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Στο κείμενο που ακολουθεί αναπτύσσεται μια προσομοίωση χρήσης 2 τύπων χρήματος η
οποία αποτελεί τροποποιημένο “μοντέλο βάσει δρώντων” με χρήση 2 γλωσσών σε μια
κοινωνία. Εξετάζεται η συνεκτικότητα και η ισχύς της θεωρίας του Orlean για τη
γλώσσα2. Επιπλέον οι προσομοιώσεις δεν πρέπει να είναι ουδέτερα αξιολογικά εργαλεία
ψηφιακών δρώντων για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών.

Μοντελοποίηση βάσει δρώντων
Τα μοντέλα βάσει δρώντων σύμφωνα με τον Richiardi (2018, p. 10) είναι
μοντέλα στα οποία α) διάφορα αντικείμενα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς και με
το περιβάλλον, β) τα αντικείμενα είναι αυτόνομα, γ) το αποτέλεσμα της
αλληλεπίδρασης είναι υπολογιστικά μετρήσιμο.
Οι Wilensky και Rand (2015, p. 22) ορίζουν τη “μοντελοποίηση βάσει
δρώντων” (Agent Based Modeling - ABM) ως “το παράδειγμα μοντελοποίησης μέσω
υπολογιστών που επιτρέπει την περιγραφή της συμπεριφοράς κάθε δρώντος”.
Επιπλέον “η μεθοδολογία ABM κωδικοποιεί τη συμπεριφορά των ατομικών δρώντων
με απλούς κανόνες και έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε τις αλληλεπιδράσεις τους”.
Tα συναρμοζόμενα και αλληλεπιδρώντα μέρη που εμφανίζουν αναδυτικότητα
συνθέτουν ένα σύστημα και μελετώνται από τη Θεωρία της Πολυπλοκότητας. Για
τους Wilensky και Rand (2015, ch. 3) χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεθοδολογίας
ABM αποτελούν:
α) η χρήση απλών κανόνων μπορούν να παραγάγουν πολύπλοκα φαινόμενα, β) η
τυχαιότητα σε ατομικές συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσει σε σταθερά μοτίβα
συμπεριφοράς του πληθυσμού, γ) πολύπλοκα μοτίβα μπορούν να αυτοοργανωθούν χωρίς κάποια ηγετική ενορχήστρωση της συμπεριφοράς, δ)
διαφορετικά μοτίβα δίνουν έμφαση σε διαφορετικές όψεις του κόσμου,

ενώ κατά τους Hamill και Gilbert (2016, pp. 4-5) τα χαρακτηριστικά των
ABM παρουσιάζουν:
α) αντίληψη, γιατί οι δρώντες μπορούν να δουν άλλους δρώντες στη γειτονιά και
στο περιβάλλον τους, β) απόδοση, γιατί οι δρώντες μπορούν να ενεργήσουν, να
κινηθούν και να επικοινωνήσουν, γ) μνήμη, γιατί οι δρώντες μπορούν να
* Το παρόν κείμενο αποτελεί διακριτή ενότητα της διδακτορικής διατριβής του γράφοντος (σε εξέλιξη)
(Τζουβελέκας, 2018). Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Κώστα Παπαδάκη και στην Agroid Κοιν.Σ.Επ για
την ουσιαστική συνδρομή στην υλοποίηση των προσομοιώσεων με τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους.
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Η σχέση του χρήματος και της γλώσσας καθώς και η σχετική βιβλιογραφία αποτυπώνονται σε
προηγούμενη από την παρούσα ενότητα της διδακτορικής έρευνας (Τζουβελέκας, 2018) και δεν
παρατίθενται εδώ λόγω έκτασης.
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ανακαλέσουν τις παρελθούσες καταστάσεις και δράσεις και δ) Πολιτική, γιατί οι
δρώντες μπορούν να έχουν κανόνες που καθορίζουν τις μελλοντικές κινήσεις
τους.

O Jorion, κατασκεύασε ένα μοντέλο παραγόντων σε γλώσσα C#, προσομοιώνοντας
ένα χρηματιστήριο με κατηγορίες παιχτών (εργάστηκε για σειρά ετών στο
χρηματοοικονομικό/χρηματιστηριακό κλάδο, όπως ο Ricardo και ο Taleb).
η μοντελοποίηση παραγόντων απορρίπτει το αξίωμα του μεθοδολογικού
ατομισμού της οικονομικής επιστήμης, βάσει του οποίου, αθροιζόμενες οι
ατομικές συμπεριφορές, δίνουν τη συλλογική συμπεριφορά και ότι οι δρώντες
λειτουργούν ορθολογικά, επιβεβαίωσε δε, τη συγκέντρωση πλούτου στα χέρια
λίγων σε σχέση με τους αρχικούς δρώντες στο μοντέλο (Jorion, 2012, σσ. 8895).

Με αφορμή την προηγηθείσα ανάλυση για τη σχέση γλώσσας - χρήματος που
διατέμνει, αλλά και υπερβαίνει την οικονομική ανάλυση του χρήματος, έλκοντας
κοινά καταγωγικά σημεία με τη γλωσσολογία, τη βιολογία, τις επιστήμες της
πολυπλοκότητας και τη “μοντελοποίηση βάσει δρώντων” (Agent Based Modeling ή
ABM) παρουσιάζεται το “Χρήμα και Γλώσσα: Μια εφαρμογή ABM”, ένα
τροποποιημένο μοντέλο προσομοίωσης (Tzouvelekas, 2019) που αναπαριστά,
μελετά, αποτυπώνει και επαληθεύει τα αποτελέσματά του σε μια σειρά πειραμάτων
για τη χρήση δύο νομισμάτων σε ένα δίκτυο οικονομικών δρώντων, κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες με τη χρήση τριών αλγορίθμων. Το αρχικό μοντέλο των
Troutman and Wilensky (2007) προηγείται της θεωρητικής ανάλυσης του Orlean
(2014, σ. 95) αναφορικά με τη χρήση δύο ανταγωνιστικών γλωσσών σε μια κοινωνία,
όπου τα πρόσωπα μιμούνται τους γύρω τους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Έχει ληφθεί επίσης υπόψη η σημαντικότητα της σημασιολογικής προσέγγισης και της
αρχετυπικότητας της φύσης του χρήματος και της γλώσσας. Και οι τρεις έννοιες
(χρήμα, γλώσσα, μνήμη) αποτελούν, ουσιαστικά, αξιολογικά μέτρα της οικονομικής
δραστηριότητας (χρήμα) και της κοινωνικής (συν)ύπαρξης (γλώσσα, μνήμη, χρήμα).
Με τα λόγια του Orlean:
Η γλώσσα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα “προϊόντος” με αυξανόμενες
αποδόσεις: όσο περισσότερα άτομα της ομάδας μιλούν τη γλώσσα Χ, τόσο
περισσότερο συμφέρει οποιοδήποτε άτομο να επιλέξει αυτή τη γλώσσα, αφού
έτσι του δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνεί ευκολότερα με την ομάδα (Orlean,
2014, σσ. 94-95).

και συνεχίζει αναφέροντας τις επιλογές από τα μέλη μιας ομάδας, ανάμεσα σε
δύο γλώσσες Χ και Ψ και τις διάφορες εμφανιζόμενες καταστάσεις, μέχρι την
επικράτηση της μιας από τις δύο γλώσσες (Orlean, σ. 95).
Εδώ θα εξεταστεί ο βαθμός εμπειρικής επικύρωσης της παρατήρησης του
Orlean σε συγκεκριμένα σενάρια με τη χρήση ενός μοντέλου ΑΒΜ σε γλώσσα
Netlogo (Wilensky, 1999) και του τροποποιημένου μοντέλου Language Change
model (Troutman and Wilensky, 2007), του Money Adoption Model (Tzouvelekas,
2019). Σχεδιαστικά τα μοντέλα αυτά εξετάζουν τη συμπεριφορά δύο
γλωσσών/χρημάτων. Αυτό αποτελεί συγκεκριμένη εκδοχή του μοντέλου αλλά και ένα
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περιορισμό που θα μπορούσε να υπάρχει σε άλλο μοντέλο ABM που εξετάζει τη
συμπεριφορά τριών γλωσσών/χρημάτων σε παράλληλη κυκλοφορία σε δοσμένο χώρο
ή δύο γλωσσών/χρημάτων με τη δυνατότητα a priori εισαγωγής
διαδικασίας/αλγορίθμου που θα μπορεί να οδηγήσει σε ανάδυση μιας τρίτης γλώσσας
ή τρίτου χρήματος ως δυνητικότητας σύμφωνα και με την απάντηση του Stalin στον
Kholopov “Όταν διασταυρώνονται δύο διαφορετικές γλώσσες, κυριαρχεί μία από τις
δύο ή δημιουργείται μία τρίτη, νέα, γλώσσα; Η απάντησή ήταν: εξαρτάται” (Stalin,
1950). Στο Money Adoption Model δεν περιλαμβάνεται αλγόριθμος για την ανάπτυξη
δυνατότητας ανάδυσης τρίτου χρήματος.
Το Μοντέλο
Τα μοντέλα ABM για να γίνουν πιο κατανοητά μπορούν να περιγραφούν
αρχικά με ψευδο-κώδικα, την ενδιάμεση δηλαδή εκείνη κατάσταση αποτύπωσης
ανάμεσα στη φυσική γλώσσα και στη γλώσσα προγραμματισμού (Wilensky and
Rand, 2015, p. 314, Hammil and Gilbert, 2016).Το μοντέλο ΑΒΜ Money Adoption
(Tzouvelekas, 2019) αποτυπώνεται στις επόμενες γραμμές με ψευδο-κώδικα:
Δημιουργία ενός δικτύου συναλλασσόμενων προσώπων
Οι συναλλασσόμενοι (δρώντες) εντός του δικτύου έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο
τύπους χρήματος (0 ή 1)
Ανάλογα με την επιλογή αλγόριθμου συναλλαγών αλλάζουν και οι συμπεριφορές των δρώντων
Οι δρώντες μπορούν να επιλέγουν από το “διακριτό” μοντέλο (ένα από τους δύο αλγόριθμους
“ατομικό” ή “όριο” ) στο οποίο έχουν όμως την επιλογή ενός μόνο τύπου χρήματος
ή να επιλέγουν
το πιθανολογικό μοντέλο με τον αλγόριθμο ανταμοιβής/τιμωρίας και μεταξύ των δύο τύπων χρήματος.
Καθορισμός του αριθμού των δρώντων
Καθορισμός της αναλογίας των δρώντων που εκκινούν χρησιμοποιώντας το νόμισμα “1”
Επιλογή του αλγόριθμου συναλλαγών
Επιλογή του συντελεστή βαρύτητας υιοθέτησης/αποδοχής του νέου νομίσματος “1”
Επιλογή της δυνατότητας ή μη της επιστροφής στο αρχικό νόμισμα “0”
Επιλογή του ύψους της μεροληπτικότητας υπέρ του νέου νομίσματος “1”
Συλλογή δεδομένων και αποτελεσμάτων προσομοιώσεων
Εξαγωγή γραφημάτων

Το μοντέλο
συναλλασσόμενους,
αλγόριθμο μάθησης
δηλώνουν ότι είναι

αποτελείται από 3 βασικά συστατικά μέρη: α) τους
β) τη δομή του κοινωνικού/χρηματικού δικτύου, γ) τον
συναλλαγών. Τα σύμβολα “;;” μπροστά από τον κώδικα
σχόλια και δεν αποτελούν κώδικα ούτε τον επηρεάζουν. Η
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ακόλουθη σειρά εντολών περιγράφει την έναρξη της διαδικασίας του ποσοστού των
προσώπων που ξεκινούν με το χρήμα/νόμισμα 1 (συμπληρωματικό νόμισμα). Ο
Πίνακας 1.1 αποτυπώνει το αρχικό στάδιο της διαδικασίας και την τυχαία κατανομή
του συμπληρωματικού χρήματος στο πρώτο στάδιο του αλγόριθμου ανάμεσα στα
συναλλασσόμενα μέλη του δικτύου.
Πίνακας 1.1: Αρχικοποίηση διαδικασίας κατανομής επίσημου χρήματος σε
δρώντες, Money adoption model (Tzouvelekas, 2019)
Κώδικας
;; Initialize a select proportion of
individuals to start with money 1
to distribute-money
ask nodes [ set state 0 ]
;; ask a select proportion of people to
switch to 1
ask n-of ((percent-money-1 / 100) *
num-nodes) nodes
[ set state 1.0 ]

ask nodes [
set orig-state state ;; used in resetstates
set money-state state ;; initial
money state, for first

timestep
update-color ]
end

Επεξήγηση
(Σχόλιο:
Αρχικοποίηση
επιλεγμένης
ποσόστωσης δρώντων που θα εκκινούν με το
νόμισμα 1 )
Για την κατανομή χρήματος
Ζητά από τους δρώντες να επιλέξουν το
χρήμα 0 (αρχική κατάσταση)
(Σχόλιο: Ζητά από επιλεγμένη ποσόστωση
δρώντων να μεταστραφούν στο χρήμα 1 )
Για την αρχικοποίηση δρώντων στο χρήμα 1,
ο τύπος ορίζεται ως η τιμή του ποσοστού
που έχει τεθεί από τον διενεργώντα το
πείραμα, κατά την αρχικοποίησή του.
Ζητά από τους δρώντες να:
Καθορίσουν την αρχική τους κατάσταση
(Σχόλιο: Χρησιμοποιείται στην επαναφορά
των καταστάσεων σε αρχικές τιμές)
Καθορίσουν την αρχική κατάσταση του
χρήματος που χρησιμοποιούν (Σχόλιο:
Αρχική τιμή κατάστασης χρήματος, για το
πρώτο χρονικό βήμα)
Επικαιροποίηση χρώματος, ανάλογα με το
χρησιμοποιούμενο χρήμα
τέλος

Ο αλγόριθμος κάνει την αρχικοποίηση όλων των δρώντων με ένα τύπο
χρήματος και ακολουθεί τυχαία επιλογή ποσοστού για τον δεύτερο τύπο και η
ανάθεσή του. Όταν επιλεγεί το “διακριτό” μοντέλο αλλαγής γλώσσας/ χρήματος οι
χρήστες της γλώσσας / χρήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τον ένα τύπο
γλώσσας (γραμματικής)/χρήματος από τα δύο. Στο “διακριτό” μοντέλο
ανταλλάσσουν λέξεις / χρήμα με μια μόνο επιλογή. Το “διακριτό” μοντέλο
περιλαμβάνει τους αλγόριθμους α) threshold ή β) individual και έχει ως ακολούθως:
Πίνακας 1.2: Επιλογή Αλγόριθμου threshold ή individual ή reward ΑΒΜ
Money adoption model (Tzouvelekas, 2019)
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Κώδικας
to exchange-via [ algorithm ] ;; node
procedure
;; Discrete Money exchange ;;
ifelse (algorithm = "threshold")
[ adopt-threshold ]
[ ifelse (algorithm = "individual")
[ adopt-individual ]
[ ;; Probabilistic Money exchange ;;
;; accepted exchanges with all neighbors
if (algorithm = "reward")
[ use
ask link-neighbors
[ adopt [money-state] of myself ] ]]]
end

Επεξήγηση
Για συναλλαγές μέσω επιλεγμένου
αλγορίθμου
(Σχόλιο:
διαδικασία
κόμβων)
(Σχόλιο:
Διακριτό
μοντέλο
συναλλαγών)
Αν ο αλγόριθμος είναι threshold
υιοθέτησε αυτόν, διαφορετικά αν ο
αλγόριθμος είναι individual υιοθέτησε
αυτόν
(Σχόλιο:
Πιθανολογικό
μοντέλο
συναλλαγών)
(Σχόλιο: αποδεκτές συναλλαγές με
όλους τους γείτονες).
Αν ο αλγόριθμος είναι “reward”, ζήτα
από τους άμεσα συνδεδεμένους
γείτονες
να
υιοθετήσουν
την
κατάσταση του χρήματος που έχεις
αποδεχθεί ο ίδιος
τέλος

Ο Πίνακας 1.2 περιγράφει την επιλογή τρόπου συναλλαγών από κάθε δρώντα.
1) Επιλογή ανάμεσα στον αλγόριθμο “αποδοχής κατωφλίου” (ΤΑ ή threshold) ή με
“αμετάβλητο” αλγόριθμο. Η βασική τους διαφορά είναι ότι ο πρώτος μπορεί να
επιλέξει τη βέλτιστη λύση αλλάζοντας κατεύθυνση, ενώ ο δεύτερος ακολουθεί μία
μοναδική πορεία προς το χαμηλότερο ή ψηλότερο τίμημα.
2) Με αλγόριθμο “ανταμοιβής” που μεταφέρει την απόφαση για υιοθέτηση του
χρήματος στο γειτονικό πρόσωπο.
Το δεύτερο συστατικό μέρος είναι το κοινωνικό/ χρηματικό δίκτυο στο οποίο
συνομιλούν/συναλλάσσονται οι δρώντες. Τα δίκτυα3δομούνται βάσει της
“προτιμησιακής έλξης”, όπου οι δρώντες προτιμούν να συνδέονται με δρώντες που
συνδέονται ήδη με άλλους. Στο μοντέλο, το χρώμα των κόμβων που αναπαριστούν
πρόσωπα, αρχικά έχει το χρώμα ανάλογα με τον τύπο γραμματικής/ γλώσσας /
χρήματος που χρησιμοποιεί. Η διαδικασία δημιουργίας δικτύου (to create network)
καθορίζει ποιο δίκτυο (τυχαίο ή προτιμησιακή έλξη) θα δημιουργηθεί και
περιγράφεται από τα τμήματα κώδικα που παρατίθενται.
Οι υποθέσεις που έχουν γίνει είναι οι ακόλουθες:
α. Οι αλγόριθμοι ακολουθούν μοντέλα βελτιστοποίησης εύρεσης λύσεων,
β. Threshold Algorithm, είναι αναφορά στο TA (Threshold Acceptance
Algorithm),
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Οι κύριες κατηγορίες δικτύων είναι: το πλήρες δίκτυο, το αστέρι, ο δακτύλιος, το πλέγμα, το δέντρο,
ο μικρός κόσμος και το δίκτυο ισχύος (Wilhite, 2006, pp. 1016-1021).
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γ. Individual Algorithm είναι αναφορά σε (μεμονωμένο) αμετάβλητο
αλγόριθμο.
Πίνακας 1.3: Διαδικασία δημιουργίας δικτύου δρώντων, Money adoption model
(Tzouvelekas, 2019)
Κώδικας

Επεξήγηση

to create-network
;; make the initial network of two nodes and
an edge
let partner nobody

Εντολή δημιουργίας δικτύου
(Σχόλιο: δημιουργία αρχικού δικτύου με
δύο κόμβους και ένα όριο)

let first-node one-of nodes
let second-node one-of nodes with [self !=
first-node]
;; make the first edge

Απέτρεψε τη δημιουργία εταίρου.
Δημιουργία 1ου και 2ου δρώντων. Ο
δεύτερος δεν είναι όμοιος με τον πρώτο,
διαφέρει από αυτόν.

(Σχόλιο: δημιουργία πρώτου ορίου του
μοντέλου)
ask first-node [ create-link-with second-node Ζήτησε από τον πρώτο δρώντα να
[ set color white ] ]
δημιουργήσει σύνδεσμο με το δεύτερο
δρώντα (ορισμός χρώματος σε άσπρο)
let new-node one-of nodes with [not any? Δημιούργησε ένα νέο δρώντα σε
link-neighbors]
σύνδεση
με
τους
υπαρκτούς
γειτνιάζοντες δρώντες
;; and connect it to a partner already in the (Σχόλιο: και σύνδεσέ τον με ένα ήδη
network
συμμετέχοντα στο δίκτυο)
while [new-node != nobody] [
Αν ο νέος δρων δεν έχει γείτονα
γειτνίασέ τον και σύνδεσέ τον με έναν
set partner find-partner
και κάνε το χρώμα του άσπρο
ask new-node [ create-link-with partner [
set color white ] ]
end
τέλος

Συνοψίζοντας τις εντολές του Κώδικα στον Πίνακα 1.3 παρακολουθούμε τη
διαδικασία δημιουργίας ενός δικτύου δρώντων με χρήση τυχαίων συνδέσεων αρκεί
να διαφέρει ο νέος σύνδεσμος από τον ήδη συμμετέχοντα στο δίκτυο. Η σύνδεση του
νέου γίνεται πάντα με κάποιο υπάρχοντα δρώντα στο δίκτυο.
Το επόμενο στάδιο είναι η απεικόνιση σε κώδικα του αλγόριθμου που θα
χρησιμοποιηθεί για τις συναλλαγές. Η αποδοχή και η χρήση ενός τύπου χρήματος με
βάση τον αλγόριθμο που έχει επιλεχθεί (threshold, individual) αποτυπώνεται ως εξής:
Πίνακας 1.4: Συναλλαγές ανάλογα με τον αλγόριθμο που επιλέχθηκε Money
adoption model (Tzouvelekas, 2019)
Κώδικας

Επεξήγηση
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;; Using & Adopting Money
to adopt-threshold ;; node procedure
let money-one-sum sum [state] of linkneighbors
ifelse money-one-sum >= (count linkneighbors * threshold-val)
[ set state 1 ]
[ ;; if there are not enough neighbors with
money 1,
;; and 1 is not a sink state, then change to
0

if not sink-state-1?
[ set state 0 ] ]
end
to adopt-individual
set state [state] of one-of link-neighbors

end

(Σχόλιο: Χρήση και υιοθέτηση χρήματος)

Υιοθέτηση αλγόριθμου threshold

(Σχόλιο: Καθόρισε την κατάσταση
χρήματος σε 1
Αν δεν υπάρχουν αρκετοί γείτονες με το
χρήμα 1 και αν το χρήμα 1 δεν είναι σε
κατάσταση sink τότε επέστρεψε στο
αρχικό χρήμα (χρήμα 0)).
Αν η κατάσταση sink δεν είναι 1
Καθόρισε την κατάσταση σε 0
Τέλος
Υιοθέτηση αλγόριθμου individual
Καθόρισε την κατάσταση ενός από τους
συνδεδεμένους
γείτονες,
στην
υιοθετημένη από τις προηγούμενες
ρουτίνες του αλγορίθμου
Τέλος

Στον Πίνακα 1.4 περιγράφεται η συναλλαγή των προσώπων σε δίκτυο του
Πίνακα 1.3 σύμφωνα με τους αλγόριθμους που επιλέχθηκαν στον Πίνακα 1.2. Η
διαδικασία συναλλαγών γίνεται παράλληλα για τους δύο τύπους αλγορίθμων,
TA/threshold και Individual. Ανάλογα με τον αλγόριθμο αλλάζει η κατάσταση του
χρήματος σύμφωνα με την βαρύτητα του συνόλου του χρήματος του γειτνιάζοτος
δρώντα ή επιλέγει την κατάσταση ενός συγκεκριμένου γειτονικού δρώντα. Στην
περίπτωση του αλγόριθμου reward όταν ένα πρόσωπο συναλλάσσεται οι γείτονες
του/της συναλλάσσονται με βάση την επιλογή του σύμφωνα με τον αλγόριθμο. Αν το
χρήμα που χρησιμοποιείται ικανοποιεί τις ανάγκες των γειτονικών προσώπων το ίδιο
το χρήμα αυξάνει τη βαρύτητά του ως μέσο συναλλαγών. Ο αλγόριθμός reward
απεικονίζεται στον Πίνακα 1.5 ως ακολούθως:
Πίνακας 1.5: Συναλλαγές με βάση τον αλγόριθμο reward Money adoption model
(Tzouvelekas, 2019)
Κώδικας

Επεξήγηση

if not logistic?
[ ;; the slope needs to be greater than 1, so we
arbitrarily set to 1.5
;; when state is >= 2/3, the biased-val would be
greater than or equal to 1

Αν η συνάρτηση δεν είναι η λογιστική
(Σχόλιο: Η κλίση πρέπει να είναι > 1
αυθαίρετα τίθεται = 1,5
όταν η κατάσταση είναι μεγαλύτερη ίση
από 75% η αξία μεροληψίας, θα είναι
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let biased-val 1.5 * state
if biased-val >= 1 [ set biased-val 1 ]
ifelse random-float 1.0 <= biased-val
[ set money-state 1 ]
[ set money-state 0 ] ]
end
;; Exchange uses a linear reward/punish
algorithm
to adopt [heard-state] ;; node procedure
let gamma 0.01 ;; for now, gamma is the same
for all nodes

;; choose a money state to be in
ifelse random-float 1.0 <= state [

;; if money 1 was used

ifelse money-state = 1
[ set state state + (gamma * (1 - state)) ]
[ set state (1 - gamma) * state ] ][

;; if money 0 was used

ifelse money-state = 0
[ set state state * (1 - gamma) ]
[ set state gamma + state * (1 - gamma) ]]

end

μεγαλύτερη ή ίση από 1)
η μεροληψία της αξίας τίθεται 1,5 *
κατάσταση
αν η μεροληπτική αξία >= 1 θέσε
μεροληπτική αξία 1
διαφορετικά, θέσε την μεροληπτική αξία
μεγαλύτερη ή ίση από μία τυχαία τιμή
μεταξύ του 1 και του 0
όρισε την κατάσταση του χρήματος 1
όρισε την κατάσταση του χρήματος 0
τέλος
(Σχόλιο:
Στις
συναλλαγές
χρησιμοποιείται
ένας
γραμμικός
αλγόριθμος ανταμοιβής / τιμωρίας)
Για υιοθέτηση της τάσης προς αποδοχή
του χρήματος, ο συντελεστής γάμμα
είναι 0,01 (Σχόλιο: αφορά διαδικασία
των δρώντων και η τιμή γάμμα, είναι
όμοια σε όλους τους δρώντες)
(Σχόλιο: Επίλεξε μια κατάσταση
χρήματος για χρήση)
Αν η τυχαία επιλογή έχει την τιμή 1 και
είναι μικρότερη της κατάστασης
χρήματος
(Σχόλιο: Αφορά στην περίπτωση όπου
το συμπληρωματικό χρήμα (χρήμα 1)
έχει χρησιμοποιηθεί) στη συναλλαγή
Αν η κατάσταση χρήματος ισούται με 1
Θέσε την τιμή της κατάστασης με τιμή
ίση με το παράγωγο της πράξης
[κατάσταση+(γάμμα*(1-κατάσταση))]
για τον ένα δρώντα της συναλλαγής και
με [(1-γάμμα)*κατάσταση] για τον
αποδέκτη της.
(Σχόλιο: Αφορά στην περίπτωση όπου
το επίσημο χρήμα (χρήμα 0) έχει
χρησιμοποιηθεί) στη συναλλαγή
Αφορά στην περίπτωση όπου το
«επίσημο» χρήμα (χρήμα 0) έχει
χρησιμοποιηθεί) στη συναλλαγή) Θέσε
την τιμή της κατάστασης με τιμή ίση με
το
παράγωγο
της
πράξης
[κατάσταση*(1-γάμμα)] για τον ένα
δρώντα της συναλλαγής και με
[γάμμα+κατάσταση*(1-γάμμα)] για τον
αποδέκτη της.
Τέλος
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Ο Πίνακας 1.5 περιγράφει τις συναλλαγές με τον αλγόριθμο ανταμοιβής
(reward). Η αλλαγή της αξίας γίνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο της αξίας χρήματος
των γειτονικών προσώπων. Δηλαδή αυξάνει, παραμένει σταθερή, ή μειώνεται
σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση αύξησης, αυξάνει και η
βαρύτητα του συγκεκριμένου τύπου χρήματος στις υπόλοιπες συναλλαγές και γίνεται
προτιμώμενο.
Στην Εικόνα 1.1 αποτυπώνεται η οθόνη χειρισμού του μοντέλου Money
adoption για τα δύο νομίσματα (0 και 1). Γίνεται η παραδοχή ότι το χρήμα “1”
χρησιμοποιεί μόνο τη συναλλακτική λειτουργία και όχι όλες τις λειτουργίες του
χρήματος. Το χρήμα “0” προσομοιώνει το επίσημο χρήμα σε κυκλοφορία και
απεικονίζεται με “ανθρώπους” μαύρου χρώματος. Το χρήμα “1” προσομοιώνει το
συμπληρωματικό / τοπικό νόμισμα και απεικονίζεται με “ανθρώπους” λευκού
χρώματος. Τα άλλα χρώματα απεικονίζουν μεταβατικές καταστάσεις.

Εικόνα 1.1: H οθόνη χειρισμού του μοντέλου Money adoption model (Troutman and
Wilensky 2007, τροποποίηση Tzouvelekas, 2019)
Όταν έχει επιλεγεί το sink-state-1 στη θέση “on” ένας δρων δεν μπορεί να
επιστρέψει στο αρχικό νόμισμα (πχ στο €, μη μετατρεψιμότητα), ενώ όταν το sinkstate-1 είναι “off” ένας δρων μπορεί να επιστρέψει στο αρχικό νόμισμα (πχ στο €,
μετατρεψιμότητα). Κάθε tick αντιπροσωπεύει μια φάση υλοποιημένων συναλλαγών
εντός του δικτύου των δρώντων .
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Για τους αλγόριθμους Individual και Threshold update–algorithm, το
threshold-val με sink-state-1 (on) πρέπει να είναι μικρότερο (ίσο) από percent-money1. Σε αυτό το σενάριο έχουμε αποδοχή του συμπληρωματικού νομίσματος από τους
συναλλασσόμενους.
Οι Προσομοιώσεις
Αρχικά διενεργήθηκαν 192 πειράματα/προσομοιώσεις για τα ανωτέρω
σενάρια πληθυσμού (64 πειράματα για κάθε αριθμό κόμβων/nodes), με ποσοστά
αποδοχής του χρήματος “1” από τους συναλλασσόμενους, της τάξης του 1%, του 5%,
του 10% και τέλος του 15%. Όλα τα πειράματα/προσομoιώσεις διενεργήθηκαν σε
δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές τον Νοέμβριο του 2018 και έδωσαν επαληθεύσιμα
αποτελέσματα, με τις ίδιες αρχικές παραμέτρους. Γενικά αυτό ισχύει αλλά υπάρχουν
και περιπτώσεις όπου κάποιες φορές η συμπεριφορά ενός μοντέλου μπορεί να
αλλάζει αισθητά από τρέξιμο σε τρέξιμο ακόμη και αν οι αρχικές συνθήκες δεν
μεταβλήθηκαν, αν χρησιμοποιούνται τυχαίοι αριθμοί (Wilensky, 2019, p. 198). Οι
επιλεχθέντες αριθμοί των nodes4 εκφράζουν τα σενάρια σε “κοινωνίες” με αριθμούς
100, 500 ή 2000 (κάτοικοι, μονάδες πληθυσμού), ενός μικρού, μεσαίου και μεγάλου
δικτύου μελών κοινωνικών επιχειρήσεων και χρηστών συμπληρωματικών
νομισμάτων η μιας τοπικής κοινωνίας ενδεικτικά. Γίνεται η παραδοχή ότι ο ίδιος
τύπος συμπληρωματικού νομίσματος είναι αποδεκτός στο σύνολο των κοινωνικών
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σεναρίων προσομοιώσεων “έτρεξαν” με το
εργαλείο BehaviorSpace5 της Netlogo 6.0.4 και αποτυπώνονται αναλυτικά στο
Παράρτημα 3. Συνοπτικά παρουσιάζονται από το σύνολο των 192 πειραμάτων
προσομοιώσεις που τρέχουν με τον αλγόριθμο “Reward” και εμφανίζουν αναδυόμενη
συμπεριφορά του συστήματος. Στο Διάγραμμα 1.1 ο οριζόντιος άξονας μετράει τις
επαναλήψεις (iterations) του πειράματος και ο κάθετος άξονας υπολογίζει το ποσοστό
αποδοχής του νέου χρήματος “1”. Στην προσομοίωση αποτυπώνονται οι ακόλουθες
μεταβλητές6:
4

Τα πειράματα, είναι δυνατόν να εκτελεστούν για μεγαλύτερο αριθμό ticks και nodes, όμως υπάρχει ο
περιορισμός της ισχύος των οικιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους διεξήχθησαν τα
πειράματα. Για να αυξηθούν τα επιλεχθέντα μεγέθη/τιμές, απαιτείται εξοπλισμός workstation με
ισχυρούς πυρήνες επεξεργαστή και μνήμη μεγέθους άνω των 16GB. Αυτό υλοποιήθηκε επιτυχώς στη
2η φάση με συναλλασσόμενους n=10.000 όπως αποτυπώνεται στη σ. 185 της διατριβής.
5
Το BehaviorSpace είναι ενσωματωμένο εργαλείο ανοικτού κώδικα στη NetLogo που χρησιμοποιείται
για τη συλλογή δεδομένων και την αποτύπωσή τους, από παράλληλα πειράματα του μοντέλου.
Επιτρέπει την ανίχνευση του χώρου του μοντέλου για πιθανές αναδυόμενες συμπεριφορές και δείχνει
ποιοι συνδυασμοί παραμέτρων έχουν ενδιαφέρον.
6
Η μεταβλητή threshold-val = 0,6. Η μεταβλητή σημαίνει ότι για να υιοθετήσει το δίκτυο τη χρήση
του νέου νομίσματος 1 θα πρέπει τουλάχιστον το 60% των γειτόνων του να το έχει υιοθετήσει. Εδώ
δεν έχει εφαρμογή στον αλγόριθμο reward παρά μόνο στους individual και threshold.
Η μεταβλητή sink-state-1? = true. Ισχύει μόνο για τις αλγοριθμικές επιλογές individual (Άτομο) και
Threshold (Όριο). Στην θέση “ON” από τη στιγμή που ένa άτομο υιοθετεί το νόμισμα “1” δεν
επιστρέφει ποτέ ξανά στο νόμισμα “0”. Στη συγκεκριμένη προσομοίωση δεν έχει εφαρμογή λόγω του
αλγόριθμου reward.
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Num-nodes = 2000. Ο αριθμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στον
πληθυσμό του δικτύου είναι 2000.
Percent-money-1 = 5. καθορίζει την αναλογία των προσώπων που εκκινούν
χρησιμοποιώντας το νόμισμα “1”. Οι υπόλοιποι εκκινούν χρησιμοποιώντας το
νόμισμα “0”. Στην προσομοίωση το 95% χρησιμοποιεί το επίσημο νόμισμα και το
5% χρησιμοποιεί το συμπληρωματικό / τοπικό νόμισμα.
update algorithm = reward. Εδώ οι χρήστες του χρήματος ανανεώνουν την
πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν τον ένα έναντι του άλλου τύπου χρήματος. Σε αυτό
τον αλγόριθμο αν ένα άτομο χρησιμοποιήσει το νόμισμα “1”, αυξάνεται η βαρύτητα
του νομίσματος “1” και γενικά οι χρήστες αυτού του νομίσματος θα είναι
διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν αυτό τον τύπο χρήματος στην επόμενη επανάληψη
(iteration). Ομοίως, οι συναλλασσόμενοι με το νόμισμα “0” αυξάνουν την πιθανότητα
χρήσης του νομίσματος “0” στην επόμενη επανάληψη.
logistic? = false. Ο διακόπτης (ON/OFF) LOGISTIC χρησιμοποιείται μόνο
στον αλγόριθμο Reward. Αν είναι ανοικτός (=ON, δηλαδή true) η πιθανότητα για ένα
συναλλασσόμενο άτομο να χρησιμοποιήσει ένα από τους δύο τύπους νομίσματος
ωθείται στα άκρα (εγγύτερα στο 0% ή στο 100%) βασισμένο στην εκροή της
λογιστικής συνάρτησης (logistic function). Εδώ ο διακόπτης είναι κλειστός (OFF,
δηλ. false).
alpha = 0,035. Ο επιλογέας ALPHA έχει εφαρμογή μόνο όταν έχει επιλεχθεί ο
αλγόριθμος REWARD και ο διακόπτης LOGISTIC είναι ανοικτός (=ΟΝ). Ο ALPHA
δηλώνει μια μεροληψία υπέρ του νομίσματος “1”. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του
ALPHA, τόσο πιθανότερο οι δρώντες να συναλλάσσονται με το νόμισμα “1”.

Διάγραμμα 1.1: Προσομοίωση: Ποσοστό αποδοχής συμπληρωματικού νομίσματος
ανά αριθμό συναλλαγών (n=2000). Money adoption model (Troutman and Wilensky
2007, τροποποίηση Tzouvelekas, 2019)
Στο Διάγραμμα 1.2 αποτυπώνονται οι ακόλουθες τιμές στις μεταβλητές:
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Num-nodes = 100. Ο αριθμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στον
πληθυσμό του δικτύου είναι 100.
Percent-money-1 = 1. καθορίζει την αναλογία των προσώπων που εκκινούν
χρησιμοποιώντας το νόμισμα “1”. Οι υπόλοιποι εκκινούν χρησιμοποιώντας το
νόμισμα “0”. Στην προσομοίωση το 99% χρησιμοποιεί το επίσημο νόμισμα και το
1% χρησιμοποιεί το συμπληρωματικό / τοπικό νόμισμα.
Όπως και στο προηγούμενο πείραμα ο αλγόριθμος είναι ο reward, logistic? =
false και alpha = 0,035.

Διάγραμμα 1.2: Προσομοίωση: Ποσοστό αποδοχής συμπληρωματικού νομίσματος
ανά αριθμό συναλλαγών (n=100). Money adoption model (Troutman and Wilensky
2007, τροποποίηση Tzouvelekas, 2019)
Στο Διάγραμμα 1.3 αποτυπώνονται οι ακόλουθες τιμές στις μεταβλητές:
Num-nodes = 100. Ο αριθμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στον
πληθυσμό του δικτύου είναι 100.
Percent-money-1 = 1. καθορίζει την αναλογία των προσώπων που εκκινούν
χρησιμοποιώντας το νόμισμα “1”. Οι υπόλοιποι εκκινούν χρησιμοποιώντας το
νόμισμα “0”. Στην προσομοίωση το 99% χρησιμοποιεί το επίσημο νόμισμα και το
1% χρησιμοποιεί το συμπληρωματικό / τοπικό νόμισμα.
Όπως και στο προηγούμενο πείραμα ο αλγόριθμος είναι ο reward.
Ο διακόπτης (ON/OFF) LOGISTIC χρησιμοποιείται μόνο στον αλγόριθμο
ενημέρωσης REWARD. Στο πείραμα είναι ανοικτός (=ON, δηλαδή true) η
πιθανότητα για ένα συναλλασσόμενο δρώντα να χρησιμοποιήσει ένα από τους δύο
τύπους νομίσματος ωθείται στα άκρα (εγγύτερα στο 0% ή στο 100%) βασισμένο στην
εκροή της λογιστικής συνάρτησης (logistic function).
Ο συντελεστής alpha = 0,025.
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Διάγραμμα 1.3: Προσομοίωση: Ποσοστό αποδοχής συμπληρωματικού νομίσματος
ανά αριθμό συναλλαγών (n=100). Money adoption model (Troutman and Wilensky
2007, τροποποίηση Tzouvelekas, 2019)
Το μόρφωμα του διαγράμματος 1.3 επιδεικνύει χαρακτηριστικά του
λεγόμενου “λευκού θορύβου” (Bak, 2008, σ. 47) και είναι “χαοτικό σύστημα που δεν
έχει μνήμη του παρελθόντος και δεν εξελίσσεται” (Bak, 2008, σ. 56). Όπως θα έλεγε
και ο Bak “τα χαοτικά συστήματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από γεννήτριες
τυχαίου θορύβου” (Bak, 2008, σ. 56).
Στο Διάγραμμα 1.4 αποτυπώνονται οι ακόλουθες τιμές στις μεταβλητές:
Num-nodes = 200. Ο αριθμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στον
πληθυσμό του δικτύου είναι 2000.
Percent-money-1 = 15. καθορίζει την αναλογία των δρώντων που εκκινούν
χρησιμοποιώντας το νόμισμα “1”. Οι υπόλοιποι εκκινούν χρησιμοποιώντας το
νόμισμα “0”. Στην προσομοίωση το 85% χρησιμοποιεί το επίσημο νόμισμα και το
15% χρησιμοποιεί το συμπληρωματικό / τοπικό νόμισμα.
Ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται στο πείραμα είναι ο Threshold,
Ο διακόπτης (ON/OFF) LOGISTIC χρησιμοποιείται μόνο στον αλγόριθμο
Reward. Στο πείραμα είναι ανοικτός (=ON, δηλαδή true) η πιθανότητα για ένα
συναλλασσόμενο δρώντα να χρησιμοποιήσει ένα από τους δύο τύπους νομίσματος
ωθείται στα άκρα (εγγύτερα στο 0% ή στο 100%) βασισμένο στην εκροή της
λογιστικής συνάρτησης (logistic function).
Ο συντελεστής alpha = 0,025.
Εδώ από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης το ποσοστό
διατηρείται αμετάβλητο στο 15%.
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Διάγραμμα 1.4: Προσομοίωση: Ποσοστό αποδοχής συμπληρωματικού νομίσματος
ανά αριθμό συναλλαγών (n=2000). Money adoption model (Troutman and Wilensky
2007, τροποποίηση Tzouvelekas, 2019)
Από το σύνολο των προσομοιώσεων που διενεργήθηκαν, τα αποτελέσματα με
ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον αποτυπώνονται στους Πίνακες 1.1, 1.2 και 1.3.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η αυξομείωση της αποδοχής του συμπληρωματικού
νομίσματος σε σχέση με το επίσημο νόμισμα σε κυκλοφορία όταν ο αλγόριθμος είναι
Reward. Οι αλγόριθμοι Individual (τυχαίο) και Threshold (Όριο) δίνουν ευθείες
γραμμές με σταθερή κλίση ανεξάρτητα από τον αριθμό των διενεργούμενων
συναλλαγών. Στον Πίνακα 1.6 συνοψίζονται οι προσομοιώσεις με ενδιαφέρον για την
έρευνά μας. Ο αριθμός των δρώντων-μελών του δικτύου είναι 100 με 64
προσομοιώσεις συνολικά Οι προσομοιώσεις με αλγόριθμους individual και threshold
περιλαμβάνουν τα πειράματα Α1, Α2, … Β1, … D12 (n=48 προσομοιώσεις). Οι
προσομοιώσεις με τη χρήση του αλγόριθμου reward που εμφανιζουν 100% αποδοχή
του συμπληρωματικού νομίσματος είναι οι Α13, Α14, Β13, Β14, C13, C14, D13,D14
(n=8 προσομοιώσεις). Παρατηρείται αντίστροφη σχέση ανάμεσα στον αριθμό
συναλλαγών για την απόλυτη αποδοχή του συμπληρωματικού νομίσματος και στο
ύψος του ποσοστού χρήσης του συμπληρωματικού νομίσματος.
Ο αλγόριθμος Reward δεν δίνει 100% αποδοχή στα πειράματα A15, A16,
B15, B16, C15, C16, D15, D16, παρά μοτίβα έντονων διακυμάνσεων, προϊόντων των
συναλλαγών (n=8 προσομοιώσεις). Με το logistic? να έχει τιμή True (On) και τον
συντελεστή alpha μειωμένο (η μεροληψία υπέρ του συμπληρωματικού νομίσματος 1)
ανεξάρτητα από το sink-state-1?, οι εν λόγω έντονες διακυμάνσεις αποτελούν λευκό
θόρυβο (χαοτικό σύστημα).
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Πίνακας 1.6: Σύνοψη προσομοιώσεων ΑΒΜ (n=100). Money adoption model (Tzouvelekas, 2019)

Ομάδα

100
δρώντες

Πείραμα

Αλγόριθμος

Α1-D12

Individual &
Threshold

Α13, (Α14)

Reward

Β13, (Β14)

Reward

C13, (C14)

Reward

D13,(D14)

Reward

A15, (A16)

Reward

B15, (B16)

Reward

C15, (C16)

Reward

D15, (D16)

Reward

Αρ.
συναλλαγών
για 100%
αποδοχή
Δεν υπάρχει
100%
αποδοχή
673, (692)
346, (403)
287, (308)
241, (293)
Δεν υπάρχει
Δεν υπάρχει
Δεν υπάρχει
Δεν υπάρχει

% συμπληρ.
νόμισμα

Αποτέλεσμα
% αποδοχή νέου νομίσματος

1%-15%

γραμμές με σταθερή κλιση
ανεξάρτητα από το ποσοστό
συμπλ. χρήματος σε κυκλοφορία
100%, θετική μεταβολή ανά
συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή ανά
συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή ανά
συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή ανά
συναλλαγή
Μοτίβο έντονων ταλαντώσεων
0% - 5%
Μοτίβο έντονων ταλαντώσεων
10% - 0%
Μοτίβο έντονων ταλαντώσεων
12% - 2,5%
Μοτίβο έντονων ταλαντώσεων
24%-12,5%

1%
5%
10%
15%
1%
5%
10%
15%

Στον Πίνακα 4.7 συνοψίζονται οι προσομοιώσεις με ενδιαφέρον για την
έρευνά μας. Ο αριθμός των δρώντων- μελών του δικτύου είναι 500 με 64
προσομοιώσεις συνολικά Οι προσομοιώσεις με αλγόριθμους individual και threshold
περιλαμβάνουν τα πειράματα Α1, Α2, … Β1, … D12 (n=48 προσομοιώσεις). Οι
προσομοιώσεις με τη χρήση του αλγόριθμου reward που εμφανίζουν 100% αποδοχή
του συμπληρωματικού νομίσματος είναι οι Α13, Α14, Β13, Β14, C13, C14, D13,D14
(n=8 προσομοιώσεις). Παρατηρείται αντίστροφη σχέση ανάμεσα στον αριθμό
συναλλαγών για την απόλυτη αποδοχή του συμπληρωματικού νομίσματος και στο
ύψος του ποσοστού χρήσης του συμπληρωματικού νομίσματος.
Ο αλγόριθμος Reward δεν δίνει 100% αποδοχή στα πειράματα A15, A16,
B15, B16, C15, C16, D15, D16, παρά μοτίβα έντονων διακυμάνσεων, προϊόντων των
συναλλαγών (n=8 προσομοιώσεις). Με το logistic? να έχει τιμή True (On) και το τον
συντελεστή alpha μειωμένο (η μεροληψία υπέρ του συμπληρωματικού νομίσματος 1)
ανεξάρτητα από το sink-state-1?, οι εν λόγω έντονες διακυμάνσεις αποτελούν λευκό
θόρυβο (χαοτικό σύστημα).
Πίνακας 1.7: Σύνοψη προσομοιώσεων ΑΒΜ (n=500). Money adoption model (Tzouvelekas,
2019)
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Ομάδα

Πείραμα

Αλγόριθμος

Αρ.
συναλλαγών
για 100%
αποδοχή

Α1-D12

Individual
&
Threshold

Δεν υπάρχει
100%
αποδοχή

Reward

764, (677)

Reward

464, (446)

5%

Reward

462, (480)

10%

Reward

361, (314)

15%

Reward

Δεν υπάρχει

1%

Reward

Δεν υπάρχει

5%

Reward

Δεν υπάρχει

10%

Reward

Δεν υπάρχει

15%

Α13, (Α14)
Β13, (Β14)
C13, (C14)
500
δρώντες

D13,(D14)
A15, (A16)
B15, (B16)
C15, (C16)

%
συμπληρ.
νόμισμα

1%-15%

1%

D15, (D16)

Αποτέλεσμα
% αποδοχή νέου
νομίσματος
γραμμές με σταθερή
κλιση ανεξάρτητα από
το ποσοστό συμπλ.
χρήματος σε κυκλοφορία
1-15%
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 3% - 0%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 0% - 4%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 12% - 6%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 17,5%13%

Στον Πίνακα 1.8 συνοψίζονται οι προσομοιώσεις με ενδιαφέρον για την
έρευνά μας. Ο αριθμός των δρώντων- μελών του δικτύου είναι 2000 με 64
προσομοιώσεις συνολικά. Οι προσομοιώσεις με αλγόριθμους individual και threshold
περιλαμβάνουν τα πειράματα Α1, Α2, … Β1, … D12 (n=48 προσομοιώσεις). Οι
προσομοιώσεις με τη χρήση του αλγόριθμου reward που εμφανίζουν 100% αποδοχή
του συμπληρωματικού νομίσματος είναι οι Α13, Α14, Β13, Β14, C13, C14, D13,D14
(n=8 προσομοιώσεις). Παρατηρείται αντίστροφη σχέση ανάμεσα στον αριθμό
συναλλαγών για την απόλυτη αποδοχή του συμπληρωματικού νομίσματος και στο
ύψος του ποσοστού χρήσης του συμπληρωματικού νομίσματος. Ο αλγόριθμος
Reward δεν δίνει 100% αποδοχή στα πειράματα A15, A16, B15, B16, C15, C16,
D15, D16, παρά μοτίβα έντονων διακυμάνσεων, προϊόντων των συναλλαγών (n=8
προσομοιώσεις). Με το logistic? να έχει τιμή True (On) και το τον συντελεστή alpha
μειωμένο (η μεροληψία υπέρ του συμπληρωματικού νομίσματος 1) ανεξάρτητα από
το sink-state-1?, οι εν λόγω έντονες διακυμάνσεις αποτελούν λευκό θόρυβο (χαοτικό
σύστημα).
Πίνακας 1.8: Σύνοψη προσομοιώσεων ΑΒΜ (n=2000). Money adoption model
(Tzouvelekas, 2019)
Ομάδα

Πείραμα

Αλγόριθμος

Αρ.

%

Αποτέλεσμα
16

συναλλαγών
για 100%
αποδοχή

2000
δρώντες

συμπληρ.
νόμισμα

Α1-D12

Individual &
Threshold

Δεν υπάρχει
100%
αποδοχή

1%-15%

Α13, (Α14)

Reward

1009, (758)

1%

Β13, (Β14)

Reward

722, (652)

5%

C13, (C14)

Reward

471, (405)

10%

D13,(D14)

Reward

397, (402)

15%

A15, (A16)

Reward

Δεν υπάρχει

1%

B15, (B16)

Reward

Δεν υπάρχει

5%

C15, (C16)

Reward

Δεν υπάρχει

10%

D15, (D16)

Reward

Δεν υπάρχει

15%

% αποδοχή νέου
νομίσματος
γραμμές με σταθερή
κλιση ανεξάρτητα
από το ποσοστό
συμπλ. χρήματος σε
κυκλοφορία
100%, θετική
μεταβολή ανά
συναλλαγή
100%, θετική
μεταβολή ανά
συναλλαγή
100%, θετική
μεταβολή ανά
συναλλαγή
100%, θετική
μεταβολή ανά
συναλλαγή
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 2% 0,5%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 6% 2%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 11% 5,5%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 16%11,5%

Σε δεύτερη φάση7 διενεργήθηκαν 12 πειράματα/προσομοιώσεις (3 πειράματα
για κάθε μια από τις επιλογές συμπληρωματικού χρήματος 1%, του 5%, του 10% και
τέλος του 15%) για σενάρια συναλλασσόμενου πληθυσμού 10.000 (n=10.000). Τα
νέα πειράματα/προσομoιώσεις διενεργήθηκαν τον Ιούλιο του 2019 και έδωσαν
επαληθεύσιμα αποτελέσματα, με τις ίδιες αρχικές παραμέτρους, όπως και με τα
αρχικά για, n=100, n=500, n=2000, πειράματα. Στη δεύτερη φάση επικεντρωθήκαμε
στον αλγόριθμο reward έχοντας δει τα αποτελέσματα των αλγόριθμων individual και
threshold από την πρώτη φάση.
7

Χρησιμοποιήθηκε Server της Agroid Κοιν.Σ.Επ. μεγάλης υπολογιστικής ισχύος (2 X Intel Xeon
E5645 @2.4Ghz 12 core CPU με 32GB ECC μνήμης) για προσομοιώσεις με n=10.000. Μέσος χρόνος
υπολογισμού αποτελεσμάτων 3 ½ ώρες. Τα πλήρη αποτελέσματα αποτυπώνονται στο Παράρτημα 3
και στα ηλεκτρονικά παραρτήματα της έρευνας.
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Επιπλέον δεν διενεργήθηκαν τα αντίστοιχα πειράματα Α1…Α12 (όπως και τα
αντίστοιχα Β, C και D) έχοντας επίσης λάβει υπόψη τα μη σημαντικά αποτελέσματα
από την πρώτη φάση. Στην Εικόνα 1.2 αποτυπώνεται η πολυπλοκότητα των
συναλλαγών με 10.000 δρώντες.

Εικόνα 1.2: H οθόνη χειρισμού του μοντέλου Money adoption model (Troutman and
Wilensky 2007, τροποποίηση Tzouvelekas, 2019, Προσομοίωση για 10.000
συναλλασσόμενους)
Στον Πίνακα 1.9 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα για τις προσομοιώσεις
A13… D15. Στο πείραμα Α13 με κυκλοφορία 1% του συμπληρωματικού νομίσματος
σε 1080 συναλλαγές επέρχεται πλήρης αποδοχή του νέου νομίσματος σε σχέση με το
υπάρχον.
Πίνακας 1.9: Σύνοψη προσομοιώσεων ΑΒΜ (n=10000). Αλγόριθμος Reward. Money
adoption model (Tzouvelekas, 2019)

Ομάδα

10000
δρώντες

Πείραμα

Αρ.
συναλλαγών
Αλγόριθμος
για 100%
αποδοχή

%
συμπληρ.
νόμισμα

Α13, (Α14)

Reward

1080, (1094)

1%

Β13, (Β14)

Reward

704, (774)

5%

C13, (C14)

Reward

607, (618)

10%

D13,(D14)

Reward

587, (594)

15%

Αποτέλεσμα
% αποδοχή νέου
νομίσματος
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
100%, θετική μεταβολή
ανά συναλλαγή
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A15

Reward

Δεν υπάρχει

1%

B15

Reward

Δεν υπάρχει

5%

C15

Reward

Δεν υπάρχει

10%

D15

Reward

Δεν υπάρχει

15%

Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 1,8% 0,6%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 5,8% 2,44%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 11% 4,9%
Μοτίβο έντονων
ταλαντώσεων 16%10,3%

Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν με τη χρήση του μοντέλου ΑΒM
“Simple Economy”, σε γλώσσα Netlogo, όπου οι δρώντες έχουν ως μόνη υποχρέωση
αν κρατούν μια χρηματική μονάδα στην κατοχή τους, να τη δίνουν σε άλλο δρώντα
και αν δεν έχουν, να μην συναλλάσσονται (Wilensky, 2011). Το αποτέλεσμα
προϊόντος του χρόνου, είναι ότι ο συνολικός χρηματικός πλούτος των δρώντων
συγκεντρώνεται στην κατοχή του ανώτερου 10% από την κατανομή,
επιβεβαιώνοντας τη ρήση “οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι”. Αν
μεταβληθεί η αρχική παράμετρος του χρηματικού ποσού και από 1 χρηματική μονάδα
γίνει 10, 20, ή 100 η ανισοκατανομή γίνεται εμφανής από πολύ νωρίς και το ανώτερο
10% υπερακοντίζει σε πλούτο το 50% των δρώντων πολύ πιο σύντομα από το αν
ήταν μικρό το αρχικό χρηματικό ποσό.
Πλέον των ανωτέρω μοντέλων οι αναγνώστες μπορούν να δουν άλλα μοντέλα
οικονομικών προσομοιώσεων όπως το ModEco V2.05 – Model Economies (Boyle,
2017 01a) για ένα αγροτικό οικονομικό σύστημα, το ModEco NLG V1.39 – Model
Economies – The PMM (Boyle, 2017, 01b) που αποτελεί την εξέλιξη του
προηγούμενο σε γλώσσα NetLogo, το EiLab V1.36 – Entropic Index Laboratory8
(Boyle, 2017, 06), το CmLab V1.17 – Conservation of Money Laboratory (Boyle,
2017, 05).
Συμπέρασμα
Συμπερασματικά στο μοντέλο Money Adoption (Tzouvelekas, 2019) η χρήση
αλγορίθμου reward καθιστά το νόμισμα “1” (πχ συμπληρωματικό ή τοπικό) από ένα
αριθμό συναλλαγών και έπειτα κυρίαρχο νόμισμα στη θέση του αρχικού νομίσματος
“0”. Το μοντέλο έτρεξε διαδοχικά για 100, 500, 2000 και 10000 συναλλασσόμενους.
Η πειραματική παρατήρηση έδωσε επαληθεύσιμα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον
αριθμό των συναλλασσόμενων. Ακόμη και με χρήση 1% του νέου νομίσματος
υποκαθίσταται πλήρως το προηγούμενο νόμισμα αν εφαρμοστεί ο αλγόριθμος
reward. Αυτό δεν ισχύει για τους αλγόριθμους individual και threshold.
8

Το μοντέλο στηρίζεται στους Drăgulescu and Yakovenko (2000).
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Αν όπως στο πλαίσιο χρήσης δυο γλωσσών υπάρχει δομική μεροληψία υπέρ
της νέας γλώσσας τότε και το νέο χρήμα μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως (περίπου
100%, το μέχρι τότε κυρίαρχο). Υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες καταστάσεις όπου
συνυπάρχουν και τα δύο νομίσματα, όπως υπάρχουν και καταστάσεις όπου το νέο
χρήμα μετά από κάποιο αριθμό φάσεων συναλλαγών παύει να κυκλοφορεί και το
κυρίαρχο χρήμα παραμένει ως τέτοιο.
Στην εποχή της έκρηξης των Τ.Π.Ε., κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη και δοκιμή
προσομοιώσεων μέσω μοντέλων ABM. Ο Axelrod προτείνει πέντε θέματα για τη
Μοντελοποίηση-βάσει-Δρώντων μέσα από την εμπειρία της διεπιστημονικής
συνεργασίας (Axelrod, 2006, pp. 1567-1568). Οι Gilbert, N. and Troitzsch (2005, p.
227) αναφέρουν επίσης ότι τα μοντέλα ABM είναι κατάλληλα για συμμετοχική
έρευνα. Οι εφαρμογές ABM εκτός των άλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
πεδίο της οικονομίας, του χρήματος, των συμπληρωματικών νομισμάτων, της
χρηματοοικονομικής, αλλά και στις οργανώσεις (Chang and Harrington, 2006, pp.
1274-1334) με σκοπό την αναγνώριση τυχόν αναδυόμενων μοτίβων και
συμπεριφορών, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και στον αντίκτυπό τους σε επίπεδο
σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών. Οι προσομοιώσεις δεν πρέπει να είναι
ουδέτερα αξιολογικά εργαλεία ψηφιακών δρώντων. Oι σχεδιαστές τους πρέπει να
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις παραμέτρους του συστήματος που χτίζουν. Το πεδίο
της μοντελοποίησης βάσει δρώντων και ειδικότερα η γλώσσα Νetlogo χρειάζονται να
επεκταθούν στην πολιτική οικονομία, στην οικονομική θεωρία και στην πολιτική
γενικότερα, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση οικονομικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών διαδικασιών για την καλύτερη λήψη αποφάσεων.
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