούμε πληροφορίες για τη συνολική συμπεριφορά των παικτών,
και για το λόγο αυτό, ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου αυτού θα εστιασθεί
στα (συνεχή) παίγνια δυναμικού που εισήγαγε ο Sandholm [33, 68].

  Θα ξεκινήσουμε μελετώντας τις ιδίοτητες της δυναμικής
των αντιγραφέων σε ένα αιτιοκρατικό περιβάλλον. Ακριβώς όπως στα παί-
γνια τυχαίων ζεύξεων, οι κυριαρχημένες στρατηγικές εκλείπουν πάντα (σε
κάθε πληθυσμιακό παίγνιο), και, με λίγο περισσότερο κόπο, μπορεί να δει-
χθεί ότι τα σημεία γνήσιας ισορροπίας κάθε παιγνίου τέτοιου τύπου είναι
ασυμπτωτικά ευσταθή. Το τελευταίο αυτό αποτέλεσμα είναι μάλιστα συ-
νέπεια μίας πολύ βαθύτερης ιδιότητας της δυναμικής των αντιγραφέων σε
παίγνια πληθυσμών: κάθε κατάσταση που είναι εξελικτικά ευσταθής θα εί-
ναι επίσης και ασυμπτωτικά ευσταθής (Πρόταση 5.3), ενώ το αντίστροφο
δεν ισχύει πάντα.
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Η κεντρική έννοια στην παραπάνω μελέτη είναι ο εξελικτικός δείκτης
μίας πληθυσμιακής κατανομής, μία συνάρτηση της οποίας το πρόσημο κα-
θορίζει το αν μία μετάλλαξη υπερισχύει ή όχι του κυρίαρχου πληθυσμού.
Αν το υποκείμενο παίγνιο επιδέχεται μία συνάρτηση δυναμικού που ικα-
νοποιεί μία (αρκετά ήπια) συνθήκη υπεργραμμικής αύξησης (π.χ. αν είναι
κυρτή), τότε το ολικό ελάχιστο του δυναμικού είναι εξελικτικά ευσταθές και
έλκει όλες τις εσωτερικές δυναμικές τροχιάς, οδηγώντας έτσι σε μία μερική
ισοδυναμία μεταξύ εξελικτικής και ασυμπτωτικής ευστάθειας. Περαιτέρω,
με μία προσέγγιση του ρυθμού αύξησης του δείκτη αυτού, αποδεικνύουμε
επίσης ότι η δυναμική των αντιγραφέων συγκλίνει σε ισορροπία εκθετικά
γρήγορα (Θεωρήματα 5.5 και 5.6).
Στην Παράγραφο 5.2 αναλύουμε τις στοχαστικές διακυμάνσεις σε αυτό το

μη ατομικό περιβάλλον. Εργαζόμενοι με τη στοχαστική δυναμική της εκθε-
τικής μάθησης, μία επέκταση των μεθόδων του Κεφαλαίου 4 μας επιτρέπει
να δείξουμε ότι οι κυριαρχημένες στρατηγικές εκλείπουν σε κάθε πληθυ-
σμιακό παίγνιο (Θεώρημα 5.8), ενώ τα σημεία γνήσιας ισορροπίας παρα-
μένουν (στοχαστικά) ασυμπτωτικά ευσταθή (Θεώρημα 5.9) ανεξαρτήτως
της έντασης του θορύβου. Μάλιστα, αν το παίγνιο επιδέχεται μία (γνησίως)
κυρτή συνάρτηση δυναμικού και η "θερμοκρασία" εκμάθησης των παικτών
δεν είναι πολύ χαμηλή, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέσο χρόνο που
απαιτείται ώστε να συγκλίνουν σε μία περιοχή του σημείου ισορροπίας-
ολικού ελαχίστου του δυναμικού (Θεώρημα 5.10).
Σε συνδυασμό με τη στοχαστική ευστάθεια των σημείων γνήσιας ισορρο-

πίας, αυτό το αποτέλεσμα μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι όταν υπάρ-
χουν σημεία γνήσιας ισορροπίας, τότε η στοχαστική δυναμική της εκθετι-
κής μάθησης θα συγκλίνει σε αυτά σχεδόν βέβαια (Πόρισμα 5.12). Από την
άλλη, δεδομένου ότι σημεία γνήσιας ισορροπίας δεν υπάρχουν πάντα, καθο-
ρίζουμε επίσης τη συβμαίνει στην περίπτωτση των εσωτερικών εξελικτικά
ευσταωθών καταστάσεων – οι οποίες δεν είναι πια στάσιμες στη στοχα-
στική δυναμική και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να είναι ούτε ευσταθείς.
Παρολ'αυτά, αν οι πληθυσμοί είναι "αρκετά υπομονετικοί", αποδεικνύουμε
ότι οι δυναμικές τροχιές είναι ανασκοπικές σε παίγνια με (γνήσια) κυρτές
συναρτήσεις δυναμικού, και χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα αυτό για να
δείξουμε ότι η μακροπρόθεσμη μέση πληθυσμιακή κατανομή συγκεντρώνει
τη μάζα της σε μία περιοχή της (μοναδικής) εξελικτικά ευσταθούς κατά-
στασης του παιγνίου (Theorem 5.13).

5.1 ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Ας θυμηθούμε πρώτα τη γενική δομή ενός (μη ατομικού) πληθυσμια-
κού παιγνίου όπως την παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 2 (όπου και πα-Παίγνια

πληθυσμών ραπέμπουμε τον αναγνώστη για περισσότερες λεπτομέρειες). Εν συντο-
μία, το βασικό συστατικό ενός πληθυσμιακού παιγνίου G είναι μία συλ-
λογή συνεχών πληθυσμών (ειδών) που αναπαρίστανται από τα διαστήματα
Nk = [0, mk], k = 1, . . . , N – όπου με mk > 0 συμβολίζουμε τη "μάζα" του
k-στού πληθυσμού υπό το μέτρο Lebesgue. Όπως συνηθίζεται, θα υποθέ-
τουμε ότι οι παίκτες κάθε πληθυσμού μοιράζονται τον ίδιο χώρο πιθανών
επιλογών Ak = {α0, α1, . . .}, και επίσης ότι οι συναρτήσεις κέρδους τους
εξαρτώνται (ανωνύμως) από τη (συνεχή) κατανομή των πληθυσμών στο σύ-
νολο A ≡ ∏k Ak.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε τέτοια κατανομή (γνωστή επίσης και ως κατά-

σταση του πληθυσμού) θα αναπαρίσταται από ένα σημείο στο χώρο στρα-
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τηγικών ∆ ≡ ∏k ∆k όπου ∆k είναι το πλέγμα ∆k ≡ mk∆(Ak) = {xk ∈ RAk :
xkα ≥ 0 και ∑k

α xkα = mk}. Κατ'αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ανωνυμίας που
αναφέραμε προηγουμένων απλώς σημαίνει ότι οι αμοιβές στον πλυθυσμό
Nk θα δίνονται από τις (συνεχείς) συναρτήσεις ukα : ∆ → R, μία για κάθε
φαινότυπο α ∈ Ak. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το σύνολο ισορροπίας Η αρχή του

Wardrop∆∗ ≡ ∆∗(G) του G χαρακτηρίζεται πλήρως από την αρχή του Wardrop (2.19):

ukα(q) ≥ ukβ(q) για κάθε α, β ∈ Ak τέτοιο ώστε qkα > 0, (5.1)

η οποία, στην πιο γνήσια μορφή της για αμιγή σημεία ισορροπίας (κορυφές
του ∆) γράφεται:

uk,0(q) > ukµ(q) για κάθε µ ∈ A∗
k ≡ Ak \{0}, (5.2)

όπου q = ∑k mkek,0 ∈ ∏k RAk είναι το υπό μελέτη αμιγές σημείο ισορροπίας
(φυσικά, η επιλογή της κορυφής ∑k mkek,0 in ∆ ήταν αυθαίρετη).
Επειδή σε ένα γενικό παίγνιο πληθυσμού δεν έχουμε την (σχετικά) απλού-

στερη (πολυγραμμική) δομή των παιγνίων τυχαίων ζεύξεων, ο υπολογισμός
των σημείων ισορροπίας είναι ένα αρκετά (έως υπερβολικά) δύσκολο πρό-
βλημα. Χάριν βατότητας λοιπόν, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην
κλάση των παιγνίων δυναμικού όπου οι συναρτήσεις κέρδους παράγονται
από μία συνάρτηση δυναμικού με βάση τη σχέση:

ukα(x) = − ∂F
∂xkα

(5.3)

(βλ. Κεφάλαιο 2.1.3 για περισσότερες λεπτομέρειες). Αν μία τέτοια συνάρ-
τηση δυναμικού υπάρχει, τότε το σύνολο ισορροπίας του παιγνίου συμπίπτει
με το σύνολο κρίσιμων σημείων της F [33].

5.1.1 Εκθετική Μάθηση και Λογικότητα

Τώρα, όπως και στα παίγνια τύπου Nash, υποθέτουμε (ή, μάλλον προ-
τείνουμε) ότι κάθε παίκτης προσπαθεί να προσαρμοσθεί στις επιλογές των
αντιπάλων του με βάση το σχήμα της "εκθετικής μάθησης" που εισαγάγαμε
στο Κεφάλαιο 4.1. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που παίζεται Εκθετική

μάθησητο παιχνίδι, οι παίκτες κοιτάνε τα κέρδη τους και τα κέρδη των υπόλοιπων
"φαινοτύπων" του είδους τους, και ενημερώνουν τις συγκεντρωτικές τους
βαθμολογίες:

dUkα(t) = ukα(x(t)) dt, (5.4)

όπου με x(t) συμβολίζουμε την κατανομή του πληθυσμού τη χρονική στιγμή
t. Κατ'αυτόν τον τρόπο, αν οι παίκτες κάνουν τις επιλογές τους με βάση την
κατανομή Gibbs pkα = exp(λkUkα)

/
∑k

β exp(λkUkβ) και με ρυθμούς εκμάθη-
σης (ή αντίστροφες "θερμοκρασίες") λk > 0, k = 1, . . . , N, τότε η κατανομή
του πληθυσμού τη χρονική στιγμή t θα δίνεται από τη σχέση:

xkα(t) =
eλkUkα(t)

∑k
β eλkUkβ(t)

mk, (5.5)

όπου, προφανώς, οι πληθυσμιακές αναλογίες xkα θα πρέπει να έχουν άθροι-
σμα ίσο με την ολική μάζα του k-στού είδους: ∑k

α xkα = mk. Έτσι, αν πα-
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ραγωγίσουμε την (5.5), καταλήγουμε στην (προσαρμοσμένη) δυναμική της
εκθετικής μάθησης:

dxkα

dt
= λkxkα (ukα(x) − uk(x)) , (5.6)

όπου uk(x) είναι ο πληθυσμιακός μέσος:

ukα(x) = 1
mk ∑k

β
xkβukβ(x). (5.7)

Προτού προχωρήσουμε στη στοχαστική εκδοχή της (5.6), αξίζει να δούμε
τις ιδιότητες της δυναμικής των αντιγραφέων που εξακολουθούν να ισχύουν
σε αυτό το μη γραμμικό περιβάλλον. Η πρώτη έννοια λύσης που θα μελετή-Εξέλιξη και

λογικότητα σουμε είναι αυτή των κυριαρχημένων στρατηγικών, οι οποίες, σε αντίθεση
με την περίπτωση των παιγνίων Nash, μπορούν να είναι μόνο αμιγείς στα
παίγνια πληθυσμών. Θα λέμε λοιπόν ότι η (αμιγής) στρατηγική α ∈ Ak κυ-
ριαρχείται από την β ∈ Ak (α ≺ β) αν και μόνο αν ukα(x) < ukβ(x) για κάθε
x ∈ ∆ – άλλωστε, δεν έχει νόημα μία πληθυσμιακή κατάσταση να είναι
κυριαρχημένη.
Παρά τη δομική αυτή διαφορά, το Θεώρημα 2.14 εξακολουθεί να ισχύει

και έχουμε:

Πρόταση 5.1. Έστω ένα παίγνιο πληθυσμών G και έστω μία εσωτερική
τροχιά λύσης x(t) της δυναμικής των αντιγραφέων (5.6). Αν η α ∈ Ak
είναι κυριαρχημένη, τότε:

lim
t→∞

xkα(t) = 0. (5.8)

Περαιτέρω, το ίδιο ισχύει και αν η στρατηγική α ∈ Ak δεν είναι λογικά
αποδεκτή.

Αναλόγως, για τα σημεία γνήσιας ισορροπίας λαμβάνουμε:

Πρόταση 5.2. Τα σημεία γνήσιας ισορροπίας ενός παιγνίου πληθυσμών
είναι πάντα ασυμπτωτικά ευσταθή στη δυναμική των αντιγραφέων (5.6).

Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχουν πάντα σημεία γνήσιας ισορροπίας, θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να επεκτείνουμε τη μελέτη μας και σε άλλους τύπους ισορ-
ροπίας. Για το σκοπό αυτό, έστω μία εσωτερική κατάσταση ισορροπίαςΟ εξελικτικός

δείκτης Lq(x) q ∈ Int(∆). Τότε, η χρονική παράγωγος της σχετικής εντροπίας Hq(x) =
∑k,α qkα log (qkα/xkα) ως προς τη δυναμική της εκθετικής μάθησης (5.6) θα
είναι:

dHq

dt
= ∑k,α

∂Hq

∂xkα

dxkα

dt
= −∑k,α qkα (ukα(x) − uk(x)) = −Lq(x), (5.9)

όπου, μετά από μία απλή αναδιάταξη, θέσαμε:

Lq(x) = −∑k ∑k
α
(xkα − qkα)ukα(x). (5.10)

Προφανώς, αν η συνάρτηση Lq(x) είναι θετική (αντσ. αρνητική) σε μία πε-
ριοχή της q, τότε η q θα είναι τοπικός ελκυστής και ευσταθής κατά Lyapunov
(αντσ. απωστής και ασταθής); από την άλλη, αν το πρόσημο της Lq μετα-
βάλλεται γύρω από την κατάσταση ισορροπίας q, τότε μπορούν να παρα-
τηρηθούν πολύ πιο σύνθετα φαινόμενα.
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Η τελευταία αυτή παρατήρηση ήδη καθιστά τη συνάρτηση Lq κεντρική για
τους σκοπούς μας; ωστόσο, η πραγματική της σημασία έγκειται στη σύνδεσή
της με την έννοια της εξελικτικής ευστάθειας. Πράγματι, αν επιστρέψουμε
στον Ορισμό 2.9, είναι εμφανής η ομοιότητα ανάμεσα στη συνθήκη εξελι-
κτικής ευστάθειας (2.29) και στην έκφραση (5.10); κατ'αρχάς, αν η q είναι
εξελικτικά ευσταθής, η σχέση (2.29) μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως:

∑k,α zkαukα(q + εz) < 0, (5.11)

για κάθε αρκετά μικρό ε > 0 και για κάθε εφαπτόμενο διάνυσμα z ∈ Tq∆
με Ευκλείδειο μέτρο ∥z∥ = 1.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η μεταλλαγμένη κατάσταση x = q + εz θα είναι

"εξελικτικά καταστροφική" για την q αν και μόνο αν Lq(x) < 0. Με βάση Περιοχές
ευστάθειαςτην παρατήρηση αυτή, η συνάρτηση Lq(x) θα καλείται ο εξελικτικός δείκτης

της στρατηγικής x ως προς την q και, αναλόγως, θα λέμε ότι η x:

• συνάδει με (ή διατηρεί) την q όταν Lq(x) > 0;

• αντιμάχεται (ή καταστρέφει) την q όταν Lq(x) < 0;

• είναι ουδέτερη ως προς την q όταν Lq(x) = 0.

Εντελώς ανάλογα, η περιοχή ευστάθειας της q θα είναι το (απαραιτήτως
ανοικτό) σύνολο ∆+

q = {x ∈ ∆ : Lq(x) > 0} των σημείων που συνάδουν
με την q – προφανώς, οι ασταθείς και ουδέτερες περιοχές ∆−

q and ∆0
q of q

ορίζονται με παρόμοιο τρόπο.
Η συλλογιστική πίσω από αυτήν την ορολογία είναι μάλλον εμφανής: η q

είναι εξελικτικά ευσταθής αν και μόνο αν κάθε κατάσταση x σε μία περιοχή Εξελικτική και
ασυμπτωτική
ευστάθεια

U της q συνάδει με την q. Προφανώς, αυτή η τελευταία συνθήκη ισοδυναμεί
με το ο εξελικτικός δείκτης Lq(x) να είναι θετικός σε μία περιοχή της q,
οπότε, από το θεώρημα Lyapunov και τη σχέση (5.9), παίρνουμε:

Πρόταση 5.3. Οι εξελικτικά ευσταθείς στρατηγικές είναι ασυμπτωτικά
ευσταθείς στη δυναμική των αντιγραφέων (5.6).

Τώρα, μία κοντινότερη ματιά στο Θεώρημα 2.15 αποκαλύπτει ότι είναι
ουσιαστικά το ευθύ ("αν") μέρος του παραδοσιακού θεωρήματος για γενικά
παίγνια πληθυσμών. Έτσι, ο "σωστός" χαρακτηρισμός των ασυμπτωτικά
ευσταθών καταστάσεων θα μπορούσε να διατυπωθεί ως το αντίστροφο της
Πρότασης 5.3 (και όχι της Πρότασης 5.2 που είναι πιο περιοριστική¹).
Δυστυχώς, αν και ένας χαρακτηρισμός τέτοιου τύπου είναι πολύ ελκυ-

στικός, είναι επίσης λανθασμένος. Ένα σχετικά απλό αντιπαράδειγμα στην Το αντιπαράδειγμα
των Δύο Δεκάρωνπερίπτωση των πολυπληθυσμιακών παιγνίων μπορεί να βρεθεί αναπροσαρ-

μόζοντας κατάλληλα το παίγνιο των "Δύο Δεκάρων" [7], σελ. 198–199 –
μονοπληθυσμιακά παραδείγματα είχαν ήδη βρεθεί από τον Zeeman [69].²
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δύο είδη, U και V, αμφότερα μοναδιαίας "μά-
ζας", επιλέγουν "κορώνα" (0) ή "γράμματα" (1), κερδίζοντας αντίστοιχα τις
"ακατέργαστες" αμοιβές:

u0(x, y) = 2y + c v0(x, y) = 2 + c − 2x

u1(x, y) = 2 + c − 2y v1(x, y) = 2x + c (5.12)

1 Άλλωστε, η ισοδυναμία μεταξύ γνήσιας ισορροπίας και εξελικτικής ευστάθειας στα πολυπλη-
θυσμιακά παίγνια Nash είναι απλώς συνέπεια της πολυγραμμικής δομής τους.

2 Στο σύνηθες παιχνίδι των Δύο Δεκάρων, δύο παίκτες, ο Α και ο Β, τοποθετούν μία δεκάρα
κορώνα η γράμματα: αν οι δύο δεκάρες είναι γυρισμένες από την ίδια πλευρά, ο Α παίρνει
και τις δύο, αλλιώς οι δεκάρες πηγαίνουν στον Β.
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Σχήμα 5.1: Ένας ελκυστής που δεν είναι εξελικτικά ευσταθής στην τροπο-
ποιημένη έκδοση των Δύο Δεκάρων (με σταθερά c = 0.01). Τα
γκρίζα περιγράμματα του Σχ. 5.1αʹ είναι οι ισοϋψείς της σχε-
τικής εντροπίας Hq(x), ενώ με πορτοκαλί χρώμα οριοθετείται
η περιοχή εξελικτικής αστάθειας ∆−

q = {x : Lq(x) < 0}). Όπως
φαίνεται από το Σχ. 5.1βʹ, η απόκλιση K-L αυξάνει όταν οι δυνα-
μικές τροχιές εισέρχονται στην περιοχή εξελικτικής αστάθειας.

όπου x (αντσ. y) είναι το μέρος του U (αντσ. του V) που επέλεξε 0, και c > 0
είναι μία παράμετρος ελέγχου. Στη συνέχεια, οι ακατέργαστες αμοιβές γίνο-
νται averaged σε κάθε είδος (δίνοντας u(x, y) = xu0(x, y) + (1− x)u1(x, y) =
c + 2[xy +(1− x)(1− y)] και ομοίως για την v), οπότε οι τελικές συναρτήσεις
κέρδους των δύο είδων είναι οι "προσαρμοσμένες" εκδοχές:

u0(x, y) = u0(x, y)/u(x, y) v0(x, y) = v0(x, y)/v(x, y)
u1(x, y) = u1(x, y)/u(x, y) v1(x, y) = v1(x, y)/v(x, y). (5.13)

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της παραμέτρου ελέγχου c είναι απλώς να
προσαυξάνει τις ακατέργαστες αμοιβές u και v κατά το ίδιο ποσό, εξα-
σφαλίζοντας έτσι ότι οι προσαρμοσμένες συναρτήσεις κέρδου u και v θα
παραμένουν πάντα καλώς ορισμένες – στη συνήθη έκδοση των Δύο Δεκά-
ρων έχουμε c = −1. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η προσαρμογή αυτή
επηρεάζει ομοιόμορφα τους δύο πληθυσμούς, το σημείο ισορροπίας του
παιγνίου δε θα αλλάξει, και η προσαρμοσμένη έκδοση θα εξακολουθεί να
έχει μοναδικό σημείο ισορροπίας το q = (1/2, 1/2). Παρολ'αυτά, το Σχ. 5.1
δείχνει ότι αυτό το σημείο ισορροπίας δεν είναι εξελικτικά ευσταθές (κάθε
περιοχή του q τέμνει την περιοχή αστάθειας ∆−

q ), παρότι είναι ελκυστής: οι
εσωτερικές τροχιές συγκλίνουν όλες στο q, αλλά η σχετική εντροπία τους
ταλαντεύεται αρκετά προτού συγκλίνει (ασυμπτωτικά) στο μηδέν.

5.1.2 Εξέλιξη στα Παίγνια Δυναμικού

Το σημαντικότερο λοιπόν ερώτημα που απομένει αυτήν τη στιγμή είναι
το εξής: πότε έχει ένα παίγνιο εξελικτικά ευσταθή σημεία ισορροπίας?
Προφανώς, το ερώτημα αυτό ανάγεται στο να δείξουμε ότι ο εξελικτι-

κός δείκτης Lq(x) είναι θετικός σε μία περιοχή ενός υποψήφιου σημείου
ισορροπίας is positive in a neighborhood of a candidate equilibrium q ∈ ∆.
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Προφανώς λοιπόν, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα θα εξαρτάται από το Ο ρόλος του
εξελικτικού δείκτηυπό μελέτη παίγνιο (ή την κλάση παιγνίων) οπότε, ουσιαστικά, θα είναι

και εντελώς ad hoc. Παρόλ'αυτά, μπορούμε να εξαγάγουμε αρκετά γενικά
αποτελέσματα αν περιοριστούμε στην κλάση των (συνεχών) παιγνίων δυ-
ναμικού, όπου η ύπαρξη μίας συνάρτησης δυναμικού μας επιτρέπει να γρά-
ψουμε τον εξελικτικό δείκτη Lq σε μία πολύ χρήσιμη μορφή.
Πράγματι, αν G είναι ένα παίγνιο με δυναμικό F : ∆ → R, θα έχουμε:

Lq(x) = −∑k ∑k
α
(xkα − qkα)ukα(x) = ∑k ∑k

α
(xkα − qkα)

∂F
∂xkα

, (5.14)

μία έκφραση που υποδηλώνει ότι ο εξελικτικός δείκτης Lq μπορεί να ερμη-
νευθεί ως μία κατευθυνόμενη παράγωγος της F. Πιο συγκεκριμένα, αν qk
είναι ένα εσωτερικό σημείο του ∆k, τότε ο εφαπτόμενος χώρος Tqk ∆k to ∆k
at qk θα είναι κανονικά ισόμορφος με τον υπόχωρο Zk του RAk που είναι
"παράλληλος" στο ∆k:

Tqk ∆k
∼= Zk = {zk ∈ RAk : ∑k

α
zkα = 0}. (5.15)

Προφανώς, το ίδιο θα ισχύει και για τον εφαπτόμενο χώρο Tq∆: αν θέσουμε
A ≡ ⨿k Ak, τότε ο Tq∆ είναι ισόμορφος με τον υπόχωρο του RA που είναι
παράλληλος στο ∆:

Tq∆ ∼= Z = {z ∈ RA : ∑k
α

zkα = 0 για κάθε k = 1, . . . , N}. (5.16)

(Προφανώς Z ∼= ∏k Zk υπό την ταυτοποίηση RA ∼= ∏k RAk .)
Ωστόσο, για σημεία στο σύνορο του ∆, θα χρειαστούμε μία ελαφρώς δια-

φορετική προσέγγιση από τη διαφορογεωμετρική θεώρηση κατά την οποία Εφαπτόμενοι κώνοι
ο εφαπτόμενος χώρος Tqk ∆k έχει διάσταση ίση με αυτήν της πλέον χαμηλο-
διάστατης έδρας του ∆k που περιέχει το qk. Αντ'αυτού, θα χρειαστεί συχνά
να μελετήσουμε όλες τις "ακτίνες" που ξεκινούν από το q και που περιέχο-
νται (έστω και μερικώς) στο ∆, δηλ. όλα τα διανύσματα z ∈ Z για τα οποία
q + θz ∈ ∆ για κάποιο θ > 0. Θα συμβολίζουμε λοιπόν αυτόν τον (στερεό)
εφαπτόμενο κώνο ως

Tc
q ∆ = {z ∈ Z : zkα ≥ 0 για κάθε α ∈ Ak με qkα = 0}, (5.17)

έτσι ώστε ο Tc
q ∆ να περιέχει πάντα τον εφαπτόμενο χώρο Tq∆ και να συ-

μπίπτει με αυτόν οποτεδήποτε q ∈ Int(∆).
Ούτως, αν θέσουμε f (θ) = F(q + θz) και h(θ) = Lq(q + θz), z ∈ Tc

q ∆, η
σχέση (5.14) μπορεί να ξαναγραφεί ως:

f ′(θ) = ∑k ∑k
α

∂F
∂xkα

zkα = θ−1h(θ), (5.18)

για κάθε αρκετά μικρό θ > 0 (δηλ. για όλα τα θ > 0 για τα οποία q + θz ∈
∆). Αυτήν την έκφραση την έχουμε ήδη συναντήσει στην Πρόταση 2.12: αν Ρυθμός αύξησης

του δυναμικούf ′(θ) > 0 για κάθε z ∈ Tc
q ∆ και για αρκετά μικρά θ > 0, τότε ο εξελικτικός

δείκτης Lq(x) θα είναι θετικός σε μία περιοχή του q, και, κατά συνέπεια,
το σημείο q θα είναι εξελικτικά ευσταθές. Ωστόσο, αν η συνθήκη αυτή δεν
ισχύει (δηλ. υπάρχουν ακτίνες z ∈ Tc

q ∆ με f ′(θ) = 0 οσοδήποτε κοντά στο
q) τότε το q δεν μπορεί να είναι εξελικτικά ευσταθές.³

3 Αυτό επίσης δείχνει ότι ακόμα και γνήσια ελάχιστα του δυναμικού μπορεί να μην είναι εξελι-
κτικά ευσταθή – ένα χαριτωμένο παράδειγμα είναι η συνάρτηση F(x) = x2 (1 + sin2(1/x)

)
.
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Η έκφραση αυτή οδηγεί επίσης σε μία σειρά χρήσιμων προσεγγίσεων του
ρυθμού αύξησης του εξελικτικού δείκτη Lq με βάση παρόμοιες προσεγγίσεις
για το δυναμικό F. Η πρώτη προσέγγιση τέτοιου τύπου χρειάζεται απλώς
την ήπια υπόθεση ότι η F αυξάνεται υπεργραμμικά κατά μήκος κάθε ακτί-
νας που ξεκινά από κάποιο σημείο q ∈ ∆, δηλαδή:

η συν/ση F(q + θz) − F(q)
θ

, θ > 0, είναι αύξουσα για κάθε z ∈ Tc
q ∆. (5.19)

Προφανώς, αν η F ικανοποιεί τη σχέση (5.19), τότε το q θα είναι το μονα-
δικό ελάχιστο σημείο της F, ακριβώς όπως στην περίπτωση των (γνησίως)
κυρτών συναρτήσεων. Περαιτέρω, χάρις στη σχέση (5.19), αμέσως προκύ-
πτει ότι θ f ′(θ) ≥ f (θ) − f (0), ή, θέτοντας x = q + θz:

Lq(x) = θ f ′(θ) ≥ f (θ) − f (0) = F(x) − F(q) ≥ 0. (5.20)

Έτσι, δεδομένου ότι το q είναι το μοναδικό ελάχιστο σημείο της F, προκύπτει
ότι το q έλκει κάθε εσωτερική λύση της δυναμικής των αντιγραφέων (5.6).
Εντελώς ανάλογα έχουμε:

Λήμμα 5.4. Έστω ένα παίγνιο G με συνάρτηση δυναμικού F : ∆ → R πουMία γραμμική
προσέγγιση ικανοποιεί τη συνθήκη αύξησης (5.19). Τότε, αν το q = ∑k mkek,0 είναι

σημείο γνήσιας ισορροπίας του G και θέσουμε ∆uk = minµ ̸=0{uk,0(q) −
ukµ(q)}, θα έχουμε:

Lq(q + θz) ≥ 1
2 θ ∑k ∥zk∥1∆uk για κάθε z ∈ Tc

q ∆ και θ ≥ 0 με q + θz ∈ ∆.
(5.21)

Αυτό το γραμμικό φράγμα αύξησης του εξελικτικού δείκτη Lq θα είναι
πολύ σημαντικό για τα στοχαστικά μας αποτελέσματα στη συνέχεια του κε-
φαλαίου. Προς το παρόν ωστόσο, το Λήμμα 5.4 μας παρέχει ένα (οικουμε-
νικό!) άνω φράγμα για το ρυθμό σύγκλισης της δυναμικής των αντιγραφέων
σε ένα σημείο γνήσιας ισορροπίας:

Θεώρημα 5.5. Έτσω G ένα παίγνιο δυναμικού που ικανοποιεί τη συνθήκη
(5.19), και έστω q ένα σημείο γνήσιας ισορροπίας του G. Τότε, για κάθεΕκθετική ευστάθεια
λύση της δυναμικής των αντιγραφέων (5.6) που ξεκινά σε πεπερασμένη
απόσταση Kullback-Leibler από το q θα έχουμε:

Hq(x(t)) ≤ h0e−ct, (5.22)

όπου h0 = Hq(x(0)) και c = h−1
0 mink

{
mk(1 − e−λkh0/mk )∆uk

}
.

Παρατήρηση. Αξίζει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι ο εκθετικός
ρυθμός σύγκλισης c της σχέσης (5.22) είναι ουσιαστικά τάξης O(λ) – συνέ-
πεια του ότι η προσαρμοσμένη (στους ρυθμούς μάθησης) σχετική εντροπία
Hq(x) = ∑k λ−1

k ∑k
α qkα log(qkα/xkα) είναι τάξης O(1/λ). Αυτό συνάδει πλή-

ρως με την ερμηνεία που έχουμε δώσει στους ρυθμούς εκμάθησης λk: ο
ρυθμός σύγκλισης των παικτών είναι ανάλογος των ρυθμών εκμάθησης.
Για να επεκτείνουμε αυτό το αποτέλεσμα στο εσωτερικό του χώρου στρα-

τηγικών, θα χρειαστεί πρώτα να εισαγάγουμε μία "κανονικοποιημένη" έν-
νοια απόστασης στο χώρο ∆. Για το σκοπό αυτό, έστω ένα εσωτερικό σημείοΗ προβολική

απόσταση q ∈ Int(∆) και ας θεωρήσουμε το σύνολο Sq ≡ {z ∈ Tq∆ : q + z ∈ bd(∆)}.
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Σχήμα 5.2: Το τετραγωνικό φράγμα του Λήμματος 5.7.

Τότε, όπως και προηγουμένων, κάθε x ∈ ∆ \{q} μπορεί να γραφεί με μονα-
δικό τρόπο στη μορφή x = q + θz για z ∈ Sq και θ ∈ [0, 1]. Κατ'αυτόν τον
τρόπο, ορίζουμε την προβολική απόσταση Θq(x) του x από το q ως:

Θq(x) = θ ⇔ x = q + θz για z ∈ Sq και 0 ≤ θ ≤ 1. (5.23)

Ακριβώς όπως και στην περίπτωση της σχετικής εντροπίας Hq, η Θq δεν είναι
μετρική συνάρτηση, οπότε η ορολογία μας ίσως φαίνεται κάπως ατυχής.
Παρόλ'αυτά, δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Θq έχει πάρα πολλές
ομοιότητες με τη νόρμα L1: οι "προβολικές μπάλες" Bθ = {x ∈ ∆ : Θq(x) ≤
θ} είναι απλώς επανακανονικοποιημένες εκδοχές του ∆ (ενώ η Sq είναι η
μοναδιαία "σφαίρα" σε αυτήν την περιγραφή), και το γράφημα gr(Θq) ≡
{(x, θ) ∈ ∆ × R : Θq(x) = θ} της Θq είναι απλώς ένας κώνος πάνω στο
πολύτοπο ∆.⁴
Τώρα, στην περίπτωση των εσωτερικών σημείων ισορροπίας, τα φράγ-

ματα πρώτης τάξης για τον εξελικτικό δείκτη Lq(x) (όπως η σχέση (5.21))
θα μας είναι ως επί το πλείστον άχρηστα. Πράγματι, αν το q ∈ Int(∆) είναι
εξελικτικά ευσταθές, θα είναι επίσης και εσωτερικό τοπικό ελάχιστο του
δυναμικού F, οπότε και λαμβάνουμε:

d
dθ

∣∣∣∣
θ=0

F(q + θz) = 0 για κάθε z ∈ Tq∆. (5.24)

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνθήκη (5.19), και ο
πιο οικονομικός τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να υποθέσουμε ότι η
συνάρτηση δυναμικού F είναι (γνησίως) κυρτή:

Θεώρημα 5.6. Έστω G ένα παίγνιο με γνησίως κυρτή συνάρτηση δυνα-
μικού F : ∆ → R που εμφανίζει ολικό ελάχιστο στο q ∈ Int(∆). Τότε, Εξελικτική ευστάθεια

εσωτερικών σημείωντο q είναι εξελικτικά ευσταθές και έλκει κάθε εσωτερική τροχιά x(t) της
δυναμικής των αντιγραφέων (5.6). Επιπλέον, θα έχουμε:

Hq(x(t)) ≤ Hq(x(0)) exp
(
− 1

2
rζ2

0
hc

t
)

, (5.25)

4 Ο ορισμός της προβολικής απόστασης Θq μπορεί να επεκταθεί σε σημεία q στο σύνορο του ∆
με έναν κατάλληλο επαναπροσδιορισμό της "μοναδίαιας σφαίρας" Sq ώστε η ανάλυση (5.23)
να παραμένει μοναδική. Αν δε q μία κορυφή του ∆, είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι η Θq(x)
είναι απλώς ένα πολλαπλάσιο της νόρμας ∥x − q∥1.
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όπου r είναι η ελάχιστη ιδιοτιμή της Εσσιανής της F (ληφθείσης για x ∈
∆), hc ≥ Hq(x(0)) είναι μία θετική σταθερά, και ζ2

0 = minx∈∆{∥x − q∥2 :
Hq(x) = hc}.

Η απόδειξη του θεωρήματος αυτού παρουσιάζει αρκετές τεχνικές δυσκο-
λίες οι οποίες όμως μπορούν να κωδικοποιηθούν στο παρακάτω Λήμμα:

Λήμμα 5.7. Έστω q ∈ Int(∆) και h(θ) = Hq(q + θz), 0 ≤ θ < 1, z ∈ Sq.
Τότε, για κάθε a > 1, η εξίσωση:

Hq(q + θz) = a
2 ∑k

1
λk ∑k

α

z2
kα

qkα
θ2 (5.26)

έχει μία μοναδική θετική ρίζα θa ≡ θa(z). Ούτως, αν ha ≡ Hq(q + θaz):

Hq(q + θz) ≤ haθ2/θ2
a για κάθεθ ≤ θa. (5.27)

Παρατήρηση 1. Ο εκθέτης του φράγματος (5.25) εξαρτάται από την "εσω-
τερική" σταθερά a > 1 του Λήμματος 5.7. Ωστόσο, καθώς η ha είναι αύξουσα
ως προς a, μπορούμε να κάνουμε την προσέγγιση πιο σφιχτή απλώς παίρ-
νοντας το όριο a → 1+.
Ομοίως, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα φράγματά μας αρκετά πιο "σφι-

χτά" σε αρκετά σημεία, αλλά, όπως και στο Θεώρημα 5.5, αυτές οι εκλε-
πτύνσεις δεν οδηγούν σε μεγάλο κέρδος. Για τους σκοπούς μας, είναι πιο
σημαντικό να επισημάνουμε ότι η hc είναι ακόμα τάξης O(1/λ), το οποίο
σημαίνει ότι η χρονική κλίμακα εξισορρόπησης της δυναμικής των αντιγρα-
φέων είναι και αυτή τάξης O(λ), ακριβώς όπως στην περίπτωση της γνήσιας
ισορροπίας.
Παρατήρηση 2. Η απαίτηση της (γνήσιας) κυρτότητας μπορεί να φαίνε-
ται κάπως περιοριστική αλλά, ευτυχώς, τα αποτελέσματά μας μπορούν να
γενικευθούν. Πράγματι, οι αποδείξεις των Θεωρημάτων 5.5 και 5.6 εξακο-
λουθούν να ισχύουν ακόμα και όταν η συνάρτηση δυναμικού F είναι απλώς
τοπικά (γνησιώς) κυρτή κοντά στο q (δηλαδή, αρκεί το q να είναι ένα αρ-
κετά "βαθύ" ελάχιστο σημείο του δυναμικού) και η τροχιά να ξεκινά μέσα
στην περιοχή κυρτότητας της F.

5.2 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ

Ας δούμε τώρα τί συμβαίνει στην παρουσία στοχαστικών διακυμάνσεων
που διαταράσσουν τις βαθμολογίες Ukα σύμφωνα με τη ΣΔΕ:

dUkα(t) = ukα(X(t)) dt + σkα(X(t)) dWkα(t), (5.28)

όπου η κατανομή X(t) του πληθυσμού δίνεται από την κατανομή Gibbs:

Xkα(t) = mk
exp(λkUkα(t))

∑β exp(λkUkβ(t))
(5.29)

με ρυθμούς εκμάθησης (αντίστροφες θερμοκρασίες) λk > 0 – όπως καιΗ στοχαστική
δυναμική προηγουμένων, υποθέτουμε ότι οι συντελεστές διάχυσης σkα : ∆ → R είναι

ουσιωδώς φραγμένοι στο ∆ και W(t) είναι μία διαδικασία Wiener στον
RA ∼= ∏k RAk .
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Έτσι, εφαρμόζοντας τον τύπο του Itô, στη σχέση (5.29) προκύπτει:

dXkα = λkXkα

(
ukα(X) − uk(X)

)
dt

+ λ2
k

2
Xkα
mk

(
σ2

kα(X)
(
mk − 2Xkα

)
− 1

mk ∑k
β

σ2
β(X)Xkβ

(
mk − 2Xkβ

))
dt

+ λkXkα

(
σkα(X)dWkα − 1

mk ∑k
β

σkβ(X)Xkβ dWkβ

)
(5.30)

(για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Κεφάλαιο 4.2)
Η διαφορά ανάμεσα σε αυτήν την εξίσωση και την αδελφή της σχέση κατά

Nash (4.17) είναι ότι 1) οι μάζες των πληθυσμών εισάγουν τους παράγοντες
κλίμακας mk στην (5.30) (προφανώς, αν θέσουμε mk = 1 παίρνουμε ξανά
τη σχέση (4.17)); και, πιο σημαντικό, 2) οι απολαβές ukα(x) δεν είναι πλέον
πολυγραμμικές (παρότι η uk(x) δίνεται και πάλι από τον κυρτό συνδυασμό
uk(x) = m−1

k ∑k
α xkαukα(x)). Για το λόγο αυτό, θα προχωρήσουμε όπως και

στο Κεφάλαιο 4.2 και, χάριν απλότητας, θα παραλείψουμε την εξάρτηση
των συντελεστών σkα από την κατανομή x ∈ ∆ των πληθυσμών, αντικα-
θιστώντας τους με το ουσιώδες supremum τους: σkα ↔ ess supx∈∆ |σkα(x)|.
Σημειώνουμε επίσης ότι η (5.30) επιδέχεται μοναδική ισχυρή λύση για κάθε
αρχική συνθήκη X(0) ∈ ∆ για τους ίδιους λόγους όπως και στο Κεφάλαιο
4.2.
Έτσι, επί τροχάδην, θα έχουμε:

Θεώρημα 5.8. Έστω ένα παίγνιο πληθυσμών G και έστω μία εσωτερική Κυριαρχημένες
στρατηγικέςτροχιά X(t) της στοχαστικής δυναμικής (5.30) με αρχική συνθήκη X(0) =

x ∈ Int(∆). Τότε, αν ο φαινότυπος α ∈ Ak είναι γνήσια κυριαρχημένος,
θα έχουμε:

lim
t→∞

Xkα(t) = 0 σχεδόν βέβαια. (5.31)

Μάλιστα, η Xkα(t) θα συγκλίνει στο 0 και κατά νόμο:

Px

(
Xkα(t) < e−M

)
≥ 1

2
erfc

(
M − hk(xk) − λkvkt

2λkσk
√

Akt

)
, for all M > 0, (5.32)

όπου hk(xk) και vk > 0 είναι σταθερές, Ak = |Ak| είναι ο αριθμός επιλογών
του πληθυσμού Ak, και σk = maxβ{|σkβ|}.
Περαιτέρω, η σχέση (5.31) εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν η α ∈ Ak

είναι αναδρομικά κυριαρχημένη: σε βάθος χρόνου, οι μόνες στρατηγικές
που επιζούν είναι όσες είναι λογικά αποδεκτές.

Θεώρημα 5.9. Τα σημεία γνήσιας ισορροπίας ενός παίγνιου πληθυσμού Σημεία γνήσιας
ισορροπίαςG είναι στοχαστικά ασυμπτωτικά ευσταθή στη στοχαστική δυναμική της

εκθετικής μάθησης (5.30).

Συνεπώς, τί διαφοροποιεί τα παίγνια πληθυσμών από τα παίγνια Nash?
Στην πλήρη της γενικότητα, αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά
όταν το παίγνιο επιδέχεται μία συνάρτηση δυναμικού, τότε θα δούμε ότι
μπορούμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά των παικτών ακόμα και κο-
ντά σε εσωτερικά σημεία ισορροπίας ή και να εκτιμήσουμε τους (μέσους)
χρόνους σύγκλισης σε ισορροπία.
Το πρώτο μας αποτέλεσμα θα παίζει το ρόλο μίας "γέφυρας" ανάμεσα

στις δύο αυτές περιπτώσεις και αφορά το χρόνο άφιξης σε μία περιοχή ενός
σημείου γνήσιας ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα, ας μετράμε αποστάσεις στο
∆ με τη νόρμα L1 (∥z∥1 = ∑k,α |zk,α|), οπότε και ο χώρος ∆ θα έχει διάμετρο
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2 ∑k mk. Έτσι, αν πάρουμε δ < 2 ∑k mk και συμβολίσουμε με Kδ = {x ∈ ∆ :
∥x − q∥1 ≤ δ} τη συμπαγή δ-περιοχή του q, για να δούμε αν η X(t) φτάνει
στην περιοχή Kδ, θα μελετήσουμε το χρόνο διακοπής τδ:

τδ ≡ τKδ
= inf{t > 0 : X(t) ∈ Kδ} = inf{t > 0 : ∥X(t)− q∥1 ≤ δ}. (5.33)

Το βασικό λοιπόν ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: είναι ο χρόνος δια-
κοπής τδ πεπερασμένος με υψηλή πιθανότητα? Και, στην περίπτωση που
είναι, είναι και η αναμενόμενη τιμή του επίσης πεπερασμένη?
Χάρις στο κάτωθι θεώρημα, θα δούμε ότι αν οι παίκτες είναι "αρκετά

υπομονετικοί", τότε, και τα δύο παραπάνω ερωτήματα μπορούν να απα-
ντηθούν θετικά:
Θεώρημα 5.10. Έστω q = ∑k mkek,0 ένα σημείο γνήσιας ισορροπίας Wardrop
ένος παιγνίου G με συνάρτηση δυναμικού F που ικανοποιεί τη συνθήκηΧρόνοι

εξισορρόπησης (5.19); ας υποθέσουμε επιπλέον ότι οι ρυθμοί εκμάθησης λk των παικτών
ικανοποιούν τη σχέση:

λkσ2
k,max < ∆uk για κάθε k = 1, . . . , N, (5.34)

όπου σ2
k,max = maxα∈Ak

{σ2
kα} και ∆uk = minµ ̸=0{uk,0(q)− ukµ(q)}. Τότε, για

κάθε δ > 0 και για κάθε αρχική συνθήκη X(0) = x ∈ ∆ με πεπερασμένη
σχετική εντροπία Hq(x) < ∞, ο χρόνος διακοπής τδ θα είναι πεπερασμένος
(σχεδόν βέβαια και κατά μέση τιμή):

Ex[τδ] ≤
2Hq(x)

aδ
, όπου a = mink{∆uk − λkσ2

k,max}. (5.35)

Η απόδειξη του θεωρήματος αυτού βασίζεται στον κάτωθι υπολογισμό:
Λήμμα 5.11. Έστω L ο γεννήτορας της διάχυσης (5.30). Τότε, για κάθεΣτοχαστική εξέλιξη

της εντροπίας q ∈ ∆, θα έχουμε:

LHq(x) = −Lq(x) − 1
2 ∑k

λk
mk ∑k

β
σ2

kβ(xkβ − qkβ)2

+ 1
2 ∑k

λk
mk ∑k

β
σ2

kβ(mk − 2qkβ)(xkβ − qkβ)

+ 1
2 ∑k

λk
mk ∑k

β
σ2

kβqkβ(mk − qkβ), (5.36)

όπου Lq(x) = −∑k,α(xkα − qkα)ukα(x) είναι ο εξελικτικός δείκτης (5.10).
Πρακτικά, το Θεώρημα 5.10 συνεπάγεται ότι αν οι ρυθμοί εκμάθησης των

παικτών είναι αρκετά "αργοί", τότε κάθε τροχιά X(t) θα πλησιάσει οσοδή-
ποτε κοντά στο (απαραιτήτως μοναδικό) σημείο γνήσιας ισορροπίας του
παιγνίου σε πεπερασμένο χρόνο. Έτσι, καθώς το Θεώρημα 5.9 εξασφαλίζει
ότι τα σημεία γνήσιας ισορροπίας έλκουν όλες τις κοντινές τροχιές με αυ-
θαίρετα υψηλή πιθανότητα, η συνδυασμένη εφαρμογή των δύο θεωρημάτων
δίνει:
Πόρισμα 5.12. Έστω G ένα παίγνιο G με συνάρτηση δυναμικού που ικα-Convergence to

strict equilibria. νοποιεί τη συνθήκη (5.19), και έστω ότι οι ρυθμοί εκμάθησης των παικτών
ικανοποιούν τη σχέση (5.34). Τότε, κάθε τροχιά της στοχαστικής δυναμι-
κής της εκθετικής μάθησης (5.30) που ξεκινά σε πεπερασμένη απόσταση
K-L από το σημείο γνήσιας ισορροπίας του παιγνίου θα συγκλίνει σε αυτό
σχεδόν βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση, καθώς δεν επιδέχεται κάθε παίγνιο σημεία γνήσιας

ισορροπίας, θα πρέπει επίσης να στραφούμε και στην πιο γενική περίπτωση
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των εσωτερικών σημείων ισορροπίας q ∈ Int(∆). Έχουμε ήδη δει ότι αυτά τα
σημεία ισορροπίας είναι προβληματικά σε ένα στοχαστικό περιβάλλον: όχι
μόνο δεν είναι στάσιμα σημεία της στοχαστικής δυναμικής, αλλά η σχέση
(5.36) καταδεικνύει ότι LHq > 0 σε μία περιοχή της. Παρόλ'αυτά, αν οι
παίκτες μαθαίνουν σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε:

Θεώρημα 5.13. Έστω q ∈ Int(∆) ένα εσωτερικό σημείο ισορροπίας ενός Η αναλλοίωτη
κατανομήπαιγνίου G με (γνησίως) κυρτή συνάρτηση δυναμικού F, και έστω ότι οι

ρυθμοί εκμάθησης των παικτών ικανοποιούν τη συνθήκη:

D2
k > d2

k(λk) ≡ λkmkr−1σ2
k,max

(
1 − 1

Ak

)
, (5.37)

όπου Dk = dist(qk, bd(∆k)), Ak = |Ak|, σ2
k,max = maxα∈Ak

{σ2
kα}, και r > 0

είναι η ελάχιστη ιδιοτιμή της Εσσιανής της F στο χώρο στρατηγικών ∆.
Τότε, για κάθε αρχική συνθήκη X(0) = x ∈ Int(∆), οι τροχιές X(t) είναι

αναδρομικές και η χρονική μέση τιμή τους είναι συγκεντρωμένη σε μία
περιοχή του q. Πιο συγκεκριμένα, αν δk > dk(λk) και τδ = inf{t > 0 :
∥Xk(t) − qk∥ ≤ δk για κάθε k}, θα έχουμε:

a) Ex[τδ] ≤
2Hq(x)

r(δ2 − d2
λ)

(5.38)

b) Ex

[
1
t

∫ t

0
∥X(s) − q∥2 ds

]
≤ d2

λ +
2Hq(x)

rt
, (5.39)

όπου δ2 = ∑k δ2
k και d2

λ ≡ ∑k d2
k(λk).

Περαιτέρω, οι πιθανότητες μετάβασης της X(t) συγκλίνουν (κατά ολική
διακύμανση) σε μία αναλλοίωτη κατανομή πιθανότητας π στο χώρο ∆ η
οποία είναι συγκεντρωμένη κοντά στο q; μάλιστα, αν Bδ = {x ∈ ∆ :
∥x − q∥ ≤ δ} είναι μία δ-περιοχή με κέντρο το q και που περιέχεται στο
∆, τότε:

π(Bδ) ≥ 1 − d2
λ

/
δ2. (5.40)

Κλείνοντας, αξίζει να υπογραμμίσουμε τα εξής:
Παρατήρηση 1 (Μάθηση εναντίον θορύβου). Η φύση των φραγμάτων που
έχουμε δώσει αποκαλύπτει μία πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της στοχαστικής
εξίσωσης (5.30). Από τη μία, αν λk → 0, τότε έχουμε επίσης dk(λk) → 0,
και το αναλλοίωτο μέτρο π συγκλίνει αορίστως σε μία σημειακή μάζα στο
q. Έτσι, αν οι ρυθμοί εκμάθησης λk είναι αρκετά αργοί (ισοδύναμα, αν το
επίπεδο σ του θορύβου δεν είναι πολύ υψηλό), τότε ανακτούμε το Θεώρημα
5.6. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα σαφές μειονέκτημα στη χρήση πολύ
αργών ρυθμών εκμάθησης (δηλ. πολύ υψηλών θερμοκρασιών): το φράγμα
που έχουμε για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης στην περιοχή ενός σημείου
ισορροπίας αυξάνει με τους ρυθμούς λk και, μάλιστα, αποκλίνει όταν αυτοί
πλησιάσουν την κρίσιμη τιμή που προσδιορίζεται από τη συνθήκη "αργής
μάθησης" (5.43):

λc
k =

rD2
k

mkσ2
k,max

(
1 − 1

Ak

)−1
(5.41)

Κατ'αυτόν τον τρόπο, η επιλογή των ρυθμών μάθησης είναι μία ευαίσθητοι
διαδικασία που θα πρέπει να εξισορροπεί το ρυθμό με την απαιτούμενη
ακρίβεια σύγκλισης.
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Παρατήρηση 2 (Οξύτητα). Όπως και στην περίπτωση του Θεωρήματος
5.10, η συνθήκη "αργής μάθησης" (5.43) δεν είναι πολύ "σφιχτή" και μπορεί
να βελτιωθεί αρκετά. Παραδείγματος χάριν, το φράγμα (??) μπορεί να γίνει
πιο ακριβές παρατηρώντας ότι το μέγιστο της έκφρασης ∑k

β σ2
kβxkβ(mk − xkβ)

στο χώρο ∆k ≡ mk∆(Ak) είναι στην πραγματικότητα:

1
4

Akm2
k

[
σ2

k,a −
(

1 − 2
Ak

)2
σ2

k,h

]
≤ m2

kσ2
k,max

(
1 − 1

Ak

)
, (5.42)

όπου σ2
k,a και σ2

k,h είναι οι αριθμητικοί και αρμονικοί μέσοι των συντελεστών
διάχυσης σ2

kβ αντιστοίχως.

Παρόμοιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν και σε άλλα σημεία της απόδει-
ξης του Θεωρήματος 5.13, αλλά οι περισσότερες εξ'αυτών δεν είναι ιδιαί-
τερα διαφωτιστικές. Παρολ'αυτά, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι μία πιοΔυαδικά παίγνια:

μία σημαντική
διαφοροποίηση

ακριβής συνθήκη "αργής μάθησης" είναι η:

D2
k > λkmkr−1σ2

k,max

(
1 − 1

Ak−1

)
. (5.43)

Κατά τα φαινόμενα, η συνθήκη αυτή λίγο διαφέρει από τη σχέση (5.37).
Ωστόσο, όταν Ak = 2 (οπότε και ο k-στος όρος της (5.43) μηδενίζεται),
έχουμε:

Πρόταση 5.14. Αν τα μέλη του k-στού πληθυσμού έχουν μόνο δύο πιθανές
επιλογές, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση (5.43) ισχύει για κάθε
άλλο πληθυσμό, οι τροχιές X(t) θα είναι αναδρομικές για κάθε ρυθμό
εκμάθησης λk > 0.
Κατ'αυτόν τον τρόπο, αν το παίγνιο είναι δυαδικό, οι λύσεις της στοχα-

στικής δυναμικής των αντιγραφέων θα είναι αναδρομικές για οποιαδήποτε
επιλογή λk > 0.

Ακριβώς ανάλογα, μπορούμε να λάβουμε και βελτιωμένες εκτιμήσεις για
τους χρονικούς μέσους στην περίπτωση των δυαδικών παιγνίων (βλ. και
τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 4). Ωστόσο, καθώς οι τελικές εκφράσεις
είναι αρκετά περίπλοκες, προτιμούμε να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν
– τουλάχιστον μέχρι το επόμενο κεφάλαιο, όπου θα εξερευνήσουμε μία
παρόμοια κατεύθυνση.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τ πρόβλημα της διαχείρισης της ροής κίνησης σε μεγάλης κλίμακας δίκτυα
είναι τόσο απλό να διατυπωθεί όσο είναι δύσκολο να επιλυθεί: δεδομέ-
νου του ρυθμού κίνησης που παράγεται από τους χρήστες του δικτύου, το
ζητούμενο είναι να προσδιορισθεί και να πραγματοποιηθεί η πλέον "ικανο-
ποιητική" κατανομή κίνησης στις διάφορες διαδρομές του δικτύου.
Φυσικά, καθώς αυτή η έννοια της "ικανοποιήσης" εξαρτάται από τα κρι-

τήρια βελτιστοποίησης των χρηστών, θα είναι πολύ χρήσιμο να εστιάσουμε
την προσοχή μας σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ίσως το πλέον δια- Διαχείριση

της κίνησηςφωτιστικό τέτοιο παράδειγμα είναι το ίδιο το Internet όπου η κυρίαρχη
ασχολία των χρηστών του είναι να ελαχιστοποιήσουν τους χρόνους ταξι-
διού των δεδομένων τους. Ωστόσο, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για να
διανύσει ένα πακέτο δεδομένων έναν σύνδεσμο στο δίκτυο αυξάνει (μη
γραμμικά μάλιστα) καθώς αυξάνεται ο φόρτος στο σύνδεσμο αυτό, οι πα-
ράλληλες προσπάθειες ελαχιστοποίησης των χρηστών οδηγούν σε παιγνιο-
θεωρητικές αλληλεπιδράσεις των οποίων η πολυπλοκότητα αποκλείει και
τις πλέον στοιχειώδεις απόπειρες συντονισμού μεταξύ των χρηστών.
Κατ'αυτόν τον τρόπο, μία κατανομή κίνησης θα θεωρείται "ικανοποιη-

τική" για ένα χρήστη όταν δεν υπάρχει κάποια μονομερής κίνηση που να
μπορεί να κάνει ώστε να μειώσει περαιτέρω τις καθυστερήσεις που βιώ-
νει. Όπως παρατηρήσαμε και προηγουμένως (Κεφάλαιο 2), αυτή η συνθήκη
Nash μπορεί να περιγραφεί πολύ καλά από την αρχή του Wardrop [70]: δε-
δομένου του επίπεδου συμφόρησης που προακαλείται από τους υπόλοιπους
χρήστες, κάθε χρήστης θα τείνει να χρησιμοποιεί τους δρόμους ελαχίστης
καθυστέρησης.
Ένα από τα πρώτα (και πλέον σημαντικά) αποτελέσματα σε σχέση με

αυτά τα σημεία ισορροπίας Wardrop ήταν και η ανακάλυψη ότι αυτά μπο-
ρούν να προσδιορισθούν λύνοντας ένα κυρτό πρόβλημα βελτιστοποίησης
[71, 72]. Μεταξύ άλλων, αυτός ο χαρακτηρισμός επιτρέπει τον προσδιορι- Ο χαρακτηρισμός

των σημείων Wardropσμό της "απόδοσης" αυτών των σημείων ισορροπίας, οδηγώντας στον ορισμό
του "κόστους της αναρχίας" [73, 74], δηλ. το λόγο ανάμεσα στη συνολική
καθυστέρηση που παρατηρείται στα σημεία Wardrop και στην ελάχιστη
δυνατή (συνολική) καθυστέρηση που είναι δυνατό να παρατηρηθεί [75, 76].
Ωστόσο, το μέγεθος και μόνο των δικτύων ευρείας κλίμακας καθιστά αυτόν
τον υπολογισμό εξαιρετικά δύσκολο, και σίγουρα πέραν των ορίων οποιου-
δήποτε δεδομένου χρήστη. Επιπλέον, ένας χρήστης δεν έχει κάποιο κίνητρο
να παίξει τη δική του συνιστώσα ισορροπίας εκτός και αν είναι πεπεισμένος
ότι οι υπόλοιποι χρήστες θα παίξουν τη δική τους (ένα επιχείρημα που γίνε-
ται ακόμα πιο σημαντικό στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά σημεία
ισορροπίας). Έτσι, είναι πιο φυσιολογικό να ακολουθήσουμε μία πιο απο-
κεντρωμένη προσέγγιση και να ρωτήσουμε: υπάρχει μία απλή μαθησιακή
διαδικασία που να οδηγεί τους χρήστες σε ισορροπία κατά Wardrop?
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Αν και οι στατικές ιδιότητες της ισορροπίας Wardrop έχουν μελετηθεί
εκτενώς, το ερώτημα αυτό έχει παραμείνει σχετικά ανεξερευνητο. Μάλιστα,
ήταν μόλις πρόσφατα που το έργο του Sandholm [33] κατέδειξε ότι ένας
καλός υποψήφιος για σχήμα μάθησης είναι η δυναμική των αντιγραφέων
της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων. Στο δικό μας πλαίσιο, οι πληθυσμοί της
ΕΘΠ αναπαριστούν τη ροή κίνησης των παικτών, οπότε η διατύπωση κυρ-
τής βελτιστοποίησης των Beckmann, Macguire και Winsten [71] μας επι-
τρέπει να θεωρήσουμε το πρόβλημα από τη σκοπιά των (μη-ατομικών)
παιγνίων δυναμικού του προηγούμενου κεφαλαίου. Πράγματι, τα σημεία
ισορροπίας Wardrop μπορούν να προσδιορισθούν από το ελάχιστο του δυ-
ναμικού Rosenthal [35] και, έτσι, η ανάλυση του Sandholm δείχνει ότι είναι
ευσταθή κατά Lyapunov. Αυτό είχε ήδη αποδειχθεί ανεξάρτητα και στην
εργασία [77] όπου αποδείχθηκε επίσης ότι οι (εσωτερικές) τροχιές της δυ-
ναμικής των αντιγραφέων συγκλίνουν στο σύνολο Wardrop του παιγνίου.¹
Παρόλ'αυτά, όταν δεν υπάρχει ένα μοναδικό σημείο ισορροπίας, η δομή

του συνόλου Wardrop φαίνεται να μην έχει μελετηθεί αρκετά εκτενώς. ΠιοΜοναδικότητα
και πλεονασμός συγκεκριμένα, θεωρείτο κοινή γνώση ότι, αν οι συναρτήσεις καθυστερή-

σεως του δικτύου είναι γνήσια αύξουσες, τότε υπάρχει ένα μοναδικό ση-
μείο Wardrop (βλ. για παράδειγμα το Πόρισμα 5.6 της εργασίας [33]).
Αντιθέτως, μοναδικότητα υπάρχει μόνο όταν το δίκτυο είναι μη αναγωγί-
σιμο, δηλ. όλες του οι διαδρομές είναι "γραμμικά ανεξάρτητες" η μία από
την άλλη (βλ. Ορισμό 6.1). Γενικά, το σύνολο Wardrop ενός δικτύου είναι
ένα κυρτό πολύτοπο του οποίου η διάσταση προσδιορίζεται από το δείκτη
πλεονασμού του δικτύου, μία έννοια που ποσοτικοποιεί ακριβώς αυτήν τη
"γραμμική εξάρτηση" που αναφέραμε παραπάνω. Μόλαταύτα, παρά αυτήν
την επιπρόσθετη δομή, αποδεικνύεται ότι η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά
της δυναμικής των αντιγραφέων είναι εξαιρετικά απλή: (σχεδόν) κάθε τρο-
χιά λύσης συγκλίνει σε ένα σημείο Wardrop και όχι απλώς στο σύνολο των
σημείων αυτών (Θεώρημα 6.12).
Φυσικά, η διαδικασία μίμησης που είναι εγγενώς συνδεδεμένη με τη δυ-

ναμική των αντιγραφέων προϋποθέτει ότι οι χρήστες έχουν εντελώς ακρι-
βείς πληροφορίες στη διάθεσή τους. Δυστυχώς ωστόσο, η υπόθεση αυτήΠαρεμβολές

από τη φύση δεν είναι ιδιαιτέρως ρεαλιστική σε δίκτυα που επιδεικνύουν μεγάλες δια-
κυμάνσεις καθυστερήσεων ως αποτέλεσμα της παρεμβολής τυχαίων (και
απρόβλεπτων) εξωγενών παραγόντων που συνήθως ονοματίζονται "φύση".
Στην εξελικτική βιολογία, διακυμάνσεις τέτοιου τύπου συνήθως μελετώνται
με την εισαγωγή "κλιματικών μεταβολών" στη δυναμική των αντιγραφέων
[20], και, όπως θα περίμενε κανείς, αυτές οι διακυμάνσεις περιπλέκουν
την κατάσταση αρκετά. Για παράδειγμα, ανατρέχοντας στα προηγούμενα,
έχουμε ήδη δει ότι αν η διασπορά των διακυμάνσεων είναι αρκετά μικρή
στα παίγνια τυχαίων ζεύξεων, τότε οι κυριαρχημένες στρατηγικές εκλείπουν
και τα σημεία γνήσιας ισορροπίας παραμένουν (στοχαστικά) ευσταθή (δηλ.
ευσταθή με υψηλή πιθανότητα) [21--23, 78]. Αντιθέτως, η διαδικασία "εκ-
θετικής μάθησης" που εισαγάγαμε στα Κεφάλαια 4 και 5 (όπου η δυναμική
των αντιγραφέων δε διαταράσσεται ως βιολογική διαδικασία, αλλά ως δια-
δικασία μάθησης), δείχνει ότι παρόμοιες ιδιότητες λογικότητας συνεχίζουν
να ισχύουν, ανεξαρτήτως του επιπέδου του θορύβου [65, 66].
Παρόλ'αυτα, με εξαίρεση το προηγούμενο κεφάλαιο αυτές οι προσεγγί-Διαφορές με

τα παίγνια Nash σεις αφορούν κυρίως παίγνια τύπου Nash, όπου οι συναρτήσεις κέρδους
είναι πολυγραμμικές συναρτήσεις ορισμένες σε ένα γινόμενο πλεγμάτων;

1 Στην πραγματικότητα, οι Fischer και Vöcking υποστηρίζουν ότι οι τροχιές αυτές συγκλίνουν
πάντα σε κάποιο σημείο, αλλά η ανάλυσή τους ισχύει ως είναι μόνο όταν υπάρχει ένα μοναδικό
σημείο ισορροπίας.
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για παράδειγμα, οι συναρτήσεις κέρδους ενός μονοπληθυσμιακού παιγνίου
τυχαίων ζεύξεων προσδιορίζονται από τη διγραμμική μορφή που είναι εγ-
γενώς συνδεδεμένη με τον πίνακα αμοιβών του παιγνίου. Αυτή η γραμμική
δομή απλοποιεί τα πράγματα κατά πολύ, αλλά, δυστυχώς, τα μοντέλα συμ-
φόρησης σπανίως την ασπάζονται; επιπλέον, οι έννοιες ισορροπίας Nash και
Wardrop είναι διαφορετικές σε πολλές περιπτώσεις, γεγονός που κυοφορεί
την ανάγκη μίας νέας προσέγγισης; και, τέλος, ο τρόπος με τον οποίο οι
στοχαστικές διακυμάνσεις επάγονται στις επιλογές των παικτών στην πε-
ρίπτωση των δικτύων οδηγεί σε μία νέα εκδοχή της δυναμικής των αντιγρα-
φέων όπου οι στοχαστικές κυμάνσεις δεν είναι πλέον ανεξάρτητες/ασυσχέτι-
στες (διαφορετικές διαδρομές μπορεί να μοιράζονται ένα κοινό υποσύνολο
συνδέσμων οι οποία συσχετίζουν τις κυμάνσεις που βιώνουν οι χρήστες).
Κατ'αυτόν τον τρόπο, οι επιπτώσεις των στοχαστικών διακυμάνσεων στα
παίγνια συμφόρησης δεν μπορούν να κατανοηθούν απλώς "μεταφράζοντας"
τα αποτελέσματα της (στοχαστικής) εξελικτικής θεωρίας παιγνίων.

  Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε την κατανομή της
κίνησης σε δίκτυα των οποίων οι σύνδεσμοι υπόκεινται σε συνεχείς στοχα-
στικές διακυμάνσεις που επηρεάζουν τυχαία (και απρόβλεπτα) τις καθυ-
στερήσεις των χρηστών. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται λεπτομερώς στην
Παράγραφο 6.1, όπου επίσης προσαρμόζουμε τα παιγνιοθεωρητικά μας ερ-
γαλεία στις ανάγκες των δικτύων: πιο συγκεκριμένα, εισάγουμε την έννοια
του δείκτη πλεονασμού ενός δικτύου στην Παράγραφο 6.1.1 και, κατόπιν,
εξετάζουμε τη σύνδεση του με την ισορροπία Wardrop στην Παράγραφο
6.1.2. Έπειτα, εξάγουμε τις ιδιότητες της αιτιοκρατικής δυναμικής των αντι-
γραφέων στην Παράγραφο 6.2, όπου και δείχνουμε ότι (σχεδόν) κάθε τροχιά
λύσης της δυναμικής των αντιγραφέων συγκλίνει σε ένα σημείο ισορροπίας
Wardrop (Θεώρημα 6.12).
Η Παράγραφος 6.3 είναι αφιερωμένη στα στοχαστικά θέματα που συνι-

στούν τον ενεργό πυρήνα του κεφαλαίου αυτού. Το πρώτο μας αποτέλεσμα
είναι ότι τα σημεία γνήσιας ισορροπίας Wardrop παραμένουν στοχαστικά
ευσταθή, ανεξαρτήτως του μεγέθους των στοχαστικών διαταραχών (Θεώ-
ρημα 6.14); μάλιστα, αν οι χρήστες είναι αρκούντως "υπομονετικοί", τότε
μπορούμε ακόμα και να εκτιμήσουμε το μέσο χρόνο που απαιτείται ώστε
να φτάσουν στην περιοχή ενός σημείου γνήσιας ισορροπίας (Θεώρημα 6.15).
Σε συνδυασμό με τη στοχαστική ευστάθεια, αυτό μας επιτρέπει να συμπε-
ράνουμε ότι όταν υπάρχουν σημέία γνήσιας ισορροπίας, τότε οι χρήστες
συγκλίνουν σε αυτά σχεδόν βέβαια (Πόρισμα 6.16). Από την άλλη, δεδο-
μένου ότι τέτοια σημεία δεν υπάρχουν πάντα, αποδεικνύουμε επίσης ότι
η δυναμική των αντιγραφέων σε μη αναγωγίσιμα δίκτυα είναι αναδρομική
(και πάλι, με την υπόθεση ότι οι ρυθμοί εκμάθησης των χρηστών είναι αρ-
κετά αργοί), και χρησιμοποιούμε την ιδιότητα αυτή για να αποδείξουμε
ότι ο μακροπρόθεσμος μέσος των κατανομών κίνησης των χρηστών συγκε-
ντρώνει τη μάζα του στην περιοχή ενός εσωετερικού σημείου ισορροπίας
Wardrop (Θεώρημα 6.17).

6.1 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

Σε γενικές γραμμές, αυτό που θα μελετήσουμε σε αυτήν την παράγραφο
είναι δίκτυα των οποίων οι κόμβοι παράγουν κίνηση η οποία επιθυμεί να
καταλήξει στον προορισμό της όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ωστόσο, καθώς
ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει κανείς μία διαδρομή στο δίκτυο
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αυξάνει με το επίπεδο συμφόρησης του δικτύου, δεν είναι πάντα εύκολο
να επιλεγεί η διαδρομή της "ελάχιστης αντίστασης" – ιδίως αφού οι χρή-
στες είναι ανταγωνιστικοί ο ένας ως προς τον άλλον. Για το λόγο αυτό, τα
παιγνιοθεωρητικά εργαλεία του Κεφαλαίου 2 θα μας φανούν ιδιαζόντως
χρήσιμα για τη μελέτη αυτών των ροών κίνησης.

6.1.1 Δίκτυα και Ροές

Ακολουθώντας την ανάλυση των Roughgarden και Tardós [73, 74], έστω
ένας (πεπερασμένος) κατευθυνόμενος γράφος G ≡ G(V, E) με σύνολο κόμ-
βων V και συνδέσμους E, και έστω ένα ζεύγος αρχής-τέλους σ = (v, w)Δικτυακά

μοντέλα (δηλαδή, ένα διατεταγμένο ζεύγος κόμβων v, w ∈ V που μπορούν να ενω-
θούν με μία διαδρομή στο γράφο G). Ας υποθέσουμε περαιτέρω ότι η αρχή v
του ζεύγους σ παράγει κίνηση προς τον προορισμό w με ρυθμό ρ > 0; τότε,
το ζεύγος σ μαζί με το ρυθμό ρ θα καλείται ένας χρήστης του G. Κατ'αυτόν
τον τρόπο, ένα δίκτυο Q ≡ Q(N, A) στο G θα είναι ένα σύνολο από χρήστες
N (αριθμούμενοι με το δείκτη i = 1, . . . N), μαζί με μία συλλογή A ≡ ⨿i Ai
διαδρομών Ai = {αi,0, αi,1, . . . } που ενώνουν τους κόμβους vi και wi (όπου
σi = (vi, wi) είναι το ζεύγος αρχής-τέλους του χρήστη i ∈ N).
Έτσι, αν xiα ≡ xα το ποσό κίνησης που διοχετεύται από το χρήστη i στο

δίκτυο μέσω της διαδρομής α ∈ Ai, η αντίστοιχη ροή κίνησης του χρήστη i
θα μπορεί να αναπαρασταθεί από το σημείο xi = ∑i

α xiαeiα, όπου {eiα} είναιΡοές
κίνησης η κανονική βάση του (ελεύθερου) διανυσματικού χώρου Vi ≡ RAi . Ωστόσο,

για να είναι αποδεκτή μία τέτοια ροή, θα πρέπει επίσης να έχουμε xiα ≥ 0
και ∑i

α xiα = ρi; ούτως, το σύνολο των αποδεκτών ροών του χρήστη i θα
είναι το πλέγμα ∆i ≡ ρi∆(Ai) =

{
xi ∈ Vi : xiα ≥ 0 και ∑i

α xiα = ρi
}
. Έτσι,

συλλέγοντας τις μεμονωμένες ροές όλων των χρηστών σε ένα διάνυσμα, θα
λέμε ότι μία ροή κίνησης στο δίκτυο Q είναι ένα σημείο x = ∑i xi ∈ ∆ ≡
∏i ∆i.
Μία εναλλακτική (και εξίσου χρήσιμη!) περιγραφή της ροής x ∈ ∆ δίδεται

κοιτώντας το φόρτο που επάγει η ροή σε κάθε σύνδεσμο του δικτύου, δηλ.και κατανομές
φόρτου στο ποσό της κίνησης yr που κυκλοφορεί σε κάθε σύνδεσμο r ∈ E of G. Πιο

συγκεκριμένα, ας θέσουμε:

yr = ∑i yir = ∑i ∑
i
α∋r xiα (6.1)

όπου yir = ∑i
α∋r xiα ο φόρτος που επάγεται στο σύνδεσμο r ∈ E από τη

μεμονωμένη ροή xi ∈ ∆. Τότε, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που ανακύπτει
είναι το αν οι δύο αυτές περιγραφές είναι ισοδύναμες – ή, σε πιο απλά λόγια,
μπορεί κάποιος να ανακτήσει την ροή κίνησης x ∈ ∆ από την κατανομή
φόρτου yr στους συνδέσμους του δικτύου?
Για να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, έστω {εr} η κανονική βάση του

χώρου W ≡ RE που παράγεται από τους συνδέσμους E του G, και έστω ηΟ χαρακτηριστικός
πίνακας του δικτύου χαρακτηριστική απεικόνιση Pi : Vi → W που αντιστοιχεί σε κάθε διαδρομή

α ∈ Ai το άθροισμα των συνδέσμων που την αποτελούν: Pi(eiα) = ∑r∈α εr.
Προφανώς, αν θέσουμε Pi(eiα) = ∑r Pi

rαεr , βλέπουμε ότι οι συνιστώσες του
πίνακα Pi θα είναι:

Pi
rα =

{
1, αν r ∈ α,
0, άλλως.

(6.2)
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Μπορούμε τότε να "αθροίσουμε" αυτήν την κατασκευή στο σύνολο i ∈ N

θεωρώντας το ευθύ άθροισμα V ≡ RA ∼= ∏i Vi και τον αντίστοιχο πίνακα
P = P1 ⊕ · · · ⊕ PN του οποίου οι συνιστώσες θα είναι Prα = 1 αν η δια-
δρομή α ∈ A χρησιμοποιεί το σύνδεσμο r και θα μηδενίζονται διαφορετικά.
Κάνοντας ακριβώς αυτό, η (6.1) μπορεί να γραφεί στην πιο απλή μορφή
yr = ∑α Prαxα – ή, ακόμα πιο σύντομα, y = P(x). Συνεπώς, το ερώτημα
αν η ροή κίνησης μπορεί να ανακτηθεί από την κατανομή φόρτου μπορεί
να απαντηθεί θετικά αν η χαρακτηριστική απεικόνιση P : V → W είναι
μονομορφισμός.
Αυτό, ωστόσο, δεν είναι και το τέλος του θέματος επειδή οι μεμονωμένες

ροές xi ∈ ∆i στην πραγματικότητα ζουν στους υποχώρους pi + Zi όπου
pi = ρi A−1

i ∑i
α eiα το βαρύκεντρο του ∆i και Zi ≡ Tpi ∆i = {zi ∈ Vi : ∑i

α ziα = Ο πίνακας
πλεονασμού0} ο εφαπτόμενος χώρος του ∆i στο pi. Κατ'αυτόν τον τρόπο, αυτό που

μας ενδιαφέρει εδώ είναι η δράση του P στους υπόχωρους Zi ≤ Vi, δηλ.
ο περιορισμός Q ≡ P|Z : Z → W of P στον υπόχωρο Z ≡ ∏i Zi. Έτσι,
για οποιεσδήποτε δύο ροές x, x′ ∈ ∆ θα έχουμε z = x′ − x ∈ Z, και οι
αντίστοιχες κατανομές φόρτου y, y′ ∈ W θα ικανοποιούν τη σχέση:

y′ − y = P(x′) − P(x) = P(z) = Q(z), (6.3)

ώστε y′ = y ανν x′ − x ∈ ker Q. Είναι λοιπόν εμφανές ότι μία ροή x ∈ ∆
μπορεί να υπολογισθεί από την κατανομή φορτίου y ∈ W ανν η απεικόνιση
Q είναι "1-1". Για το λόγο αυτό, ο πίνακας Q : Z → W θα καλείται ο
πίνακας πλεονασμού του δικτύου Q, και έχουμε:

Ορισμός 6.1. Έστω ένα δίκτυο Q ενός γράφου G και έστω Q ο πίνακας Δείκτης
πλεονασμούπλεονασμού του δικτύου Q. Τότε, ως δείκτη πλεονασμού red(Q) of Q του

δικτύου ορίζουμε την ποσότητα:

red(Q) ≡ dim(ker Q). (6.4)

Αν red(Q) = 0, το δίκτυο Q θα καλείται μη αναγωγίσιμο; διαφορετικά, το
Q θα καλείται αναγωγίσιμο.

Η συλλογιστική πίσω από αυτήν την ορολογία βασίζεται στο ότι όταν
ένα δίκτυο είναι αναγωγίσιμο, τότε ορισμένες από τις διαδρομές του είναι
"γραμμικά εξαρτημένες" και οι αντίστοιχες διευθύνσεις στον υπόχωρο ker Q
θα είναι "πλεονάζουσες". Αντιθέτως, όλοι οι βαθμοί ελευθερίας των αναγω-
γίσιμων δικτύων είναι "ενεργοί", και κάθε αποτέλεσμα που αφορά τους
συνδέσμους του δικτύου μπορεί να διατυπωθεί συναρτήσει των διαδρομών
του (και αντιστρόφως).
Αυτή η διχοτομία θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς στη συνέχεια,

οπότε είναι σημαντικό να έχουμε έναν απλό τρόπο υπολογισμού του πίνακα
Q ενός δικτύου Q. Για το σκοπό αυτό, έστω Qi ≡ Pi|Zi ο περιορισμός του
Pi στον υπόχωρο Zi και, όπως πριν, έστω {ei,0, ei,1, . . .} η κανονική βάση του
Vi = RAi . Τότε, τα διανύσματα ẽiµ = eiµ − ei,0, µ ∈ A∗

i ≡ Ai \{0}, συνιστούν
μία βάση του Zi, και μπορεί εύκολα να δειχθεί ότι οι συνιστώσες του Qi

στη βάση αυτή δίδονται από τη σχέση:

Qi
rµ = Pi

rµ − Pi
r,0. (6.5)

Κατά συνέπεια, αν υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες σε ένα δίκτυο, αυτό
θα πρέπει να είναι αναγωγίσιμο. Πράγματι, έχουμε:

Πρόταση 6.2. Έστω Q(N, A) ένα δίκτυο στο γράφο G(V, E) και έστω Φράσσοντας το
δείκτη πλεονασμού
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(αʹ) Μη αναγωγίσιμο δίκτυο: red(Q) = 0.
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(βʹ) Αναγωγίσιμο δίκτυο: red(Q) = 1.

Σχήμα 6.1: Η προσθήκη ενός χρήστη μπορεί να αυξήσει το δείκτη πλεονα-
σμού ενός δικτύου.

E′ ⊆ E το σύνολο των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο Q.
Τότε:

red(Q) ≥ |N| − |E′|. (6.6)

Κατά συνέπεια, ένα δίκτυο θα είναι πάντα αναγωγίσιμο αν ο αριθμός
των χρηστών του υπερβαίνει των αριθμό των διαθέσιμων συνδέσμων.

6.1.2 Μοντέλα Συμφόρησης και Ισορροπία

Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ένα στοιχείο κίνησης να διανύσει ένα σύν-
δεσμο r ∈ E του γράφου G θα είναι προφανώς μία συνάρτηση ϕr(yr) του φόρ-
του yr στον εν λόγω σύνδεσμο – για παράδειγμα, αν ο σύνδεσμος είναι μία
ουρά αναμονής M/M/1 με ρυθμό εξυπηρέτησης µr , τότε ϕr(yr) = 1/(µr − yr).
Όπως συνηθίζεται λοιπόν, θα υποθέτουμε ότι αυτές οι συναρτήσεις καθυ-
στέρησης είναι γνησίως αύξουσες, και, επίσης, για να απλοποιήσουμε τα
πράγματα, θα θεωρούμε επίσης ότι είναι C1 με ϕ′

r > 0.
Κατ'αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδρομή α ∈ Ai

θα είναι απλώς:

ωiα(x) = ∑r∈α
ϕr(yr) = ∑r Pi

rαϕr(yr), (6.7)

όπου, όπως και πριν, yr = ∑β Prβxβ. Συμπερασματικά λοιπόν έχουμε:

Ορισμός 6.3. Ένα μοντέλο συμφόρησης C ≡ C(Q, ϕ) στο γράφο G(V, E)Μοντέλα
συμφόρησης είναι ένα δίκτυο Q(N, A) του G, μαζί με μία συλλογή από γνησίως αύξουσες

συναρτήσεις καθυστέρησης ϕr, r ∈ E.
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Οι ομοιότητες ανάμεσα σε αυτόν τον ορισμό και στον ορισμό των παιγνίων
κανονικής μορφής είναι αρκετά εμφανείς: το μόνο που απαιτείται ώστε ο
Ορισμός 6.3 να περιγράφει ένα παίγνιο N παικτών είναι ο προσδιορισμός
των συναρτήσεων απολαβών των παικτών. Η προφανής επιλογή λοιπόν είναι
να πάρουμε τους μέσους όρους:

ωi(x) = 1
ρi ∑i

α
xiαωiα(x) = 1

ρi ∑r yirϕr(yr), (6.8)

όπου η τελευταία ισότητα προκύπτει από την (6.7) και τον ορισμό των
φόρτων yir = ∑i

α xiα. Έτσι, μία ροή κίνησης q θα είναι σε ισορροπία κατά
Nash στο παίγνιο G1 ≡ G1(N, ∆,−ω) όταν:

ωi(q) ≤ ωi(q−i; q′i) για κάθε χρήστη i ∈ N και για κάθε ροή q′i ∈ ∆i. (NE)

Ωστόσο, αν επιστρέψουμε στον αρχικό μας στόχο (την περιγραφή του
Internet), βλέπουμε ότι η έννοια ενός "χρήστη" στην πραγματικότητα ανα-
φέρεται στους διακομιστές του Internet, και όχι στους "πραγματικούς" του
χρήστες (ανθρώπους, εφαρμογές, κλπ.). Ωστόσο, καθώς οι διακομιστές δεν Ισορροπία

κατά Wardropείναι ιδιαίτερα εγωιστικές οντότητες, η συνθήκη ισορροπίας που θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε είναι η μη-ατομική συνθήκη του Wardrop:

Ορισμός 6.4. Μία ροή q ∈ ∆ θα βρίσκεται σε ισορροπία Wardrop όταν:

ωiα(q) ≤ ωiβ(q) για κάθε i ∈ N και για κάθε α, β ∈ Ai με qiα > 0, (6.9)

δηλ. όταν κάθε στοιχείο κίνησης χρησιμοποιεί τη γοργότερη διαδρομή.

Η συνθήκη (6.9) ισχύει προφανώς ως ισότητα για κάθε ζεύγος διαδρομών
α, β ∈ Ai ∈ supp(q). Αυτό με τη σειρά του δίνει ωi(q) = ωiα(q) για κάθε
α ∈ supp(qi), και οδηγεί στον εναλλακτικό χαρακτηρισμό:

ωi(q) ≤ ωiβ(q) για κάθε i ∈ N και για κάθε β ∈ Ai. (6.9′)

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι οι ροές Wardrop είναι τα ελάχιστα
σημεία του δυναμικού Rosenthal [35]:

Φ(y) = ∑r Φr(yr) = ∑r

∫ yr

0
ϕr(w) dw. (6.10)

Όπως σημειώσαμε ήδη στην Παράγραφο 2.1.4, αυτή η συνάρτηση καλείται Το δυναμικό
Rosenthalδυναμικό για δύο λόγους: πρώτον είναι η μη-ατομική γενίκευση του δυνα-

μικού των Monderer και Shapley [34], και, δεύτερον, οι συναρτήσεις καθυ-
στέρησης ωiα προκύπτουν από την Φ με μία απλή διαφόριση. Πράγματι, αν
θέσουμε F(x) = Φ(y) όπου y = P(x), τότε έχουμε:

∂F
∂xiα

= ∑r
∂Φ
∂yr

∂yr

∂xiα
= ∑r ϕr(yr)Pi

rα = ∑r∈α
ϕr(yr) = ωiα(x), (6.11)

που είναι ακριβώς ο ορισμός μίας συνάρτησης δυναμικού (2.10).
Τώρα, για να περιγράψουμε την ακριβή σχέση ανάμεσα στις ροές Wardrop

και τα ελάχιστα σημεία της Φ, ας θεωρήσουμε το (κυρτό) σύνολο P(∆) όλων
των κατανομών φορτίου y που προκύπτουν από αποδεκτές ροές κίνησης
x ∈ ∆. Αφού οι συναρτήσεις καθυστέρησης ϕr είναι γνησίως αύξουσες, η Ισορροπία και

ελαχιστοποίησηΦ θα είναι γνησίως κυρτή επί του P(∆) και θα επιδέχεται συνεπώς ένα
μοναδικό ελάχιστο σημείο, έστω το y∗ ∈ P(∆). Τότε όμως, οι συνθήκες
Kuhn-Tucker που το χαρακτηρίζουν ταυτίζονται με τη συνθήκη Wardrop



76  

(2.19) [71--73], οπότε το σύνολο Wardrop του μοντέλου συμφόρησης C θα
δίνεται από τη σχέση:

∆∗(C) ≡ ∆∗ = {x ∈ ∆ : P(x) = y∗} = P−1(y∗) ∩ ∆. (6.12)

Πρόταση 6.5. Έστω C ≡ C(Q, ϕr) ένα μοντέλο συμφόρησης με γνησίως
αύξουσες συναρτήσεις καθυστέρησης ϕr και έστω ∆∗ το σύνολο των ροών
Wardrop. Τότ:

1. κάθε ζεύγος ροών Wardrop χαρακτηρίζεται από την ίδια κατανομή
φορτίου και τις ίδιες καθυστερήσεις.

2. το σύνολο ∆∗ είναι ένα μη κενό κυρτό πολύτοπο διάστασης dim(∆∗) ≤
red(Q); επιπλέον, αν υπάρχει ροή Wardrop q ∈ Int(∆) στο εσωτερικό
του ∆, τότε dim(∆∗) = red(Q).

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η ροή Wardrop είναι μοναδική αν και μόνο
αν αʹ) το δίκτυο Q είναι μη αναγωγίσιμο, ή βʹ) το σύνολο P−1(y∗) τέμνει
το χώρο ∆ σε μία κορυφή. Αυτή η συνθήκη υπονοεί ότι οι κορυφές του ∆
παίζουν έναν εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο, οπότε και ορίζουμε:

Ορισμός 6.6. Μία ροή Wardropq θα καλείται γνήσια αν αʹ) η q είναι αμιγής:
q = ∑i ρiei,αi , αi ∈ Ai; και βʹ) ωiαi (q) < ωiβ(q) για κάθε ζεύγος διαδρομών
β ∈ Ai \{αi}.

Μία σημαντική ιδιότητα των γνήσιων σημείων Wardrop είναι ότι αποκλεί-
ουν την ύπαρξη άλλων σημείων ισορροπίας:

Πρόταση 6.7. Αν το q είναι σημείο γνήσιας ισορροπίας Wardrop ενός μο-
ντέλου συμφόρησης C, τότε το q είναι η μοναδική ροή Wardrop του C.Γνήσια ισορροπία

και μοναδικότητα

   Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αναφορικά με
τις μέσες καθυστερήσεις ωi(x) = ρ−1

i ∑i
α xiαωiα(x), η βέλτιστη κατανομή

κίνησης είναι αυτή που ελαχιστοποιεί τη συνολική καθυστέρηση ω(x) =
∑i ρiωi(x); αυτό που ειναι εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η βέλτιστη κατα-
νομή συμπίπτει με την κατανομή Wardrop ενός προσαρμοσμένου μοντέλου
συμφόρησης. Αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην εργασία [71], όπουΤο παράδοξο

του Braess δείχθηκε η δυϊκή φύση της αρχής του Wardrop: όπως τα σημεία Wardrop
ελαχιστοποιούν το δυναμικό Rosenthal, έτσι και τα ελάχιστα σημεία μίας
συνάρτησης μπορούν να θεωρηθούν ως τα σημεία Wardrop ενός κατάλληλα
ορισμένου παιγνίου. Πιο συγκεκριμένα, η μόνη αλλαγή που πρέπει να γί-
νει για τη βελτιστοποίηση της συνάρτησης ω(x) είναι να θεωρήσουμε τις
"τροποποιημένες" συναρτήσεις ϕ∗

r (yr) = ϕr(yr) + yrϕ′
r(yr) [74]. Έτσι, για να

μελετήσουμε αυτές τις "κοινωνικά βέλτιστες" ροές, αρκεί να επαναπροσαρ-
μόσουμε την ανάλυσή μας στη μελέτη αυτών των τροποποιημένων καθυ-
στερήσεων (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Παράγραφο 6.4).
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι ροές Wardrop και οι κοινωνικά βέλτιστες

κατανομές κίνησης δε συμπίπτουν εν γένει στο ίδιο μοντέλο συμφόρησης,
γεγονός που φαίνεται πολύ καθαρά στο παράδοξο του Braess. Η ουσία του
παραδόξου αυτού είναι ότι υπάρχουν δίκτυα όπου η αφαίρεση του γρη-
γορότερου συνδέσμου τα κάνει να λειτουργούν καλύτερα! Ένα τέτοιο πα-
ράδειγμα δίνεται στο Σχ. 6.2, όπου υποθέτουμε ότι ένας χρήστης θέλει να
δρομολογήσει 6 μονάδες κίνησης από το A στο D χρησιμοποιώντας τις τρεις
διαδρομές A → B → D (μπλέ), A → C → D (κόκκινη) και A → B → C → D
(πράσινη). Στην περίπτωση αυτή, η συνθήκη Wardrop (6.9) οδηγεί σε ισοκα-
τανομή: 2 μονάδες σε κάθε διαδρομή, οδηγώντας σε συνολική καθυστέρηση
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Σχήμα 6.2: Το παράδοξο του Braess με κόστος αναρχίας = 92/83 ≈ 110%.

92 μονάδων χρόνου σε κάθε διαδρομή. Εναλλακτικά όμως, αν ο χρήστης
στείλει 3 μονάδες μέσω της κόκκινης και μπλε διαδρομής και αγνοήσει την
πράσινη (που είναι η πλέον γρήγορη και οδηγεί σε καθυστέρηση μόλις 70
μονάδων), όλη του η κίνηση θα βιώσει μία καθυστέρηση μόλις 83 μονά-
δων (αλλά κάθε στοιχείο κίνησης θα θέλει να αυτομολήσει μονομερώς στην
πράσινη διαδρομή).
Το παράδοξο αυτό οδήγησε στην έρευνα της απόδοσης των πρωτκόλλων

εγωιστικής δρομολόγησης [73, 75], και στον υπολογισμό άνω φραγμάτων για Το κόστος
της αναρχίαςτο λεγόμενο "κόστος της αναρχίας", με βάση το οποίο μπορούμε να δείξουμε

ότι το παράδοξο του Braess είναι το χειρότερο δυνατό δίκτυο (αναφορικά
με τη διαφορά των ροών Wardrop και των ροών βελτιστοποίησης). Για τους
σκοπούς μας, θέλουμε μόνο να υπογραμμίσουμε ότι επικεντρωνόμαστε στα
σημεία Wardrop όχι επειδή είναι τα "καλύτερα δυνατά", αλλά επειδή με μία
απλή τροποποίηση, η ανάλυσή μας μπορεί να προσαρμοσθεί στη συνθήκη
βελτιστοποίησης που προαναφέραμε.

6.2 ΜΑΘΗΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Δυστυχώς, ο υπολογισμός των σημείων Wardrop ενός δικτύου είναι μία
αρκετά δύσκολη υπόθεση η οποία περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση μίας μη
γραμμικής (κυρτής) συνάρτησης εκθετικά πολλών μεταβλητών σε ένα κυρτό
πολύτοπο. Αφού υπολογισμοί τέτοιας πολυπλοκότητας σίγουρα υπερβαί-
νουν τις ικανότητες κάθε μεμονωμένου χρήστη (ιδίως αν δεν έχουν πρό-
σβαση σε καθολικής φύσης πληροφορίες), αυτό που θα αναζητήσουμε στο
κεφάλαιο αυτό είναι να δούμε αν υπάρχουν σχήματα μάθησης που επι-
τρέπουν στους χρήστες να συγκλίνουν σε ένα σημείο ισορροπίας χωρίς να
χρειαστεί να βασιστούν σε κάποια οντότητα κεντρικού ελέγχου.

6.2.1 Μάθηση και η Δυναμική των Αντιγραφέων

Για τους σκοπούς μας, ένα σχήμα μάθησης θα είναι ένας κανόνας που
εκπαιδεύει τους χρήστες να δρομολογούν την κίνησή τους με έναν αποτελε-
σματικό τρόπο, εκμεταλλευόμενοι πληροφορίες που είναι άμεσα διαθέσιμες.
Από την άλλη μεριά, καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι "τοπικής" φύσης,
κάθε τέτοιο σχήμα μάθησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα "κατανεμημένο"
στους χρήστες του δικτύου: για παράδειγμα, οι επιλογές των αντιπάλων Κατανεμημένα

σχήματα μάθησηςενός χρήστη ή η ακριβής συναρτησιακή μορφή των συναρτήσεων καθυστέ-
ρησης του δικτύου δεν είναι άμεσα προσβάσιμες πληροφορίες. Επιπλέον,
θα πρέπει επίσης να αναζητήσουμε ένα σχήμα μάθησης που να είναι αρ-
κετά απλό ώστε οι χρήστες να μπορούν να το χρησιμοποιούν σε πραγματικό
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χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν έναν τεράστιο αριθμό υπολογισμών
σε κάθε βήμα.
Στην περίπτωση μας, το πιο φυσικό σχήμα μάθησης είναι η δυναμική

των αντιγραφέων, όπου οι "ρυθμοί αναπαραγωγής" των διαφόρων "φαινο-
τύπων" πλέον αντιστοιχούν στις συναρτήσεις καθυστέρησης των χρηστών
του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, ας θεωρήσουμε το δυναμικό σύστημα:

dxiα
dt

= xiα (ωi(x) − ωiα(x)) , (6.13)

όπου ωi(x) = ρ−1
i ∑i

α xiαωiα(x). Πράγματι, σε συμφωνία με τη συλλογιστική
μας της "τοπικής πληροφορίας", διαπιστώνουμε ότι οι χρήστες δε χρειάζεται
να γνωρίζουν τις καθυστερήσεις σε διαδρομές που δε χρησιμοποιούν γιατί
το διανυσματικό πεδίο των αντιγραφέων μηδενίζεται όταν xiα = 0. Έτσι, οι
χρήστες που εξελίσσονται με βάση τη δυναμική (6.13) στην πραγματικότητα
αγνοούν το τί συμβαίνει στο περιβάλλον τους: το μόνο που κάνουν είναι να
χρησιμοποιούν την εξίσωση (6.13) ώστε να αποκρίνονται στα ερεθίσματα
ωiα(x), ελπίζοντας έτσι να ελαχιστοποιήσουν τις καθυστερήσεις τους.
Εναλλακτικά, αν οι παίκτες μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς λi > 0,

τότε λαμβάνουμε την προσαρμοσμένη δυναμική των αντιγραφέων:

dxiα
dt

= λixiα (ωi(x) − ωiα(x)) (6.14)

(φυσικά, παίρνουμε πάλι την ομοιόμορφη περίπτωση (6.13) όταν όλοι οι
παίκτες μαθαίνουν με τον ίδιο, τυπικό ρυθμό λi = 1). Όπως και στην πε-
ρίπτωση της εκθετικής μάθησης, αυτοί οι ρυθμοί εκμάθησης μπορούν να
ερμηνευθούν και ως αντίστροφες θερμοκρασίες: σε υψηλές θερμοκρασίες
(μικρά λi), οι διαφορές μεταξύ των διαδρομών αμβλύνονται και οι παίκτες
εξελίσσονται με βάση τις αργές χρονικές κλίμακες λit; στην άλλη άκρη του
φάσματος, αν λi → ∞, τότε η εξίσωση (6.14) "παγώνει" σε ένα άκαμπτο
(και μυωπικό) σχήμα "βέλτιστης απάντησης" [79].

6.2.2 Εντροπία και Λογικότητα

Από τα Κεφάλαια 2 και 5, γνωρίζουμε ότι όλες οι ροές Wardrop είναι
σταθερά σημεία της δυναμικής (6.13), αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. Συ-
νεπώς, αυτό που θα μας απασχολήσει εδώ είναι να δούμε αν η δυναμική
των αντιγραφέων αναδεικνύει τις ροές Wardrop ανάμεσα στις υπόλοιπες
σταθερές της καταστάσεις.
Εκ πρώτης όψεως, η ύπαρξη μίας συνάρτησης δυναμικού, σε συνδυα-

σμό με τα αποτελέσματά μας του Κεφαλαίου 5 φαίνεται να καθιστούν
αυτό το ερώτημα τετριμμένο: τα σημεία Wardrop ελαχιστοποιούν το δυνα-
μικό, οπότε οι εσωτερικές τροχιές θα συγκλίνουν σε ένα σημείο ισορροπίας.
Ωστόσο, η βασική υπόθεση που είχαμε κάνει στο Κεφάλαιο 5 ήταν ότι η συ-
νάρτηση δυναμικού του παιγνίου είναι (τουλάχιστον τοπικά) γνήσια κυρτή,
μία συνθήκη που δεν ισχύει απαραίτητα στην περίπτωσή μας. Πράγματι,
αν το δίκτυο είναι αναγωγίσιμο, τότε το δυναμικό F(x) ≡ Φ(y(x)) δεν εί-
ναι πλέον γνήσια κυρτό εξαιτίας των πλεοναζουσών κατευθύνσεων επί των
οποίων η F παραμένει σταθερή.
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Πράγματι, αν y∗ το ελάχιστο του δυναμικού Rosenthal Φ(y), τότε η συνάρ-
τηση F0(x) = Φ(P(x))− Φ(y∗) είναι μία ημι-ορισμένη συνάρτηση Lyapunov
για τη δυναμική των αντιγραφέων:

dF0

dt
= ∑i,α

∂Fiα
∂xiα

dxiα
dt

= ∑i λiρi

[
ω2

i (x) − ρ−1
i

(
∑i

α
xiαω2

iα(x)
)]

≤ 0, (6.15)

όπου το τελευταίο βήμα έπεται από την ανισότητα του Jensen. Έτσι, από τη Το δυναμικό ως
συνάρτηση Lyapunovγενική θεωρία δυναμικών συστημάτων, προκύπτει ότι οι τροχιές της (6.14)

κατέρχονται το δυναμικό F0 και τελικά συγκλίνουν σε ένα συνεκτικό υποσύ-
νολο σταθερών σημείων – βλ. επίσης και την εργασία [33], όπου η ιδιότητα
(6.15) αναφέρεται ως "θετική συσχέτιση".
Ωστόσο, καθώς δεν είναι όλα τα στάσιμα σημεία της (6.14) σε ισορροπία

Wardrop, το αποτέλεσμα αυτό δε μας λέει πολλά για τις ιδιότητες λογι-
κότητας της δυναμικής των αντιγραφέων σε αναγωγίσιμα δίκτυα. Για πιο
δυνατά αποτελέσματα, θα επιστρατεύσουμε και πάλι τη σχετική εντροπία
Hq(x) = ∑k λ−1

i ∑i
α qiα log(qiα/xiα):

Λήμμα 6.8. Έστω ένα μοντέλο συμφόρησης C(Q, {ϕr}), και έστω q ∈ ∆
μία ροή Wardrop τουC. Τότε, η χρονική παράγωγος Ḣq(x) της σχετικής Η εντροπία ως

συνάρτηση Lyapunovεντροπίας Hq(x) μηδενίζεται στο σύνολο Wardrop ∆∗(C) και είναι θετική
παντού αλλού.
Πιο συγκεκριμένα, αν το δίκτυο Q είναι μη αναγωγίσιμο (red(Q) = 0)

το σύνολο ∆∗ αποτελείται από ένα μοναδικό σημείο ισορροπίας και η
εντροπία Hq είναι Lyapunov για τη δυναμική των αντιγραφέων (6.13).

Φυσικά, τα αποτελέσματά μας έχουν μεγάλε ομοιότητες με την ανάλυση
των γνήσια κυρτών παιγνίων του Κεφαλαίου 5. Μάλιστα, αν υποθέσουμε
επίσης ότι το q είναι σημεία γνήσιας ισορροπίας (έστω q = ∑i ρiei,0 χάριν
απλότητας), τότε παίρνουμε τα ίδια φράγματα όπως και στο Λήμμα 5.4:

Λήμμα 6.9. Έστω q = ∑i ρiei,0 ένα σημείο γνήσιας ισορροπίας Wardrop
για ένα μοντέλο συμφόρησης C με γνησίως αύξουσες συναρτήσεις καθυ-
στέρησης. Τότε, αν ∆ωi = minµ ̸=0{ωiµ(q) − ωi,0(q)}, θα έχουμε:

Lq(q + θz) ≥ 1
2 θ ∑i ∆ωi∥zi∥1, (6.16)

για κάθε z ∈ Tc
q ∆ και για κάθε θ ≥ 0 με q + θz ∈ ∆.

Το παραπάνω λήμμα δείχνει ότι ο εξελικτικός δείκτης Lq αυξάνει τουλάχι-
στον γραμμικά κατά μήκος κάθε "εσωτερικής" ακτίνας q + θz. Τα πράγματα
είναι όμως διαφορετικά αν το q είναι εσωτερικό σημείο ισορροπίας:

Λήμμα 6.10. Έστω ένα εσωτερικό σημείο ισορροπίας Wardrop q ∈ Int(∆)
ενός μοντέλου συμφόρησης C με αύξουσες συναρτήσεις καθυστέρησης,
και έστω z ∈ Tq∆. Τότε, αν m = inf{ϕ′

r(yr) : r ∈ E, y ∈ P(∆)}, θα έχουμε:

Lq(q + θz) ≥ 1
2 m∥P(z)∥2θ2 for all θ ≥ 0 such that q + θz ∈ ∆. (6.17)

Έτσι, με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις για την αύξηση του εξελικτικού Εκθετικά γρήγορη
εξισορρόπησηδείκτη Lq, έχουμε:

Θεώρημα 6.11. Έστω C ≡ C(Q, {ϕr}) ένα μοντέλο συμφόρησης με αύ-
ξουσες συναρτήσεις καθυστέρησης ϕr, και έστω ένα σημείο ισορροπίας
Wardrop q.
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1. Αν το C είναι μή αναγωγίσιμο, ή αν το q είναι σημείο γνήσιας ισορ-
ροπίας, τότε το q είναι εξελικτικά ευσταθές και θα έχουμε:

Hq(x(t)) ≤ h0e−ct, (6.18)

όπου h0 = Hq(x(0)), c = h−1
0 mini

{
ρi(1 − e−λih0/ρi )∆ωi

}
και ∆ωi =

minµ ̸=0{ωiµ(q) − ωi,0(q)}.

2. Αν το C είναι αναγωγίσιμο και το q δεν είναι γνήσιο, τότε το q
είναι ουδέτερα ευσταθές και οι εξελικτικά ουδέτερες κατευθύνσεις
συμπίπτουν με τις πλεονάζουσες; επιπλέον:

Hq(x(t)) ≤ h0 exp
(
− 1

2
mγ2

0
hc

t
)

, (6.19)

όπου m = inf{ϕ′
r(yr) : r ∈ E, y ∈ P(∆)}, hc ≥ h0 μία σταθερά, και γ2

0
το ελάχιστο του πηλίκου Rayleigh R(z) = ⟨z, PTPz⟩, z ∈ Tc

q ∆, ∥z∥ = 1.
Το πρώτο μέρος του θεωρήματος αυτού είναι μία άμεση εφαρμογή του

Θεωρήματος 5.5 ενώ το δεύτερο μπορεί να αποδειχθεί ακριβώς όπως το
Θεώρημα 5.6, οπότε η απόδειξη αυτή καθαυτή έχει λίγη αξία. Αυτό που
έχει περισσότερη σημασία εδώ είναι ότι το Θεώρημα 6.11 φέρεται να οξύνει
τη διχοτομία ανάμεσα σε αναγωγίσιμα και μη αναγωγίσιμα δίκτυα: παρότι
η σύγκλιση σε ισορροπία είναι σίγουρη σε ένα μη αναγωγίσιμο δίκτυο, το
πηλίκο Rayleigh γ2

0 μηδενίζεται όταν το δίκτυο είναι αναγωγίσιμο, οπότε
και η σύγκλιση δεν είναι εκ των προτέρων εμφανής σε δίκτυα τέτοιυ τύπου.
Παρολ'αυτά, έχουμε:
Θεώρημα 6.12. Έστω ένα μοντέλο συμφόρησης C ≡ C(Q, {ϕr}). Τότε,Ανεπιφύλακτη

σύγκλιση κάθε εσωτερική τροχιά της δυναμικής των αντιγραφέων (6.14) συγκλίνει
σε ένα σημείο Wardrop του C; πιο συγκεκριμένα, αν το δίκτυο Q είναι μη
αναγωγίσιμο, η τροχιά x(t) θα συγκλίνει στο μοναδικό σημείο Wardrop.

6.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ

Επιστρέφοντας στην αρχική μας συζήτηση γύρω από τα σχήματα μά-
θησης, βλέπουμε ότι η εξέλιξη των χρηστών περιστρέφεται γύρω από την
πληροφόρησή τους για τις επιλογές τους, δηλαδή τις καθυστερήσεις ωiα(x)
που μετράνε. Έχουμε ήδη επισημάνει ότι αυτή η πληροφόρηση βασίζεται σε
πραγματικές παρατηρήσεις, αλλά αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές οι
παρατηρήσεις είναι και ακριβείς. Για παράδειγμα, η παρεμβολή της φύσης
με το παίγνιο ή ατελείς μετρήσεις των απολαβών ενός παίκτη δύνανται να
διαταράξουν την πληροφορία αυτή κατά πολύ; επιπλέον, αν οι ροές κίνησης
των χρηστών δεν είναι συνεχείς στο χρόνο αλλά αποτελούνται από διακριτά
πακέτα (π.χ. datagrams σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών), τότε οι καθυστερήσεις
ουράς ωiα απλώς αντιπροσωπεύουν τις αναμενόμενες καθυστερήσεις των
χρηστών. Έτσι, οι καθυστερήσεις που καταγράφουν οι χρήστες είναι συνή-
θως μία τυχαία κυμαινόμενη εκτίμηση των πραγματικών υποκείμενων απο-
λαβών τους, και αυτό προφανώς μπορεί να έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις
στην απόδοση του δικτύου.

6.3.1 Η Στοχαστική Δυναμική των Αντιγραφέων

Ο σκοπός μας εδώ θα είναι να προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά της δυνα-
μικής των αντιγραφέων σε ένα στοχαστικά διαταραγμένο περιβάλλον όπως
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παραπάνω. Για το σκοπό αυτού, ας γράψουμε την καθυστέρηση που βιώ-
νουν οι χρήστες κατά μήκος του συνδέσμου r ∈ E ως ϕ̂r = ϕr + ηr όπου
ηr η διαδικασία διακυμάνσεων. Τότε, η καθυστέρηση ω̂iα κατά μήκος της
διαδρομής α ∈ Ai θα είναι απλώς ω̂iα = ωiα + ηiα, όπου, σε προφανή συμ-
βολισμό, ηiα = ∑α Pi

rαηr. Κατ'αυτόν τον τρόπο, η δυναμική των αντιγραφέων
(6.13) γίνεται:

dxiα
dt

= xiα (ω̂i − ω̂iα) = xiα (ωi − ωiα) + xiα(ηi − ηiα), (6.20)

όπου ω̂i = ρ−1
i ∑i

β xiβω̂iβ και ηi = ρ−1
i ∑i

β xiβηiβ.
Η ακριβής μορφή των διαταραχών ηr προφανώς εξαρτάται από την εν

λόγω κατάσταση. Ωστόσο, καθώς ενδιαφερόμαστε κυρίως σε στοχαστικές Στοχαστικές
διαταραχές σε
μοντέλα συμφόρησης

διαταραχές γύρω από τις υποκείμενες καθυστερήσεις ωiα, είναι λογικό να
θεωρήσει κανείς αυτές τις διαταραχές ως κάποια μορφή λευκού θορύβου
που δεν προκαταβάλλει τους χρήστες προς κάποια κατεύθυνση. Στην περί-
πτωση αυτή, πρέπει να ξαναγράψουμε την εξίσωση (6.20) ως μία στοχα-
στική διαφορική εξίσωση της μορφής:

dXiα = Xiα [ωi(X) − ωiα(X)] dt + Xiα

[
dUiα − ρ−1

i ∑i
β

Xiβ dUiβ

]
, (6.21)

όπου dUiα ο συνολικός θόρυβος κατά μήκος της διαδρομής α ∈ Ai:

dUiα = ∑r∈α
σr dWr = ∑r Pi

rασr dWr, (6.22)

και W(t) = ∑r Wr(t)εr μία διαδικασία Wiener στο χώρο RE, το χώρο δηλαδή
που παράγεται από τους συνδέσμους E του δικτύου.
Εντελώς ανάλογα, αν οι παίκτες μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς λi,

λαμβάνουμε τις προσαρμοσμένες εξισώσεις:

dXiα = λiXiα [ωi(X) − ωiα(X)]

+ λiXiα

[
dUiα − ρ−1

i ∑i
β

Xiβ dUiβ

]
. (6.23)

Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η εξίσωση θα είναι η στοχαστική
εκδοχή της δυναμικής των αντιγραφέων, οπότε και θα αφιερώσουμε το υπό-
λοιπο της παραγράφου αυτής στην κατανόηση των κυριοτέρων ιδιοτήτων
της (και επίσης στο να τη συγκρίνουμε με τις διάφορες άλλες στοχαστικές
εκδοχές της δυναμικής των αντιγραφέων).
Προφανώς, έχει μεγάλη σημασία να συγκρίνουμε την εξίσωση (6.23) με

τη στοχαστική δυναμική των "κλιματικών διακυμάνσεων" των Fudenberg
και Harriw [20], καθώς και με τη στοχαστική δυναμική της "εκθετικής μά-
θησης" που εισαγάγαμε στα Κεφάλαια 4 και 5 – βλ. επίσης και τις εργασίες
[65, 66]. Όπως ήδη έχουμε δει, στην πρώτη περίπτωση διαταράσσουμε την Σύγκριση με άλλες

δυναμικέςεξίσωση (6.13) εισαγάγοντας τη στοχαστική παρεμβολή της φύσης στους
ρυθμούς αναπαραγωγής των διαφόρων ειδών [20--23], τελικά καταλήγο-
ντας στην εξίσωση:

dXiα = Xiα [uiα(X) − ui(X)] dt

− Xiα

[
σ2

iαXiα − ∑i
β

σ2
iβXiβ

]
dt

+ Xiα

[
σiα dWiα − ∑i

β
σiβXiβ dWiβ

]
, (6.24)
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όπου W = ∑i,α Wiαeiα μία διαδικασία Wiener που εξελίσσεται στον RA ∼=
∏i RAi . Αντιθέτως, στη δυναμική της εκθετικής μάθησης, υποθέτουμε ότι οι
παίκτες ακολουθούν το σχήμα μάθησης (5.5) με διαταραγμένες πληροφορίες
που οδηγούν στη στοχαστική δυναμική (5.30):

dXiα = λiXiα [uiα(X) − ui(X)] dt

+ λ2
i

2 Xiα

[
σ2

iα(1 − 2Xiα) − ∑i
β

σ2
iβXiβ(1 − 2Xiβ)

]
dt

+ λiXiα

[
σiαdWiα − ∑i

β
σiβXiβdWiβ

]
. (5.30)

Με βάση τα παραπάνω, είναι εύκολο να δούμε ότι υπάρχουν δύο βα-
σικές διαφορές της (6.23) από τις στοχαστικές της αδερφές. Πρώτον, η
ταχύτητα της (6.23) συμπίπτει με την αιτιοκρατική εξίσωση των αντιγρα-
φέων (6.14), πράγμα που δεν ισχύει για τους συντελεστές ταχύτητας των
(6.24) και (5.30). Δεύτερον, οι στοιχηματικές διαδικασίες U που εμφανί-
ζονται στη σχέση (6.23) δεν είναι ασυσχέτιστες συνιστώσες κάποιας διαδι-
κασίας Wiener (όπως στην περίπτωση τόσο της (6.24) όσο και της (5.30)):
αντιθέτως, ανάλογα με το αν οι διαδρομές α, β ∈ A έχουν κοινούς συνδέ-
σμους ή όχι, οι διαδικασίες Uα, Uβ δύνανται να είναι υψηλά συσχετισμένες
ή και καθόλου.
Πράγματι, τα διαφορικά Wiener dWr είναι ορθογώνια στο σύνολο των

συνδέσμων r ∈ E του δικτύου: dWr · dWs = d[Wr, Ws] = δrs dt. Με τη σειράΣυχετισμένος
θόρυβος του, αυτό σημαίνει ότι τα στοχαστικά διαφορικά dUα, dUβ θα ικανοποιούν

τη σχέση:

dUα · dUβ =
(

∑r Prασr dWr

)
·
(

∑s Psβσs dWs

)
(6.25)

= ∑r,s PrαPsβσrσsδrs dt = ∑r∈αβ
σ2

r dt = σ2
αβ dt,

όπου σ2
αβ = ∑r PrαPrβσ2

r η διασπορά του θορύβου κατά μήκος του κοινού
μέρους αβ ≡ α ∩ β των διαδρομών α, β ∈ A. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαδι-
κασίες Uα και Uβ είναι ασυσχέτιστες αν και μόνο αν οι διαδρομές α, β ∈ A

δεν έχουν κάποιον κοινό σύνδεσμο.Στο άλλο άκρο, έχουμε:

(dUα)2 = ∑r∈α
σ2

r dt = σ2
α dt (6.26)

όπου η ποσότητα σ2
α ≡ σ2

αα = ∑r Prασ2
r μετρά την ένταση του θορύβου κατά

μήκος της διαδρομής α ∈ A. Αυτές οι εκφράσεις θα είναι πολύ σημαντικές
για την περαιτέρω ανάλυσή μας, οπότε και θα τις χρησιμοποιούμε ελεύθερα
στο υπόλοιπο του κεφαλαίου αυτού.

6.3.2 Στοχαστικές Διακυμάνσεις και Λογικότητα

Όπως και στην ντετερμινιστική περίπτωση, το κύριο μας εργαλείο εδώ θα
είναι η (προσαρμοσμένη) σχετική εντροπία Hq(x) = ∑i λ−1

i ∑i
α qiα log (qiα/xiα),

της οποίας τη χρονική εξέλιξη θα μελετήσουμε με τη χρήση του γεννήτορα
L της διάχυσης (6.23).
Στην περίπτωσή μας βέβαια, οι στοιχηματικές διαδικασίες U δεν είναι οι

συνιστώσες μίας διαδικασίεας Wiener οπότε απαιτούνται μερικοί υπολογι-
σμοί για να εξαγάγουμε τη μορφή του γεννήτορα L της (6.23). Πράγματι,
μετά από μία εφαρμογή του λήμματος του Itô, έχουμε:
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Λήμμα 6.13. Έστω L ο γεννήτορας της (6.23). Τότε, για κάθε q ∈ ∆:

LHq(x) = −Lq(x) + 1
2 ∑i

λi
ρi ∑i

β,γ σ2
βγ(xiβ − qiβ)(xiγ − qiγ) (6.27)

+ 1
2 ∑i

λi
ρi ∑i

β,γ σ2
βγqiβ(ρiδβγ − qiγ),

όπου Lq(x) = ∑iα(xiα − qiα)ωiα(x) ο εξελικτικός δείκτης (5.10).

Υπό μία έννοια, το λήμμα αυτό μπορεί να ιδωθεί ως το στοχαστικό ανά-
λογο του Λήμματος 6.8 (το οποίο και λαμβάνουμε αμέσως αν θέσουμε
σ = 0). Ωστόσο, αυτό επίσης δείχνει ότι η στοχαστική περίπτωση είναι
αρκετά πιο περίπλοκη από την ντετερμινιστική. Για παράδειγμα, αν το q
είναι ένα σημείο Wardrop, η σχέση (6.27) δίνει:

LHq(q) = 1
2 ∑i

λi
ρi ∑i

β,γ qiβ
(
ρiδβγ − qiγ

)
σ2

βγ, (6.28)

και αν εστιάσουμε στο χρήστη i ∈ N, παίρνουμε:

∑i
β,γ qiβ

(
ρiδβγ − qiγ

)
σ2

βγ = ∑i
β,γ qiβ(ρiδβγ − qiγ) ∑r Pi

rβPi
rγσ2

r

= ∑r σ2
r ρiyir − ∑r σ2

r y2
ir = ∑r σ2

r yir(ρi − yir), (6.29)

όπου yir = ∑r Pi
rαqiα ≤ ρi το φορτίο που επάγεται στο σύνδεσμο r ∈ E

από τον i-στό χρήστη. Αυτό δείχνει ότι η (6.28) είναι θετική αν έστω και
ένας χρήστης αναμειγνύει διαδρομές, καθιστώντας έτσι αδύνατο το να είναι
αρνητικά ορισμένη η συνάρτηση LHq.
Κατά συνέπεια, η σύγκλιση σε ένα σημείο ισορροπίας Wardrop φαίνεται

κάπως ουτοπική σε ένα στοχαστικό περιβάλλον, ιδίως όταν το σημείο αυτό
δεν είναι αμιγές – άλλωστε, τα εσωτερικά σημεία ισορροπίας δεν είναι
καν παγίδες της δυναμικής (6.23). Αντ'αυτού, όωπς και στο προηγούμενο
κεφάλαιο έχουμε:

Θεώρημα 6.14. Τα σημεία γνήσιας ισορροπίας Wardrop είναι στοχαστικά Ευστάθεια της
γνήσιας ισορροπίαςασυμπτωτικά ευσταθή στη στοχαστική δυναμική των αντιγραφέων (6.23).

Συμπερασματικά, το Θεώρημα 6.14 συνεπάγεται ότι οι τροχιές που ξε-
κινούν αρκετά κοντά σε ένα σημείο γνήσιας ισορροπίας θα παραμείνουν
κοντά σε αυτό και τελικά θα συγκλίνουν σε αυτό με οσοδήποτε υψηλή πι-
θανότητα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, αυτό είναι ένα τοπικό αποτέλεσμα:
αν η αρχική κατανομή των χρηστών είναι πολύ μακριά από την ισορροπία,
τότε το Θεώρημα 6.14 δε μας είναι χρήσιμο; συγκεκριμένα δεν μπορούμε
καν να αποφανθούμε για το αν η στοχαστική τροχιά θα πλησιάσει το q.
Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση

του Κεφαλαίου 5 και θα μετράμε αποστάσεις στο χώρο ∆ με τη νόρμα L1:
∥∑α zαeα∥1 = ∑α |zα|. Σε αυτή τη νόρμα, ο χώρος ∆ έχει διάμετρο 2 ∑i ρi,
οπότε έστω Kδ = {x ∈ ∆ : ∥x − q∥1 ≤ δ} η συμπαγής περιοχή του q
(δ < 2 ∑i ρi). Τότε, για να δούμε αν η τροχιά X(t) φτάνει ποτέ στο Kδ,
θα εξετάσουμε το χρόνο άφιξης τδ:

τδ ≡ τKδ
= inf{t > 0 : X(t) ∈ Kδ} = inf{t > 0 : ∥X(t)− q∥1 ≤ δ}. (6.30)

Έτσι, το κύριό μας μέλημα θα είναι το εξής: είναι ο χρόνος αύξησης τδ

πεπερασμένος με υψηλή πιθανότητα? Και, αν αυτό όντως συμβαίνει, είναι
και η μέση του τιμή πεπερασμένη?
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Χάριν ευκολίας, ας θεωρήσουμε τις "συνολικές" εκφράσεις:

ρ = ∑i ρi, ∆ω = ρ−1 ∑i ρi∆ωi (6.31)

σ2 = ∑r σ2
r , λ = ρ−1 ∑i ρiλi.

όπου ∆ωi = minµ ̸=αi{ωiµ(q)− ωiαi (q)} > 0 η ελάχιστη διαφορά καθυστέρη-
σης ανάμεσα στη διαδρομή ισορροπίας αi του χρήστη i και στις υπόλοιπές
του διαδρομές. Τότε έχουμε:

Θεώρημα 6.15. Έστω q = ∑i ρieiαi το σημείο γνήσιας ισορροπίας ενόςΧρόνοι
άφιξης παιγνίου συμφόρησης C, και έστω ότι οι ρυθμοί μάθησης των χρηστών

ικανοποιούν την εξίσωση:

λσ2 < ∆ω. (6.32)

Τότε, για κάθε δ < 2ρ και κάθε αρχική συνθήκη X(0) = x ∈ ∆ με πεπερα-
σμένη σχετική εντροπία Hq(x) < ∞, ο χρόνος άφιξης τδ έχει πεπερασμένη
αναμενόμενη τιμή:

Ex[τδ] ≤
2Hq(x)

∆ω

2ρ

δ(2ρ − δ)
. (6.33)

Έτσι, καθώς το Θεώρημα 6.14 εγγυάται ότι μία τροχιά X(t) που ξεκινά
αρκετά κοντά σε ένα σημείο γνήσιας ισορροπίας θα καταλήξει σε αυτό με
αυθαίρετα μεγάλη πιθανότητα, τότε, μία δίδυμη εφαρμογή των Θεωρημάτων
6.14 και 6.15 δείχνει ότι η X(t) θα πλησιάσει οσοδήποτε κοντά στο q σε
πεπερασμένο χρόνο:

Πόρισμα 6.16. Έστω q το σημείο γνήσιας ισορροπίας ενός μοντέλου C

και έστω ότι οι ρυθμοί εκμάθησης λi των χρηστών ικανοποιούν τη σχέσηΣύγκλιση
σε ισορροπία (6.32). Τότε, οι τροχιές X(t) συγκλίνουν στο q (σχεδόν βέβαια).

Φυσικά, αν υπάρχει ένα σημείο γνήσιας ισορροπίας Wardrop, τότε αυτό
θα είναι και το μοναδικό σημείο ισορροπίας του παιγνίου (Πρόταση 6.7).
Στην περίπτωση αυτή, το Πόρισμα 6.16 είναι το στοχαστικό ανάλογο του
Θεωρήματος 6.12 (και το ανάλογο συμφόρησης του Πορίσματος 5.12): αν οι
ρυθμοί μάθησης είναι αρκετά αργοί σε σχέση με το επίπεδο του θορύβου,
τότε οι τροχιές λύσης της στοχαστικής δυναμικής των αντιγραφέων (6.21)
συγκλίνουν σε μία στάσιμη κατανομή κίνησης σχεδόν βέβαια.
Από την άλλη, καθώς δεν υπάρχουν πάντα σημεία γνήσιας ισορροπίας, θα

πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται στη γενική περίπτωση των εσωτερικών
σημείων ισορροπίας q ∈ Int(∆). Έχουμε ήδη δει ότι αυτά τα σημεία ισορ-Εσωτερικά σημεία

ισορροπίας ροπίας δε συμπεριφέρονται πολύ καλά σε στοχαστικά περιβάλλοντα: δεν
είναι σταθερά σημεία της (6.23), και η σχέση (6.29) δείχνει ότι η χρονική
εξέλιξη LHq της σχετικής εντροπίας είναι στην πραγματικότητα θετική σε
μία περιοχή των εσωτερικών σημείων ισορροπίας. Μόλαταυτα, αν το δί-
κτυο Q είναι μη αναγωγίσιμο και οι ρυθμοί μάθησης των χρηστών λi είναι
αρκετά αργοί, τότε θα δείξουμε ότι η δυναμική των αντιγραφέων (6.23)
επιδέχεται ένα πεπερασμένο αναλλοίωτο μέτρο του οποίου η μάζα είναι
συγκεντρωμένη σε μία περιοχή του (μοναδικού) σημείου ισορροπίας του C.
Για μία αυστηρή διατύπωση αυτού του αποτελέσματος, ας θυμηθούμε

ότι η προβολική απόσταση Θq(x) του x από το q προσδιορίζεται μέσω της
προβολικής αναπαράστασης του x:

Θq(x) = θ ⇔ x = q + θz for some z ∈ Sq and 0 ≤ θ ≤ 1, (6.34)
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(βʹ) Μάθηση σε αναγωγίσιμα δίκτυα

Σχήμα 6.3: Μάθηση στα δίκτυα του Σχήματος 6.1 με συναρτήσεις καθυ-
στέρησης ουράς M/M/1 ϕr(yr) = (µr − yr)−1 και τυχαία επι-
λεγμένους ρυθμούς εξυπηρέτησης µr. Η γκρίζα γραμμοσκίαση
αναπαριστά την αναλλοίωτη κατανομή της (6.23) (μέσω αριθ-
μητικών προσομοιώσεων) και οι γραμμές ροής (μπλε) είναι οι
τροχιές λύσης της (6.14) – στο Σχ. (β) είναι στην πραγματικό-
τητα προβολές επειδή υπάρχουν τρεις χρήστες.

όπου Sq η προβολική "μοναδιαία σφαίρα" γύρω από το q, δηλ. Sq = {z ∈
Tq∆ : q + z ∈ bd(∆)}. Εντελώς ανάλογα, ορίζουμε την ουσία του q ∈ ∆ ως:

ess(q) = ρ−1 min
{
∥P(z)∥ : z ∈ Sq

}
, (6.35)

όπου ∥ · ∥ η συνήθης Ευκλείδεια νόρμα και ο παράγων ρ εξυπηρετεί σκο-
πούς κανονικοποίησης. Όπως και ο δείκτης πλεονασμού red(Q), η ουσία
ess(q) είναι ένα μέτρο πλεονασμού (ή, καλύτερα, την έλλειψη πλεονασμού):
ess(q) = 0 μονο αν κάποια διεύθυνση z ∈ Sq είναι μηδενική για τον πίνακα
P, δηλ. μόνο αν το δίκτυο Q είναι αναγωγίσιμο.
Έτσι, βρισκόμαστε τελικά σε θέση να διατυπώσουμε το ακόλουθο:

Θεώρημα 6.17. Έστω q ∈ Int(∆) ένα σημείο εσωτερικής ισορροπίας ενός Η αναλλοίωτη
κατανομήμη αναγωγίσιμου μοντέλου συμφόρησης C, και έστω ότι οι ρυθμοί μάθησης

των χρηστών ικανοποιούν τη συνθήκη:

λ <
4
5

mρκ2

σ2 ,όπου m = inf{ϕ′
r(yr) : r ∈ E, y ∈ P(∆)} και κ = ess(q). (6.36)

Τότε, για κάθε αρχική συνθήκη X(0) = x ∈ Int(∆), οι τροχιές X(t) είναι
αναδρομικές και οι χρονικοί τους μέσοι είναι συγκεντρωμένοι σε μία πε-
ριοχή του q. Πιο συγκεκριμένα, αν Θq(·) η προβολική απόσταση (5.23)
από το q, τότε:

Ex

[
1
t

∫ t

0
Θ2

q(X(s)) ds
]
≤ θ2

λ +O (1/t) , where θ2
λ =

1
4

(
mρκ2

λσ2 − 1
)−1

. (6.37)

Αναλόγως, οι πιθανότητες μετάβασης της διαδικασίας X(t) συγκλίνουν σε
ολική διακύμανση σε ένα αναλλοίωτο μέτρο πιθανότητας π επί του ∆ του
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οποίου η μάζα είναι συγκεντρωμένη γύρω από το q. Πιο συγκεκριμένα,
αν Bθ = {x ∈ ∆ : Θq(x) ≤ θ} μία "προβολική μπάλα" γύρω από το q:

π(Bθ) ≥ 1 − θ2
λ/θ2. (6.38)

6.4 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Στην τελευταία αυτή παράγραφο, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερι-
κές επεξηγήσεις για ορισμένα σημεία που δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε
πλήρως στο υπόλοιπο του κεφαλαίου.

   Παρατηρήσαμε ήδη ότι οι ροές κίνησης που ελα-
χιστοποιούν τη συνολική μέση καθυστέρηση ω(x) = ∑i ρiωi(x) σε ένα δίκτυο
συμπίπτουν ακριβώς με τα σημεία ισορροπίας Wardrop ενός μοντέλου συμ-
φόρησης επί του ίδιου δικτύου και του οποίου οι συναρτήσεις καθυστέρησης
δίνονται από τις τροποποιημένες συναρτήσεις ϕ∗

r (yr) = ϕr(yr) + yrϕ′
r(yr)

[73]. Έτσι, αν θέσουμε ω∗
iα(x) = ∑i

α Pi
rαϕ∗

r (yr) και αντικαταστήσουμε τιςΣύγκλιση στη
βέλτιστη κατανομή συναρτήσεις ωiα με την τροποποιημένη εκδοχή τους ω∗

iα στη δυναμική των
αντιγρφέων (6.14) και (6.23), η ανάλυσή μας δίνει:

Θεώρημα 6.18. Έστω C ≡ C(Q, ϕ) ένα μοντέλο συμφόρησης με γνησίως
κυρτές συναρτήσεις καθυστέρησης ϕr, r ∈ E, και έστω ότι οι χρήστες ακο-
λουθούν ένα σχήμα μάθησης βασισμένο στη δυναμική των αντιγραφέων
(6.14) με συναρτήσεις καθυστέρησης ω∗

iα. Τότε:

1. Στην αιτιοκρατική περίπτωση (6.14), οι παίκτες συγκλίνουν στην
κατανομή κίνησης που ελαχιστοποιεί τη συνολική μέση καθυστέρηση
ω(x) = ∑ ρiωi(x).

2. Στο στοχαστική περίπτωση (6.23), αν το δίκτυο είναι μη αναγω-
γίσιμο και οι ρυθμοί μάθησης των παικτών είναι αρκετά αργοί, οι
χρονικοί μέσοι των ροών τους είναι συγκεντρωμένοι σε μία περιοχή
του (αναγκαστικά μοναδικού) βέλτιστου σημείου q που ελαχιστο-
ποιεί το συνολικό κόστος ω.

Φυσικά, οι συναρτήσεις ϕ∗
r (yr) δεν είναι ακριβώς "τοπικές πληροφορίες"

που οι χρήστες μπορούν να μετρήσουν απλώς δρομολογώντας την κίνησή
τους μέσα στο δίκτυο και καταγράφοντας τις καθυστερήσεις που παρατη-
ρούν. Ωστόσο, οι όροι yrϕ′

r(yr) που λείπουν μπορούν εύκολα να μετρηθούν
από παρατηρητές που παρακολουθούν τους διαφόρους συνδέσμους του δι-
κτύου και κατόπιν δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους στο σύνδεσμο (ώστε
κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί τον εν λόγω σύνδεσμο να πληροφορείται
για την κατάστασή του). Έτσι, αν οι διαχειριστές ενός δικτύου επιθυμούν
οι χρήστες του να καταλήξουν στη βέλτιστη κατανομή του μόνοι τους, το
μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να διαθέσουν στο δίκτυο παρατηρητές
αυτής της μορφής, έναν για κάθε σύνδεσμο.

  Στα Κεφάλαια 4 και 5, είδαμε ότι η δυναμική των αντι-
γραφέων προκύπτει επίση ως το αποτέλεσμα μίας διαδικασίας εκθετικής
μάθησης. Δεν είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να προσαρμόσουμε τη μέθοδο αυτήΕκθετική μάθηση σε

μοντέλα συμφόρησης απευθείας στα μοντέλα συμφόρησης που μελετούμε εδώ.
Πράγματι, έστω ότι όλοι οι χρήστες i ∈ N κρατάνε βαθμολογίες Viα για

κάθε διαδρομή που έχουν στη διαθεσή τους με βάση την εξίσωση:

dViα(t) = −ωiα(X) dt + σiα dUiα, (6.39)
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όπου, όπως και στη σχέση (6.22), το διαφορικό dUiα περιγράφει τον ολικό
θόρυβο κατά μήκος της διαδρομής α ∈ Ai, και X(t) είναι η κατανομή κίνησης
τη χρονική στιγμή t, ορισμένη μέσω της κατανομής Boltzmann:

Xiα(t) =
exp (λiViα(t))

∑i
β exp

(
λiViβ(t)

) , (6.40)

Έτσι, από το λήμμα του Itô προκύπτει:

dXiα = λiXiα (ωi(X) − ωiα(X)) dt + λiXiα

(
dUiα − 1

ρi ∑i
β

Xiβ dUiβ

)
+ λ2

i
2 Xiα

(
∑i

β
(ρiδαβ − 2Xiβ)σ2

αβ − 1
ρi ∑i

β,γ σ2
βγXiγ(ρiδβγ − 2Xiβ)

)
dt.

(6.41)

Αναφορικά με τις ιδιότητες λογικότητας αυτής της νέας δυναμικής, μία
απλή τροποποίηση στην απόδειξη του Θεωρήματος 6.14 αρκεί για να δεί-
ξουμε ότι τα σημεία γνήσιας ισορροπίας Wardrop είναι στοχαστικά ευστα-
θείς καταστάσεις της (6.41). Μόλαταύτα, ο επιπρόσθετος όρος ταχύτητας
που εμφανίζεται στην (6.41) περιπλέκει τα πράγματα αρκετά, οπότε απο-
τελέσματα που περιέχουν ακριβείς εκτιμήσεις χρόνων άφιξης είναι αρκετά
πιο δύσκολο να εξαχθούν (όπως άλλωστε και οι συνθήκης "αργής μάθησης"
που τους αντιστοιχούν). Φυσικά, αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει
σε γοργότερους ρυθμούς σύγκλισης (επεκτείνοντας έτσι τα αποτελέσματα
του Κεφαλαίου 5 στην περίπτωση των συσχετισμένων διακυμάνσεων), αλλά
επειδή αυτοί οι υπολογισμοί είναι αρκετά εκτεταμένοι, προτιμούμε να ανα-
βάλουμε τη συζήτηση αυτή για το μέλλον.





7
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ε της μαζικής παρουσίας ασύρματων δικτύων IEEE 802.11, και στην
παρουσία μίας υποδομής πολύ μεγάλης κλίμακας κινητών συστημάτων τρί-
της γενιάς, οι χρήστες ασυρμάτων μορφών τηλεπικοινωνίας έχουν πλέον
αρκετές επιλογές επικαλυπτόμενων δικτύων για να συνδεθούν. Μάλιστα,
ασύρματες συσκευές που υποστηρίζουν διαφορετικά πρότυπα και πρωτό-
κολλα επικοινωνίας έχουν ήδη αναπτυχθεί και, περαιτέρω, έχει γίνει πολύ
σημαντική πρόοδος για τη δημιουργία ευέλικτων συσκευών που θα μπο-
ρούν να υποστηρίζουν κάθε διαθέσιμο πρότυπο [80]. Είναι λοιπόν λογικό
να υποθέσουμε ότι στο προσεχές μέλλον, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότηα
να συνδέονται σε διαφορετικά δίκτυα και να αλλάζουν δυναμικά μεταξύ
τους.
Στο περιβάλλον αυτό, η εγωιστική φύση των χρηστών γρήγορα γίνεται

εμφανής: αν και οι χρήστες έχουν αρκετές επιλογές δικτύων στα οποία να
συνδεθούν, ακόμα θα πρέπει να ανταγωνισθούν μεταξύ τους για τους πε-
περασμένους πόρους των συνδυασμένων δικτύων. Κατ'αυτόν τον τρόπο, η Δυναμικές αλλαγές

σε ασύρματα δίκτυακατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μη-συνεργατικό παίγνιο, μία
πρακτική που έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάλυσης
ασυρμάτων δικτύων. Για παράδειγμα, παιγνιοθεωρητικές τεχνικές έχουν
ήδη χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση των πιθανοτήτων εκπομπής [81],
όπως επίσης και για τον υπολογισμό της βέλτιστης κατανομής ισχύος [82-
-86] ή και για την εύρεση του βέλτιστου φορέα εκπομπής [85]. Εντελώς
ανάλογα, στις εργασίες[87, 88] μελετήθηκε η δυνατότητα σύνδεσης σε δια-
φορετικά σημεία πρόσβασης χρησιμοποιώντας την ίδια κάρτα WLAN, ενώ ο
ανταγωνισμός μεταξύ παροχέων αναλύθηκε στις εργασίες [89--91].
Το σενάριο που θα μελετήσουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι ένα αποκεντρω-

μένο ασύρματο δίκτυο στο οποίο N ετερογενείς χρήστες (λ.χ. ασύρματες
συσκευές) μπορούν να συνδεθούν ασύρματα σε έναν από B κόμβους (πιθα-
νώς χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρότυπα). Ο (εγγενώς εγωιστικός) σκο-
πός των χρηστών είναι να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό τους throughput,
αλλά καθώς είναι ετερογενείς, θα έχουν πολλές διαφορές στο πώς προσεγ-
γίζουν το στόχο αυτό. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορεί να έχουν διαφρο-
ετικές (μετα-)στρατηγικές για το πώς να επιλέξουν τον καλύτερο κόμβο, ή
μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές για την πρόσβαση σε κάθε κόμβο. Έτσι,
εν γένει, οι χρήστες θα έχουν ένα διαφορετικό σύνολο στρατηγικών από το
οποίο να επιλέξουν, φυσικά άγνωστο στους υπόλοιπους χρήστες.
Τώρα, δεδομένου ότι οι χρήστες πρέπει να μοιραστούν τους πόρους του

δικτύου, οι στόχοι τους θα τους οδηγήσουν σε μη τετριμμένο ανταγωνι-
σμό: χωρίς μία κεντρική συντονιστική οντότητα, οι χρήστες δε φαίνεται να
έχουν κάποια ελπίδα να καταλήξουν σε μία οργανισμένη κατάσταση ισορ-
ροπίας. Ένας τρόπος για να υπερβούν το εμπόδιο αυτό είναι να βασίσουν
τις αποφάσεις τους σε ένα εκπεμπόμενο σήμα: για παράδειγμα, όλοι (ή
ένα υποσύνολο) των ασύρματων κόμβων θα μπορούσαν να εκπέμπουν συγ-
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χρονισμένα έναν ακέραιο αριθμό ο οποίος θα λαμβάνεται από όλους τους
χρήστες.¹ Τότε, θα μπορούσε να ελπίζει κανείς ότι, παίζοντας το παιχνίδι
ξανά και ξανά, οι χρήστες αναπτύσσουν μία αίσθηση του πώς οι υπόλοιποι
χρήστες αντιδρούν στο ίδιο ερέθισμα, μαθαίνοντας έτσι να συντονίζουν τις
πράξεις τους.
Από παιγνιοθεωρητικής απόψεως, αυτή ήταν ακριβώς η πρωτοπόρα ιδέα

του Aumann ο οποίος εισήγαγε τα συσχετισμένα παίγνια στις εργασίες
[6, 40]: οι παίκτες απλώς βασίζουν τις αποφάσεις τους στις παρατηρήσεις
τους για την "κατάσταση του κόσμου". Παίγνια τέτοιου τύπου έχουν επίσης
μελετηθεί στην οικονοφυσική, ειδικά μετά την ανάλυση του προβλήματος
του El Farol από τον Brian Arthur [92] και την εισαγωγή του παίγνιου
της μειοψηφίας στην εργασία [93]. Και στα δύο αυτά παίγνια, οι παίκτεςΣυσχετισμένη

ισορροπία "αγοράζουν" ή "πουλάνε" και αμείβονται όταν βρίσκονται στη μειοψηφία.
Και πάλι, η κεντρική ιδέα είναι ότι για να αποφασίσουν πώς θα πράξουν,
οι παίκτες παρατηρούν και επεξεργάζονται την ιστορία του παιγνίου με
τη βοήθεια κάποιων προκαθορισμένων (μετα)στρατηγικών. Έτσι, χρησιμο-
ποιώντας πιο συχνά τις στρατηγικές που λειτουργούν καλύτερα, οι χρήστες
γρήγορα συγκλίνουν σε μία ευσταθή κατάσταση που αποθαρρύνει τις μο-
νομερείς αποκλίσεις. Επιπλέον, προκύπτει ότι αυτή η ευσταθής κατάσταση
δεν εξαρτάται από την πηγή των παρατηρήσεων των χρηστών [94]; μάλι-
στα, αποδείχθηκε στην εργασία [95] ότι το μόνο που έχει σημασία είναι το
ποσό της πληροφορίας που καταγράφουν οι χρήστες, καθώς και ο αριθμός
των στρατηγικών που χρησιμοποιούν για να την επεξεργαστούν.

 Εμφανώς, το ασύρματο σενάριο που θέλουμε να μελετήσουμε
μπορεί να επωφεληθεί κατά πολύ από την προσέγγιση αυτή. Έτσι, ο κύριος
μας στόχος σε αυτό το κεφάλαιο θα είναι να αναπτύξουμε το σχήμα αυτό με
τρόπο κατάλληλο για την ανάλυση εγωιστικών χρηστών σε ένα ασύρματο
δίκτυο.
Το πρώτο μας βήμα θα είναι να γενικεύσουμε και να προσαρμόσουμε το

παίγνιο της μειοψηφίας του [95] στο σενάριο μας: αυτός είναι ο σκοπός
της Παραγράφου 7.1 όπου εισάγουμε τοΠαίγνιο των Πλεγμάτων (Simplex
Game). Κατόπιν, στην Παράγραφο 7.2, προχωρούμε στην περιγραφή των ση-
μείων ισορροπίας του παιγνίου και τα συγκρίνουμε στις κοινωνικά βέλτιστες
καταστάσεις του παιγνίου. Από αυτήν την σύγκριση είναι που προκύπτει το
(συσχετισμένο) κόστος της αναρχίας που εισήχθη πρώτη φορά στην εργα-
σία [75] ως μέτρο απόστασης ανάμεσα στην αναρχία (σημείο ισορροπίας)
και στην αποτελεσμετικότητα (βέλτιστη κατάσταση).
Το πρώτο μας σημαντικό αποτέλεσμα εξάγεται στην Παράγραφο 7.3:

επαναλαμβάνοντας το παίγνιο χρησιμοποιώντας ένα σχήμα εκθετικής μά-
θησης, βρίσκουμε ότι οι παίκτες συγκλίνουν γρήγορα σε ένα εξελικτικά ευ-
σταθές σημείο ισορροπίας το οποίο ελαχιστοποιεί την ``απογοήτευσή'' τους
(Θεώρημα 7.9). Έτσι, έχοντας εδραιώσει τη σύγκλιση, προχωρούμε στην
Παράγραφο 7.4 με τον υπολογισμό του κόστους αναρχίας του παιγνίου.
Κάπως απρόσμενα, βρίσκουμε ότι το κόστος της αναρχίας δεν επηρεάζε-
ται από διαφορές στα χαρακτηριστικά των ασύρματων κόμβων (Θεώρημ
7.12). Επιπλέον, εξάγουμε επίσης μία αναλυτική έκφραση για το κόστος
της αναρχίας δανειζόμενοι τη μέθοδο της ανάλυσης αντιγράφων από τη
στατιστική φυσική (καμία σχέση με τη δυναμική των αντιγραφέων). Αυτή
η έκφραση μας επιτρέπει στη συνέχεια να μελετήσουμε την επίδραση των

1 Αυτό για παράδειγμα θα μπορούσε να επιβληθεί από μία αρχή δημόσιου χαρακτήρα όπως η
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (FCC) στις ΗΠΑ.
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διαφόρων παραμέτρων του συστήματος στην απόδοσή του, μία ανάλυση
που συμπληρώνουμε με αριθμητικές προσομοιώσεις.

7.1 ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Όπως αναφέραμε και προηγουμένω, το σενάριο που θα μελετήσουμε
αφορά ένα ασύρματο δίκτυο όπου N χρήστες επιθυμούν να συνδεθούν
ασύρματα σε B κόμβους, πιθανώς χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρότυπα.
Για να περιγράψουμε το σενάριο αυτό, θα αντιστοιχοίσουμε σε κάθε κόμβο Ένα απλοποιημένο

δικτυακό μοντέλοr = 1, . . . , B ένα συντελεστή φασματικής απόδοσης cr (που μπορεί κάλλιστα
να εξαρτάται από το r όταν διαφορετικοί κόμβοι ανήκουν σε διαφορετικά
πρότυπα). Στην περίπτωση αυτή, το throughput κάθε χρήστη θα δίνεται
από τη σχέση:

Tr = cr/Nr (7.1)

όπου Nr ο αριθμός των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στον κόμβο r (για
απλότητα, υποθέτουμε ότι όλοι οι χρήστες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά
εκπομπής).
Το μοντέλο αυτό είναι αρκετά ευέλικτο ώστε π.χ. να ενσωματώσουμε

παράγοντες τιμής, τροποποιώντας τη σταθερά cr σε cr(1 − pr) όπου pr η
τιμή ανά εκπεμπόμενο bit. Κατ'αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε τη συνάρτηση
απολαβών:

ûr = yr/Nr, (7.2)

όπου οι (μη-αρνητικοί) συντελεστές yr είναι κανονικοποιημένοι στη μονάδα
(∑B

r=1 yr = 1) και αναπαριστούν την "ισχύ" του κόμβου r συναρτήσει των
διαφόρων χαρακτηριστικών του.
Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός (πεπερασμένου)

παιγνίου συμφόρησης: N παίκτες (χρήστες) διαλέγουν έναν από B κόμβους,
και οι απολαβές τους δίνονται από τη σχέση (7.2). Προφανώς τότε, η δικαιό-
τερη κατανομή χρηστών θα είναι η κατανομή Nashyr N χρηστών στον κόμβο
r: σε αυτήν την περίπτωση, όλοι οι χρήστες έχουν απολαβές û0 = 1 και κα-
νείς δεν μπορεί να βελτιώσει μονομερώς τη θέση του. Κατ'αυτόν τον τρόπο,
η απογοήτευση των χρηστών μπορεί να μετρηθεί συγκρίνοντας τις απολαβές
τους με την τιμή Nash:

ûr − û0 =
yr N

yr N + Nr − yr N
− 1 =

yr N − Nr

yr N
+ O(1/N). (7.3)

Έτσι, θα εστιάσουμε στον κυρίαρχο όρο της (7.3) και θα εισαγάγουμε τις
γραμμικοποιημένες απολαβές:

ur = 1 − Nr

yr N
. (7.4)

Προφανώς, τα σημεία ισορροπίας Nash του παιγνίου παραμένουν αναλλοί-
ωτα υπό αυτήν τη γραμμικοποίηση; έτσι, οι δύο συναρτήσεις απολαβών
(7.2) και (7.4) θα είναι ισοδύναμες σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει επίσης να εκφράσουμε τις απολαβές

ενός χρήστη με έναν ιδιαίτερα κομψό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, εισάγουμε Πλέγματα
με βάρηπρώτα μία συλλογή B διανυσμάτων του RB−1 για να αναπαραστήσουμε

τους κόμβους:
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Ορισμός 7.1. Έστω B = {1, . . . , B} ένα σύνολο B κόμβων, και έστω y =
∑r yrer ∈ Int(∆B) μία κατανομή ισχύος στο B. Τότε, ορίζουμε ως y-πλέγμα (ή
y-κατάλληλο πλέγμα) μία οποιαδήποτε συλλογή B διανυσμάτων qr ∈ RB−1,
r = 1, . . . , B, τέτοια ώστε:

qr ·ql = −1 +
δrl√
yryl

για κάθε r, l = 1, . . . , B. (7.5)

Αν και ίσως προτρέχουμε λίγο, είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε σε
αυτό το σημείο τις βασικές γεωμετρικές ιδιότητες των y-πλεγμάτων που
κρύβονται πίσω από τον Ορισμό 7.1:

Λήμμα 7.2. Έστω B = {qr}B
r=1 ένα y-κατάλληλο πλέγμα για B κόμβους.

Τότε:

∑r yrqr = 0 και ∑r yrq2
r = B − 1. (7.6)

Από την άλλη, η ύπαρξη y-κατάλληλων πλεγμάτων δεν είναι άμεσα εμ-
φανής για μία δεδομένη κατανομή ισχύος y ∈ Int(∆B). Αυτός είναι ο σκοπός
του κάτωθι λήμματος:

Λήμμα 7.3. Για κάθε y ∈ Int(∆B) υπάρχει ένα y-κατάλληλο πλέγμα B =
{qr}B

r=1 ⊆ RB−1.

Θα τελειώσουμε τη συζήτησή μας για τα y-κατάλληλα πλέγματα παρου-
σιάζοντας την παρακάτω ιδιότητα που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη
συνέχεια:

Λήμμα 7.4. Έστω B = {qr}B
r=1 ⊆ RB−1 ένα y-κατάλληλο πλέγμα για

κάποια κατανομή y ∈ Int(∆B). Τότε:

∑r yr (qr ·x)2 = x2 για κάθε x ∈ RB−1. (7.7)

Τώρα, αντλώντας έμπνευση από τις εργασίες [40, 95], έστω ότι ένας φά-
ρος εκπέμπει ένα σήμα εκπαίδευσης m που αντλείται από ένα διακριτό
δειγματικό χώρο M. Ο σκοπός του σήματος αυτού θα είναι να βοηθήσειΣυσχετισμένες

στρατηγικές τους χρήστες να συγκλίνουν γρηγορότερα σε μία κοινωνικά ευσταθή κατά-
σταση, οπότε, για να το επεξεργαστούν, οι χρήστες έχουν στη διάθεση τους
κάποια σχήματα επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, ο χρήστης i έχει S B-τιμες
τυχαίες μεταβλητές cis : M → B, s = 1, . . . , S: αυτές θα είναι οι στρατηγικές
του χρήστη i, και θα μετατρέπουν το σήμα m ∈ M σε μία επιλογή κόμβου
cis(m) ≡ cm

is ∈ B. Έτσι, αν ο χρήστης i επιλέξει τη στρατηγική si, η συλλογή
των απεικονίσεων cisi ∈ BM, i ∈ N θα αποτελεί μία συσχετισμένη στρα-
τηγική κατά Aumann [40] (βλ. επίσης και τη συζήτηση του Κεφαλαίου 2).
Φυσικά, λογικοί χρήστες θα προτιμούν ισχυρότερους κόμβους, οπότε αιτού-
μαστε:

P(cm
is = qr) = yr (7.8)

δηλ. η πιθανότητα ότι ο χρήστης i προγραμματίζει τον κόμβο qr ως απάντηση
στο σήμα m είναι ανάλογος με την ισχύ yr του κόμβου r.
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Στο σημείο αυτό, θα ήταν ευκταίο να συλλέξουμε όλα τα παραπάνω σε
ένα συγκεντρωτικό ορισμό:

Ορισμός 7.5. Έστω y ∈ Int(∆B) μία κατανομή ισχύος για B κόμβους. Τότε, Το Πάιγνιο
των Πλεγμάτωνένα y-κατάλληλο παίγνιο πλεγμάτων G θα αποτελείται από:

1. Ένα σύνολο παικτών N = {1, . . . , N}.

2. Ένα σύνολο κόμβων B = {qr}B
r=1, όπου B ⊆ RB−1 ένα y-κατάλληλο

πλέγμα.

3. Ένα σύνολο σημάτων M = {1, . . . , M}, εφοδιασμένο με το ομοιόμορφο
μέτρο ϱ0(m) = 1

M ; ο λόγος λ = M/N θα καλείται παράμετρος εκμά-
θησης του παιγνίου.

4. Ένα σύνολο στρατηγικών επιλογών S = {1, . . . , S}; επίσης, για κάθε
παίκτη i ∈ N, ένα μέτρο πιθανότητας pi = ∑s pises ∈ ∆(S) επί του S,
θα αντιπροσωπεί μία μεικτή στρατηγική του παίκτη i.

5. Ένας πίνακας στρατηγικών c : N × S×M → B όπου c(i, s, m) ≡ cm
is ∈

B ο κόμβος που η s-στή στρατηγική του χρήστη i έχει προγραμματίσει
ως απάντηση στο σήμα m ∈ M, ενώ τα στοιχεία του c επιλέγονται
τυχαία με βάση τη σχέση (7.8).

Περαιτέρω, εφοδιάζουμε επίσης το δειγματικό χώρο Ω ≡ M × SN με το
γινόμενο μέτρο πιθανότητας ϱ0 × ∏N

i=1 pi, και ορίζουμε:

6. Μία πραγματοποίηση του G θα είναι ένα γεγονός ω = (m, s1, . . . , sN)
του Ω;

7. Το στοίχημα του παίκτη i θα είναι η B-τιμη τυχαία μεταβλητή bi(ω) =
c(i, si, m); ομοίως, το συνολικό στοίχημα των παικτών θα είναι b =
∑N

i=1 bi;

8. Η αμοιβή του παίκτη i θα δίνεται από την τυχαία μεταβλητή ui =
− 1

N bi · b.

Έτσι, όπως ακριβώς στο παίγνιο μειοψηφίας των [93] και [95], η ακολου-
θία γεγονότων που έχουμε στο μυαλό μας είναι ως εξής:

• Στην "φάση εκκίνησης" (στάδια 1-5), οι παίκτες προγραμματίζουν τις
στρατηγικές τους επιλέγοντας τα στοιχεία του πίνακα c.

• Στο στάδιο 6 εκπέμπεται το σήμα m και, με βάση την κατανομή πι-
θανοτήτων pi, οι παίκτες επιλέγουν μία στρατηγική s ∈ S για να το
επεξεργαστούν: pis είναι η πιθανότητα με την οποία ο χρήστης i επι-
λέγει τη s-στή στρατηγική του.

• Στα στάδια 7-8, οι παίκτες συνδέονται στους κόμβους που καθορίζο-
νται από τις στρατηγικές τους (bi(m, s1, . . . , sN) = cm

isi
) και λαμβάνουν

τις αμοιβές τους (7.4). Πιο συγκεκριμένα, κάθε ένας από τους Nr χρή-
στες που συνδέεται στον κόμβο qr λαμβάνει:

− 1
N

qr ·∑l Nlql = 1 − Nr

yr N
. (7.9)

• Το παίγνιο επαναλαμβάνεται ανακυκλώνοντας τα στάδια 6-8.
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Ως είθισται, οι απολαβές που αντιστοιχούν στη μεικτή στρατηγική p =
(p1, . . . , pN) θα δίνονται από την πολυγραμμική αναμενόμενη τιμή:

ui(p) = ∑
s1∈S1

· · · ∑
sN∈SN

p1,s1 · · · pN,sN ui(s1, . . . , sN). (7.10)

Ωστόσο, για να αποφύγουμε άβολα αθροίσματα τέτοιου τύπου, θα ακολου-Συμβάσεις
συμβολισμού θήσουμε τις συμβάσεις του [95] και θα χρησιμοποιήσουμε το συμβολισμό ⟨·⟩

για τις αναμενόμενες τιμές με βάση τις στρατηγικές ενός παίκτη, δηλαδή:

⟨υi⟩ = ∑i
s pisυis. (7.11)

Ομοίως, καθώς θα χρειαστεί να λάβουμε μέσες τιμές επί του χώρου των
σημάτων εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιήσουμε και τον ακόλουθο συμβολισμό:

a = 1
M ∑m am. (7.12)

Αυτές οι δύο συμβάσεις θα μας είναι πολύ χρήσιμες στη συνέχεια – αυτός
είναι και ο λόγος που αποφύγαμε το συμβολισμό ⟨·, ·⟩ για το Ευκλείδειο
γινόμενο που είχαμε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενα κεφάλαια.

7.2 ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

7.2.1 Έννοιες Ισορροπίας

Όπως είδαμε και προηγουμένως, αν ο i-στός χρήστης επιλέξει την si-στή
στρατηγική του, τότε η συλλογή

{
cisi :M → B

}N
i=1 θα είναι μία συσχετισμένη

στρατηγική. Αυτό μας οδηγεί στην έννοια της συσχετισμένη ισορροπίας που
συναντήσαμε πρώτη φορά στο Κεφάλαιο 2:

Ορισμός 7.6. Θα λέμε ότι το διάνυσμα στρατηγικών p = (p1, . . . , pN) βρί-
σκεται σε κατάσταση (δεσμευμένης) συσχετισμένης ισορροπίας όταν, για
κάθε s ∈ S, και για κάθε παίκτη i ∈ N έχουμε:

1
M ∑m ui(m, p) ≥ 1

M ∑m ui(m, p−i; s). (7.13)

Το σύνολο αυτών των σημείων ισορροπίας του G θα συμβολίζεται ∆∗ ≡
∆∗(G).

7.2.2 Αναρχία και Αποτελεσματικότητα

Ο σκοπός μας εδώ θα είναι να μετρήσουμε το χάσμα ανάμεσα σε κατα-
στάσεις ισορροπίας και στις βέλτιστες καταστάσεις. Αυτό το χάσμα προ-
σεγγίσθηκε για πρώτη φορά από τους Κουτσουπιά και Παπαδημητρίου που
εισήγαγαν το κόστος της αναρχίας ως το λόγο της μέγιστης δυνατής συνο-Correlated

anarchy. λικής αμοιβής των παικτών και αυτής που λαμβάνουν σε ισορροπία.
Σε ένα παίγνιο πλεγμάτων G, οι συνολικές απολαβές των παικτών είναι:

u = ∑N
i=1 ui = − 1

N ∑N
i=1 bi ·∑N

j=1 bj = − 1
N

b2, (7.14)

και η μέγιστη τιμή τους είναι umax = 0 όταν b = 0. Έτσι, ενθυμούμενοι
το ότι έχουμε ισορροπία κατά Nash αν και μόνο αν b = 0, βλέπουμε ότι
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η αναρχία κατά Nash δεν εμποδίζει την αποτελεσματικότητα. Εμφανώς,
ούτε οι χρήστες αλλά ούτε και οι σχεδιαστές του δικτύου θα μπορούσαν να
ελπίζουν σε μία καλύτερη λύση.
Αυτό δείχνει ότι ο παραδοσιακός ορισμός του κόστους της αναρχίας δεν

είναι πλέον κατάλληλος για τους σκοπούς μας. Για το λόγο αυτό, θα με-
τράμε το κόστος αυτό με βάση την ``απογοήτευση'' των χρηστών:

Ορισμός 7.7. Έστω G ένα παίγνιο πλεγμάτων για N παίκτες και B κόμβους.
Τότε, αν p = (p1, . . . , pN) μία μεικτή στρατηγική του G, ορίζουμε το επίπεδο
απογοήτευσης των χρηστών σε αυτή τη στρατηγική ως:

R(p) = − 1
B − 1

uc(p) =
1

N(B − 1)
1
M ∑m b2(p), (7.15)

δηλ. τη μέση απόσταση των χρηστών από τη λύση Nash b = 0.
Επιπλέον, ορίζουμε το συσχετισμένο κόστος της αναρχίας R(G) του παι-

γνίου ως:

R(G) = inf {R(p) : p ∈ ∆∗(G)} (7.16)

δηλ. την ελάχιστη τιμή του επιπέδου απογοήτευσης επί του συνόλου ∆∗(G)
των (δεσμευμένων) σημείων συσχετισμένης ισορροπίας του παιγνίου.

7.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε επί τροχάδην τον τρόπο με τον
οποίο οι χρήστες συγκλίνουν σε μία κατάσταση (συσχετισμένης) ισορροπίας.
Όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια, το βασικό μας εργαλείο θα είναι

η δυναμική της εκθετικής μάθησης:

Uis(t + 1) = Uis(t) +
1
M

u(m, s(t)) (7.17)

που, μέσω της κατανομής Gibbs

pis(t) =
eΓiUis(t)

∑s′ eΓiUis′ (t)
(7.18)

οδηγεί στη δυναμική των αντιγραφέων:

dpis
dτ

= Γi pis

(
uc

i (p) − uc
i (p−i; s)

)
. (7.19)

Έτσι, προς αποφυγή πλατειασμών, έχουμε:

Λήμμα 7.8. Έστω ένα παίγνιο πλεγμάτων G που επαναλαμβάνεται με
βάση τη δυναμική (7.18). Τότε, στο όριο N → ∞, μία μεικτή στρατηγική
p = (p1, . . . , pN) θα είναι ασυμπτωτικά ευσταθής στη δυναμική της εκθετι-
κής μάθησης (7.18) (σ.β.) αν και μόνο αν είναι μία δεσμευμένη κατάσταση
συσχετισμένης ισορροπίας του G.

Μάλιστα, έχουμε το ισχυρότερο θεώρημα σύγκλισης:

Θεώρημα 7.9. Αν ένα παίγνιο πλεγμάτων G με μεγάλο αριθμό παικτών
N επαναλαμβάνεται υπό τη δυναμική της εκθετικής μάθησης (7.18), τότε
οι μεικτές στρατηγικές των παικτών θα συγκλίνουν σχεδόν βέβαια σε
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Σχήμα 7.1: Προσομοίωση ενός πλεγματικού παιγνίου για N = 50 παίκτες
που θέλουν να συνδεθούν σε B = 5 κόμβους τυχαίας απόδο-
σης με τη βοήθεια M = 2 εκπεμπόμενων σημάτων και S = 2
στρατηγικών: όπως προβλέπεται από το Θεώρημα 7.9, οι παί-
κτες συγκλίνουν γρήγορα σε μία στάσιμη κατάσταση που ελα-
χιστοποιεί την απογοήτευσή τους. Για να δικαιολογήσουμε τη
γραμμικοποίηση (7.4), προσομοιώσαμε επήσης και ένα παίγνιο
με μη γραμμικές απολαβές (7.1), παίρνοντας πρακτικά το ίδιο
αποτέλεσμα.

ένα αμιγές σημείο συσχετισμένης ισορροπίας του G που μεγιστοποιεί τις
συνολικές απολαβές uc επί των στρατηγικών p ∈ ∆ ≡ ∏N

1 ∆(S).

7.4 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ

Βλέπουμε λοιπόν ότι η δυναμική της εκθετικής μάθησης οδηγεί τους χρή-
στες σε ένα εξελικτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας που μεγιστοποιεί (το
μέσο όρο) των συνολικών τους απολαβών (δεδομένου του προγραμματισμού
τους). Έτσι, για τη μέτρηση του κόστους της αναρχίας, απαιτείται μόνο να
υπολογίσουμε το επίπεδο απογοήτευσης των χρηστών σε αυτήν την ευσταθή
κατάσταση.
Για το σκοπό αυτό, η σχέση (7.15) μπορεί να ξαναγραφεί ως:

R(p) = 1
N(B−1) ∑i

(⟨
c2

i
⟩
+ ∑j ̸=i

⟨
ci
⟩
·
⟨
cj
⟩)

(7.20)

Με βάση τον Ορισμό 7.7, το κόστος αναρχίας R(G) θα είναι απλώς η ελά-
χιστη τιμή της συνάρτησης R(p) επί του συνόλου των σημείων ισορροπίας
του παιγνίου. Ωστόσο, καθώς το Θεώρημα 7.9 εξασφαλίζει ότι το ολικό ελά-
χιστο της R είναι ένα σημείο ισορροπίας, μπορούμε απλώς να λάβουμε την
έλαχιστη τιμή επί του συνόλου όλων των μεικτών στρατηγικών:

R(G) = min{R(p) : p ∈ ∆}. (7.21)
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Σχήμα 7.2: Το (συσχετισμένο) κόστος της αναρχίας (δηλ. το επίπεδο απο-
γοήτευσης των χρηστών στη στάσιμη κατάσταση του παιγνίου)
συναρτήσει της παραμέτρου εκμάθησης λ = M/N για B = 4
ισοδύναμους κόμβους και το κόστος αναρχίας για 4 κόμβους
που χρησιμοποιούν ασύρματα πρότυπα με διαφορετικούς συ-
ντελεστές φασματικής απόδοσης cr. Σε πλήρη συμφωνία με το
Θεώρημα 7.12, η παρουσία διαφορετικών προτύπων δεν επηρε-
άζει το κόστος της αναρχίας.

Για να συνεχίσουμε, θα θεωρήσουμε τη συνάρτηση επιμερισμού:

Z(β, c) =
∫

∆
e−βNR(p) dp (7.22)

όπου, όπως και πριν, ∆ = ∏N
1 ∆S και dp = ∏i,s dpis είναι το μέτρο Lebesgue

επί του ∆. Κατ'αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απότομης
καθόδου έχουμε:

R(G) = − 1
N

lim
β→∞

1
β

log Z(β, c). (7.23)

To proceed from here, we will make the mild (but important) assumption
that, for a large number N of users, it matters little which specific strategy
matrix the users actually drew during the preprogramming phase. More
formally:

Υπόθεση 7.10 (Self-averaging). For any strategy matrix c, we have:

log Z(β, c) ∼
⟨

log Z(β)
⟩
all c almost surely as N → ∞, (7.24)

the averaging ⟨·⟩ taking place over all BNSM matrices c, drawn according to
the probability law (7.8).

Τώρα, υπό την υπόθεση της αυτορρύθμισης (self-averaging), θα έχουμε
log Z(β, c) ∼

⟨
log Z(β)

⟩
all c καθώς N → ∞. Έτσι, το μόνο που μας μένει

να υπολογίσουμε είναι η ποσότητα ⟨log Z⟩, ένα πρόβλημα για το οποίο
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θα χρησιμοποίησουμε τη σχεδόν μαγική μέθοδο της ανάλυσης αντιγράφων
[95, 99, 101, 102]. Το σημείο εκκίνησης είναι η ταυτότητα:

⟨log Z⟩ = lim
a→0+

1
a

log ⟨Za⟩ (7.25)

που ανάγει το πρόβλημα στον υπολογισμό των δυναμέων της συνάρτησεις
επιμερισμού:

R(G) = − 1
N

lim
β→∞

lim
a→0+

1
aβ

⟨Za(β)⟩ . (7.26)

Αυτοί οι όροι είναι πολύ πιο εύκολο να υπολογιστούν επειδή, για n ∈ N,
έχουμε:

Zn =
(∫

∆
e−βNR(p)dp

)n
=
∫

∆
· · ·

∫
∆

e−βN ∑µ R(pµ) dp1 · · · dpN , (7.27)

ή, ισοδύναμα, Zn = ∏n
µ=1 Zµ όπου

Zµ =
∫

∆
exp

(
−Nβ R(pµ)

)
dpµ (7.28)

η συνάρτηση επιμερισμού για το µ-στό αντίγραφο pµ = ∑i,s pisµeis ∈ ∆ του
συστήματος. Έτσι, από τη σχέση (7.20), παίρνουμε:

⟨
Zn(β)

⟩
= An

∫
∆n

⟨
e−

β
M(B−1) ∑µ ∑m(cm

µ )2⟩
eNβ ∑µ Gµµ(p) dp1 · · · dpN , (7.29)

όπου A = e−Nβ, cm
µ = b(m, pµ) = ∑i ∑s pisµcm

is το συνολικό ``στοίχημα'' στη
μεικτή στρατηγική pµ = ∑i,s pisµeis στο µ-στό αντίγραφο (δεδομένου του
σήματος m) και Gµν(p) = 1

N ∑i ∑s pisµ pisν.
Για να επεκτείνουμε τώρα την έκφραση ⟨Zn⟩ σε πραγματικές τιμές του

n στην περιοχή του n = 0+ θα χρησιμοποιήσουμε την υπόθεση της αντιγρα-
φικής συνέχισης:

Υπόθεση 7.11. Η έκφραση (7.29) για
⟨
Zn⟩ μπορεί να συνεχισθεί αναλυτικάReplica

continuity. σε όλες τις πραγματικές τιμές του n στην περιοχή του n = 0+.

Κατ'αυτόν τον τρόπο, μετά από μια σειρά ειδεχθών υπολογισμών, έχουμε:

Θεώρημα 7.12. Έστω y, y′ ∈ Int(∆B) δύο κατανομές ισχύος για B κόμβους,Ισοτροπία
και έστω G, G′ παίγνια πλεγμάτων που είναι κατάλληλα για τις κατανομές
y και y′ αντιστοίχως. Τότε, στο όριο N → ∞ έχουμε:

R(G) ∼ R(G′) σχεδόν βέβαια. (7.30)

Παρατήρηση. Μία σημαντική συνέπεια του παραπάνω θεωρήματος είναι
ότι μας ανάγει στη συμμετρική περίπτωση B κόμβων ίσης ισχύος: με άλλα
λόγια το κόστος της αναρχίας εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των κόμβων
και όχι από τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους.
Περαιτέρω, έχουμε το κάτωθι θεώρημα αναγωγής:

Θεώρημα 7.13 (Αναγωγή Επιλογών). Το κόστος της αναρχίας γία έναΑναγωγή Επιλογών
παίγνιο πλεγμάτων G είναι ασυμπτωτικά ίσο σε αυτό της δυαδικής ανα-
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γωγής του σε ένα παίγνιο Geff με δύο κόμβους και παράμετρο εκμάθησης
λ = M/N. Με άλλα λόγια, καθώς N → ∞:

R(G) ∼ R(Geff) ∼ Θ(λ − λc)
(

1 −
√

λc
/

λ

)2
σχεδόν βέβαια, (7.31)

όπου Θ η βηματική συνάρτηση του Heaviside και λc ≡ λc(S, B) η κρίσιμη
τιμή της παραμέτρου εκμάθησης κάτω από την οποία το κόστος της
αναρχίας μηδενίζεται. Συγκεκριμένα:

λc = ζ2(S)/(B − 1), (7.32)

όπου η συνάρτηση ζ δίνεται η ίδια από τη σχέση

ζ(s) = s
/

2s−1√2/π
∫ ∞

−∞
ze−z2

erfcs−1(z) dz. (7.33)
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(βʹ) Η επίδραση των στρατηγικών

Σχήμα 7.3: Το κόστος της αναρχίας (μέσος όρος 25 προσομοιώσεων) συναρ-
τήσει της παραμέτρου εκμάθησης λ = M/N για N = 50 χρήστες,
και διαφορετικούς αριθμούς ασύρματων κόμβων (B = 2, 3, 5, 10)
και στρατηγικών (S = 2, 3, 4). Άρκετα εντυπωσιακό είναι ότι οι
παίκτες φαίνεται να μπερδεύονται όταν υπάρχουν πολλές επι-
λογές (η απόδοσή τους φθίνει για μεγάλα B), αλλά μία αύξηση
στον αριθμό στρατηγικών S είναι πάντα προς όφελός τους.
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Σχήμα 7.4: Το κόστος της αναρχίας συναρτήσει της παραμέτρου εκμάθη-
σης λ = M/N για διαφορετικούς αριθμούς χρηστών N =
10, 25, 50, 100, B = 5 κόμβους και S = 2 στρατηγικές. Σε αντί-
θεση με τα υπόλοιπα σχήματα, εδώ λαμβάνουμε το κόστος της
αναρχίας με μόνο μία προσομοίωση του παιγνίου. Παρά τις δια-
κυμάνσεις που αυτό συνεπάγεται, βλέπουμε ότι ο αριθμός των
παικτών δεν επηρεάζει σοβαρά το κόστος της αναρχίας (εκτός
μέσω της παραμέτρου λ). Μάλιστα, διαπιστώνουμε ότι οι θε-
ωρητικές μας προβλέψεις διατηρούν την ισχύ τους σε όλο πρα-
κτικά το φάσμα τιμών του N, δείχνοντας έτσι ότι η υπόθεση των
μεγάλων N είναι στην πραγματικότητα αρκετά ήπια.





8
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών, η θεωρία των παιγνίων έχει γίνει
η lingua franca για την περιγραφή της ανταγωνιστικής πλευράς της κοινω-
νίας μας, όπου στον πλέον ευρύ προσδιορισμό του, ο όρος κοινωνία μπορεί
να αφορά και μή-ανθρώπινους παίκτες όπως ζώα, βακτήρια, ή ακόμα και
υπολογιστές. Κατ'αυτόν τον τρόπο, οι παιγνιοθεωρητικές ιδέες και τα αντί-
στοιχα εργαλεία έχουν πρωτόγνωρα επιτυχημένες εφαρμογές στην ανάλυση
ανταγωνιστικών περιβάλλοντων σε μία πληθώρα διαφορετικών πεδίων, από
τα οικονομικά και την πολιτική επιστήμη, μέχρι τη βιολογία και τη θεωρία
δικτύων.
Ένα κοινο στοιχείο όλων αυτών των εφαρμογών είναι ότι η πολυπλοκό-

τητα των αλληλεπιδράσεων των παικτών είναι τόσο ύψηλη που οι ικανότη-
τές τους για λογική σκέψη απλώς δεν αρκούν για την επεξαργασία αυτών
των αλληλεπιδράσεων σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό,
οι παίκτες συχνά στρέφονται σε μία επαγωγική συλλογιστική, ελπίζοντας
ότι θα γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο παίγνιο ενισχύοντας τις στρατηγικές
εκείνες που φαίνεται να οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα. Με τον τρόπο
αυτό οδηγούμαστε σε ένα ερώτημα που είναι στην καρδιά της θεωρίας παι-
γνίων: τι είδους συμπεριφορά μπορούμε να περιμένουμε από εγωιστικούς
παίκτες που χρησιμοποιούν μία αυτοπροσαρμοζόμενη μέθοδο εκμάθησης
ώστε να ευδοκιμήσουν στο περιβάλλον στο οποίο είναι εντεταγμένοι?
Το ερώτημα αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα σημεία παιγνιο-

θεωρητικής έρευνας, και αυτή η διατριβή εστιάζεται κυρίως σε δύο όψεις
του. Η πρώτη αφορά το περιβάλλον των παικτών και ασχολείται με το τί
συμβαίνει αν το παίγνιο δεν παραμένει στάσιμο με την πάροδο του χρόνου
αλλά υπόκειται το ίδιο στοχαστικές διακυμάνσεις (προερχόμενες λ.χ. από
την επίδραση της φύσης ή από την παρεμβολή άλλων απρόβλεπτών εξω-
γενών παραγόντων). Η άλλη όψη αφορά τις συγκεκριμένες εφαρμογές της
μάθησης σε περιοχές της οικονομικής θεωρίας ή των δικτύων μεταφοράς
όπου η πολυπλοκότητα αποκλείει τη χρήση εργαλείων κεντρικού ελέγχου
προς όφελος κατανεμημένων πρωτοκόλλων μάθησης που λειτουργούν στο
επίπεδο του ατόμου (ή του χρήστη).
Συγκεκριμένα, το πιο βασικό ίσως ερώτημα που πραγματεύεται αυτή η

διατριβή είναι το αν υπάρχουν κατανεμημένες διαδικασίες δυναμικής μά-
θησης που να επιτρέπουν στους παίκτες ενός πολύπλοκου παιγνίου (π.χ.
στους χρήστες του Internet) να συγκλίνουν σε μία κατάσταση κοινωνικά
ευσταθούς (και αποδοτικής) ισορροπίας, ακόμα και όταν το περιβάλλον
των παικτών (δηλ. το ίδιο το παίγνιο) υπόκειται σε συνεχείς στοχαστικές
διακυμάνσεις (εξαιτίας θορύβου, σφαλμάτων, αβεβαιότητας κλπ). Το πρό-
βλημα αυτό έχει μεγάλη πρακτική σημασία επειδή η λύση του μπορεί να
οδηγήσει σε αποκεντρωμένα πρωτόκολλα δρομολόγησης μεγάλης απόδοσης
στο Internet τα οποία να λαμβάνουν υπ'όψιν το στιγμιαίο φόρτο του δικτύου
και να παραμένουν ευσταθή ως προς τις στοχαστικές διακυμάνσεις που πα-
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ρατηρούνται. Κατ'αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη θεωρητική και αναλυτική
μελέτη των στοχαστικά διαταραγμένων παιγνίων, η διδακτορική αυτή δια-
τριβή αναδεικνύει και μία νέα σειρά εφαρμογών της στατιστικής φυσικής,
της στοχαστικής ανάλυσης και της θεωρίας παιγνίων στα δίκτυα τηλεπικοι-
νωνίων και, κατ'επέκταση, στη σχεδίαση αποκεντρωμένων και αυτόνομων
δικτύων.
Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 4, αν οι παίκτες ενός παίγνιου τύπου Nash

(που διαταράσσεται στοχαστικά με το χρόνο) ακολουθήσουν μία διαδικα-
σία εκθετικής μάθησης τύπου Boltzmann-Gibbs, τότε η χρονική τους εξέλιξη
θα περιγράφεται από μία καινούρια εκδοχή της στοχαστικής δυναμικής των
αντιγραφέων (stochastic replicator dynamics) της εξελικτικής βιολογίας. Σε
αύτην τη δυναμική διαδικασία, οι κυριαρχημένες στρατηγικές (dominated
strategies) των παικτών εκλείπουν εκθετικά γρήγορα και οι μόνες που επι-
ζούν είναι αυτές που είναι λογικά αποδεκτές. Περαιτέρω, σε ότι αφορά την
ισορροπία Nash, αποδεικνύεται ότι τα σημεία αυστηρής ισορροπίας παρα-
μένουν (στοχαστικά) ευσταθή, ανεξαρτήτως της έντασης της στοχαστικής
διαδικασίας – αποτέλεσμα ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή παιγνιοθε-
ωρητικών μεθόδων στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών [65, 66].
Στο Κεφάλαιο 5, τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 4 προσαρμόζονται

σε παίγνια με συνεχή αριθμό παικτών, όπως επιβάλλεται από τις ανάγκες
της εξελικτικής θεωρίας παιγνιών. Η μεγάλη διαφορά αυτών των παιγνίων
από τα παίγνια τύπου Nash είναι ότι οι απολαβές των παικτών δεν είναι
πλέον πολυγραμμικές και, συνεπώς, προσφέρονται πολύ περισσότερο για
την περιγραφή των (μη γραμμικών) συστημάτων που απαντούν στο χώρο
των τηλεπικοινωνιών. Παρά την έλλειψη γραμμικότητας, αποδεικνύεται ότι
τα αποτελέσματα της περίπτωσης Nash εξακολουθούν να ισχύουν (με με-
ρικές μικρές αλλαγές). Επιπλέον, αν το υπό μελέτη παίγνιο επιδέχεται μία
συνάρτηση δυναμικού (μία ιδιότητα που συναντάται στα παίγνια φόρτου
και κορεσμού που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δικτύων μεταφο-
ράς), τότε η διαδικασία εκθετικής μάθησης αποδεικνύεται ότι συγκλίνει στην
περιοχή ενός σημείου εξελικτικά ευσταθούς ισορροπίας.
Το Κεφάλαιο 6 περιγράφει εκτενώς την εφαρμογή των προηγούμενων

αποτελεσμάτων σε δίκτυα ενσύρματης επικοινωνίας [104]. Ειδικότερα, με-
λετάται η ροή της κίνησης σε δίκτυα των οποίων οι δρομολογητές προσπα-
θούν να ελαχιστοποιήσουν τις καθυστερήσεις των χρηστών χρησιμοποιώ-
ντας τη δυναμική των αντιγραφέων. Όπως είδαμε, τα σημεία (ευσταθούς)
ισορροπίας της δυναμικής αυτής ταυτίζονται με τα σημεία Wardrop του
δικτύου και συνιστούν ένα κυρτό πολύτοπο του οποίου η διάσταση δίδε-
ται από τον ''δείκτη πλεονασμού'' του δικτύου, μία έννοια που προσμετρά
τη ''γραμμική εξάρτηση'' των δικτυακών διαδρομών. Παρά την αφθονία των
σημείων ισορροπίας και τους πιθανούς εκφυλισμούς που αυτή συνεπάγεται,
αποδεικνύεται ότι η εξέλιξη της δρομολόγησης οδηγεί το δίκτυο σε ισορ-
ροπία Wardrop εκθετικά γρήγορα. Από την άλλη, όταν οι καθυστερήσεις
των χρηστών κυμαίνονται στοχαστικά με το χρόνο εξαιτίας απρόβλεπτων
(και τυχαίων) εξωτερικών παραγόντων (δικτυακός θόρυβος, επανεκπομπές
κλπ.), τα εσωτερικά σημεία ισορροπίας δεν είναι πλέον ευσταθή. Ωστόσο,
σε κάθε περίπτωση, τα σημεία αυστηρής ισορροπίας του δικτύου παρα-
μένουν στοχαστικά ευσταθή (ανεξαρτήτως θορύβου) και, αν επιπλέον το
δίκτυο είναι ''μη αναγωγίσιμο'' και οι χρήστες του αρκετά ''υπομονετικοί'',
αποδεικνύεται ότι η αναμενόμενη ροή της κίνησης συγκλίνει σε μία περιοχή
του σημείου ισορροπίας του δικτύου.
Στο Κεφάλαιο 7 κάναμε μία στροφή προς τις εφαρμογές της θεωρίας παι-

γνίων στα ασύρματα δίκτυα [105--108]. Το βασικό πρόβλημα που πραγμα-
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τεύεται το Κεφάλαιο 7 αφορά ένα μεγάλο αριθμό ασύρματων χρηστών οι
οποίοι είναι σε θέση να επιλέγουν δυναμικά το ασύρματο σημείο πρόσβασης
μέσω του οποίου συνδέονται στο δίκτυο. Αποδεικνύεται ότι ακόμα και όταν
οι χρήστες ξεκινούν εντελώς απληροφόρητοι, η χρήση ενός σήματος-οδηγού
που εκπαιδεύει τους χρήστες (με βάση μία παραλλαγή της διαδικασίας
εκθετικής μάθησης Boltzmann-Gibbs του Κεφαλαίου 4) τους επιτρέπει να
συγκλίνουν γρήγορα σε ένα σημείο συσχετισμένης ισορροπίας. Προκειμέ-
νου να μετρηθεί η απόδοση του δικτύου σε αυτήν την ευσταθή κατάσταση,
χρησιμοποιούμε τη ''θεωρία των αντιγράφων'' (replica theory) της Στατιστι-
κής Φυσικής και, με την υπόθεση της ''αντιγραφικής συμμετρίας'' (replica
symmetry) αποκτούμε ένα αναλυτικό κάτω φράγμα για το ''κόστος της
αναρχίας'' (price of anarchy). Παραδόξως, το κόστος αυτό δεν εξαρτάται
από τα χαρακτηριστικά των ασύρματων κόμβων (π.χ. τη φασματική τους
απόδοση) αλλά μόνο από των αριθμό στρατηγικών των χρηστών, τον αριθμό
των κόμβων και το ρυθμό με τον οποίο οι χρήστες εκπαιδεύονται από το
σήμα-οδηγό.
Ο γενικότερος σκοπός αυτής της διατριβής ήταν η βαθύτερη κατανόηση

της επίδρασης των στοχαστικών διαταραχών στα σημεία ισορροπίας ενός
παιγνίου και, κατ'αυτόν τον τρόπο, η κατανόηση της λειτουργίας ενός τηλε-
πικοινωνιακού δικτύου. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της μαθηματική θεωρίας
στοχαστικών διαταραχών σε παίγνια τύπου Nash και σε παίγνια με συνεχή
αριθμό παικτών σηματοδοτεί μία αλλαγή κατεύθυνσης πλεύσης από την κυ-
ρίαρχη οδό της δυναμικήσ θεωρίασ παιγνίων που, ως επί το πλείστον, αφορά
αιτιοκρατικά συστήματα. Τα κυριότερα λοιπόν πρωτότυπα αποτελέσματα
της διατριβής μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

1. Σε (πεπερασμένα) παίγνια τύπου Nash, είδαμε ότι οι κυριαρχημέ-
νες στρατηγικές εκλείπουν εκθετικά γρήγορα και τα σημεία αυστηρής
ισορροπίας παραμένουν στοχαστικά ευσταθή ανεξαρτήτως της έντα-
σης των στοχαστικών διαταραχών.

2. Σε πάιγνια με συνεχή αριθμό παικτών που επιδέχονται βαθμωτό δυνα-
μικό, αποδεικνύεται ότι αν η μάθηση των παικτών γίνεται με αρκετά
αργό ρυθμό, τότε η κατανομή των στρατηγικών τους επιλογών συ-
γκλίνει στοχαστικά σε μία αναλλοίωτη κατανομή η οποία είναι ισχυρά
συγκεντρωμένη γύρω από τα σημεία εσωτερικής ισορροπίας του παι-
γνίου.

3. Σε ενσύρματα δίκτυα με θόρυβο, τα παραπάνω αποτελέσματα κα-
ταδεικνύουν ότι κατανεμημένα πρωτόκολλα δρομολόγησης βασισμένα
στη δυναμική των αντιγραφέων (replicator dynamics) θα συγκλίνουν
πιθανοτικά στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας του δικτύου.

4. Περαιτέρω, σε ασύρματα δίκτυα, η χρήση της θεωρίας αντιγράφων
(replica theory) της στατιστικής φυσικής επιτρέπει τον υπολογισμό
του (συσχετισμένου) ''κόστους της αναρχίας'', δηλαδή της απόστασης
της ισορροπίας από το σημείο βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου.

8.1 ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

    Μία παρατήρηση που έγινε φανερή κατά
την εκπόνηση αυτής της διατριβής είναι ότι η στοχαστική δυναμική των
αντιγραφέων (6.21) είναι, στην ουσία, η πλέον γενική στοχαστική διαδικα-
σία διάχυσης που σέβεται την πλεγματική δομή ενός γινομένου πλεγμάτων.
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Φυσικά, η δυναμική (6.21) προϋποθέτει αυτή καθαυτή ένα μοντέλο συμφό-
ρησης, συναρτήσεςι καθυστέρησης, κλπ. Ωστόσο, mutatis mutandis, δεν είναι
δύσκολο να δούμε ότι η μορφή του ντετερμινιστικού (προβλέψιμου) όρου
ταχύτητας της δυναμικής (6.21) επιβάλλεται από την πλεγματική δομή του
θεσεογραφικού χώρου, ενώ ο όρος θορύβου είναι, και πάλι, ο πλέον γενικός
όρος θορύβου που θα μπορούσε να γραφεί για διαδικασίες διάχυσης αυτού
του είδους.
Ουσιαστικά λοιπόν, αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα πρώτο (αλλά πολύ

σημαντικό) βήμα κατανόησης της συμπεριφοράς των διαδικασιών αυτών.
Φυσικά, για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα σε πλήρη γενικότητα, έχουμε
ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε: η χρήση λ.χ. μίας συνάρτησης δυναμικού
ήταν εντελώς κρίσιμη για να εξασφαλίσουμε τη σύγκλιση στην αναλλοίωτη
κατανομή, και, επίσης, τα φαινόμενα εκφυλισμού που παρουσιάζονται όταν
έχουμε δείκτη πλεονασμού red(Q) > 0 δεν μπορούν να αποφευχθούν (ένας
δείκτης που εμφανίζεται ξανά στην τάξη του πίνακα της διαδικασίας διά-
χυσης, πιθανώς καθιστώντας το γεννήτορά της μη ελλειπτικό). Παρόλ'αυτά,
τα εργαλεία που έχουμε ήδη αναπτύξη πράγματι αρκούν για τη διατύπωση
τοπικών αποτελεσμάτων (π.χ. στοχαστική ευστάθεια των κορυφών ισορ-
ροπίας), οπότε, τουλάχιστον, η προσέγγιση αυτή μας δίνει την απαραίτητη
διαίσθηση για το τί συνθήκες θα χρειαστούμε για αποτελέσματα πιο γενικής
φύσης.

      'Ενας περιοριστικός πα-
ράγοντας της ανάλυσής μας είναι ότι, τόσο στις θεωρητικές όσο και στις
θετικές επιστήμες, υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές καταστάσεις που δε
συνάδουν με τη γραμμική δομή ενός παίγνιου τύπου Nash, όπου τόσο οι χώ-
ροι στρατηγικής όσο και οι συναρτήσεις απολαβών έχουν (πολυ)γραμμική
μορφή. Για παράδειγμα, ήδη συναντήσαμε μη γραμμικά μοντέλα συμφόρη-
σης, ενώ και πολλά μοντέλα ανταγωνιστικής διατήμησης δεν μπορούν να
εκφρασθούν γραμμικά.
Παρά τη θεμελιώδη σημασία του προβλήματος αυτού, δε γνωρίζουμε σχε-

δόν τίποτα για τις διαδικασίες μάθησης σε αυτό το περιβάλλον, κυρίως
επειδή είναι πολύ δύσκολο να διατυπώσουμε σχήματα εκμάθησης που να
σέβονται τη δομή ενός μη γραμμικού χώρου στρατηγικών. Ένα πολλά υπο-
σχόμενο πρώτο βήμα θα ήταν να ξεκινήσουμε από τη θεωρία των κοίλων
παιγνίων του Rosen [29], όπου οι χώροι στρατηγικών είναι κυρτές περιο-
χές και οι συναρτήσεις απολαβών κοίλες. Η θεωρία αυτή τότε θα μπορούσε
να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
μάθησης και λογικότητας σε μη γραμμικά στρατηγικά περιβάλλοντα.

  Από την άποψη των εφαρμογών, είναι απαραίτητο να προσ-
διορίσουμε το ρυθμό σύγκλισης ενός μαθησιακού σχήματος (αν καν αυτό
συγκλίνει). Μέχρι ενός σημείου, έχουμε απαντήσει ερωτήματα τέτοιου τύ-
που (βλ. λ.χ. τα Θεωρήματα 5.5 and 5.6), αλλά ιδίως στην περίπτωση που το
περιβάλλον εκμάθησης εξελίσσεται με το χρόνο (στοχαστικά ή όχι), πολλά
ζητήματα παραμένουν ανοικτά.
Επίσης, σε επίπεδο τοπικής συμπεριφοράς, ακόμα δεν έχουμε μία ανά-

λυση ιδιοτιμών για το (γραμμικοποιημένο) σύστημα που προκύπτει από
τη δυναμική των αντιγραφέων κοντά σε ένα σημείο (λ.χ. αυστηρής) ισορ-
ροπίας. Μία τέτοια ανάλυση θα μας έδινε μία πολύ βαθύτερη κατανόηση
του πορτραίτου φάσεων κοντά σε ένα σημείο ισορροπίας (τονίζοντας ίσως
καινούρια κριτήρια επιλογής ισορροπίας με βάση τις τοπολογικές ιδιότη-
τες των πορτραίτων αυτών), αλλά θα μας έδινε επίσης και μία εξαίρετη
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προσέγγιση του χρόνου σύγκλισης μέσα στις χοάνες έλξης των ευσταθών
σημείων ισορροπίας. Τέλος, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός σχημάτων
εκμάθησης (π.χ. η μέθοδος regret matching των Hart και Mas-Colell [109])
λειτουργεί σε διακριτό χρόνο (που, σε πολλές περιπτώσεις, δυσχεραίνει την
ανάλυση τέτοιων σχημάτων), θα είχε πολύ μεγάλη σημασία να προσδιορί-
σουμε το πότε το ζήτημα της προσέγγισης συνεχούς χρόνου επηρεάζει τις
ιδιότητες λογικότητας του σχήματος μάθησης (ένα ερώτημα που μπορεί να
προσεγγισθεί με τις μεθόδους λ.χ. της θεωρίας στοχαστικών προσεγγίσεων.
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