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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα 

που υλοποιούνται βάσει πρακτόρων μπορούν να προσομοιώσουν την κοινωνική ταυτότητα 

ατόμων που απαρτίζουν μία κοινωνία και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Βασικός 

σκοπός της είναι η ανάλυση και υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον του μοντέλου 

SharedID και η αντίστοιχη εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητά του. 

Αρχικά, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο μοντέλων και μεθόδων που σχετίζονται με 

την προσομοίωση κοινωνικών συμπεριφορών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το 

μοντέλο SharedID, το οποίο βασίζεται στην έννοια της κοινής ταυτότητας, στον βαθμό και 

στον τρόπο δηλαδή σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη μίας κοινωνίας υιοθετούν μια κοινή 

κοινωνική ταυτότητα. Παράλληλα το μοντέλο αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού 

C++ και υλοποιήθηκαν μια σειρά από προσομοιώσεις παραδειγμάτων, των οποίων τα 

αποτελέσματα συνέβαλλαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων που παρατίθενται στο τέλος της 

εργασίας.   
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1. Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, τα δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη 

συμπεριφορά έχουν αυξηθεί κατά πολλές τάξεις μεγέθους. Με την πολύ έντονη πλέον 

παρουσία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των πιστωτικών καρτών, καθώς και με 

την επίδραση συμπληρωματικών τεχνολογιών παρακολούθησης, καθίσταται εφικτή η 

ποσοτικοποίηση κοινωνικών χαρακτηριστικών ακόμη και ολόκληρων πολύπλοκων 

κοινωνικών συστημάτων. Για παράδειγμα, στις μέρες μας, οι περισσότεροι άνθρωποι 

διαθέτουν κινητά τηλέφωνα με αποτέλεσμα οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να έχουν 

πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την καθημερινότητα περισσότερων από 3 

δισεκατομμυρίων ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο. Επίσης, πολλά έθνη έχουν καταχωρημένα στοιχεία που αφορούν ολόκληρο σχεδόν 

τον πληθυσμό τους σε βάσεις δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία 

των παρατηρούμενων πολιτιστικών χαρακτηριστικών που εμφανίζονται στα σύγχρονα 

κοινωνικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων του ρυθμού ζωής των ανθρώπων, τις 

αντιδράσεις τους σε ακραία γεγονότα, την κοινωνική τους δικτύωση κ.ά.  

Η έννοια της κοινωνικής ταυτότητας παίζει βασικό ρόλο στην ανάλυση και την 

επεξήγηση των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τις 

συγκρούσεις μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων στη Μ. Ανατολή μέχρι τις εκλογικές μάχες 

Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, η καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών με 

τις οποίες διαμορφώνεται η κοινωνική ταυτότητα μπορεί να βοηθήσει στη βέλτιστη λήψη 

αποφάσεων και την αντιμετώπιση έκρυθμων καταστάσεων από τους αρμόδιους φορείς.  

 Αν και οι ερευνητές διάφορων επιστημονικών πεδίων έχουν μελετήσει την έννοια της 

κοινωνικής ταυτότητας, ωστόσο κάθε πεδίο δίνει έμφαση σε διαφορετικές πτυχές αυτού του 

σύνθετου αντικειμένου (θρησκεία, κοινωνική θέση, προκαταλήψεις, βαθμός εξουσίας κοκ). 

Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι διαδικασίες που σχετίζονται με την κοινωνική ταυτότητα και 

τη διαμόρφωσή της εξελίσσονται σε διαφορετικές κλίμακες και διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Επιπλέον, ο μεγάλος βαθμός αλληλεπίδρασης τους, καθιστά δύσκολη τη μοντελοποίηση 

τους με τη χρήση των παραδοσιακών ερευνητικών μεθόδων (που συχνά περιλαμβάνουν 

συσχετίσεις μεταβλητών ή αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα).  

 Η κατανόηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων – δηλαδή των αλληλεπιδράσεων με 

βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου – έχει μεγάλη αξία σε πολλές 

περιπτώσεις. Οι πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας ομάδας 

αλληλεπιδρούν μπορεί να επιδεινώσουν τις δυσκολίες επικοινωνίας ιδιαίτερα σε 

πολυπολιτισμικές ομάδες. Η μοντελοποίηση κοινωνικών συμπεριφορών γενικά 
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περιλαμβάνει υπολογιστικές μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση των κοινωνικών 

διεργασιών και την ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παρέχει εννοιολογικά και τεχνολογικά 

εργαλεία για τα πεδία ανάλυσης και λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με έννοιες όπως η 

εθνική και δημόσια ασφάλεια, η πολιτική σταθερότητα, η έννομη τάξη, οι κοινωνικές και 

πολιτιστικές αλλαγές. Καθώς οι παραπάνω έννοιες αναπτύσσονται εντός πλαισίων 

διαφορετικών κοινωνικών επιστημών, ένας βασικός στόχος της μοντελοποίησης είναι η 

ανάπτυξη εφαρμογών που θα μπορούν να επεξεργάζονται ετερογενείς πηγές δεδομένων. 

Ταυτόχρονα απαιτείται η επιτυχής αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών 

πεδίων όπως οι κοινωνικές επιστήμες και η επιστήμη των υπολογιστών, γεγονός που μπορεί 

να δημιουργήσει συγκεκριμένες προβληματικές. Για παράδειγμα, τα προς ανάλυση κοινωνικά 

συστήματα διαθέτουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη την 

ποσοτικοποίηση και επεξεργασία τους μέσα από κανόνες και μεθόδους των θετικών 

επιστήμων. Επίσης, η κοινωνική έρευνα περιλαμβάνει επιστημολογικές και μεθοδολογικές 

παραδοχές που τη διαφοροποιούν από την έρευνα στις θετικές επιστήμες. Η ύπαρξη τέτοιων 

προβλημάτων αποτελεί ακόμα ένα βασικό ζήτημα προς επίλυση εντός του πεδίου της  

μοντελοποίησης κοινωνικών συμπεριφορών. 

Στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης η μοντελοποίηση με πράκτορες μπορεί να 

αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Για παράδειγμα τα συστήματα Bayes και τα 

συστήματα δυναμικών μοντέλων είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στην χαρτογράφηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων, των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και άλλων 

διαφορετικών συνιστωσών της ανθρώπινης κοινωνίας.  Ωστόσο, και οι δύο τύποι μοντέλων 

χρειάζονται την πλήρη γνώση αυτών των σχέσεων μεταξύ τόσο ετερογενών επιρροών όπως 

τις φυλετικές σχέσεις, τους οικονομικούς παράγοντες, τον τύπο διακυβέρνησης, τις διεθνείς 

επιρροές, ακόμη και τη δημοσιότητα, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί με τα 

σημερινά διαθέσιμα δεδομένα. 

  Δύο είναι τα πιο δημοφιλή μοντέλα προσομοίωσης κοινωνικών συμπεριφορών από 

το υπολογιστικό επιστημονικό πεδίο, το Threat Anticipation Program (TAP) του Edward 

MacKerrow και το SharedID11 του David Rousseau του οποίου η λεπτομερής ανάλυση και 

υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον θα αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο της εν 

λόγω εργασίας. 

Συγκεκριμένα, το μοντέλο SharedID βασίζεται στην παραδοχή που κάνουν οι 

φιλελεύθεροι θεωρητικοί και, πιο πρόσφατα, οι κονστρουκτιβιστές ότι η αίσθηση μιας κοινής 

ταυτότητας σε μια κοινωνία μπορεί να μειώσει την αντίληψη περί εξωτερικής απειλής και να 

αυξήσει τα επίπεδα διεθνούς συνεργασίας. Το SharedID συμπλήρωσε ένα κενό που υπήρχε 

στη διεθνή βιβλιογραφία με την ανάπτυξη ενός προτύπου διαδικασίας του σχηματισμού 
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κοινωνικής ταυτότητας που συνδέει ρητά το ατομικό επίπεδο (δηλ., την μικροσκοπική 

κλίμακα) με το κοινωνικό επίπεδο (δηλ., την μακροσκοπική κλίμακα). Το ζήτημα που 

προκύπτει είναι ποιες διαδικασίες και κοινωνικοί παράγοντες οδηγούν στην εμφάνιση (ή την 

κατάρρευση) της αίσθησης κοινής ταυτότητας. 

Στην παρούσα μελέτη θα ξεκινήσουμε αναλύοντας το θεωρητικό υπόβαθρο μοντέλων 

και μεθόδων που πραγματεύονται την προσομοίωση κοινωνικών συμπεριφορών, 

εξετάζοντας τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, στο κεφάλαιο 2 αναφέρουμε κάποιους 

αλγόριθμους οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των αντιδράσεων σε 

συγκεκριμένες συνθήκες διάφορων κοινωνικών ομάδων που έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες 

και χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα οι γνωστές «τρομοκρατικές ομάδες» της Μ.Ανατολής για 

τις οποίες κρίνεται πλέον απαραίτητο να έχουν εκτιμηθεί οι πιθανές τους δράσεις προτού 

γίνει οποιαδήποτε μικρής ή μεγάλης κλίμακας επέμβαση ή παρέμβαση σε τέτοιους 

κοινωνικούς σχηματισμούς.  

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου των μοντέλων που η 

υλοποίησή τους βασίζεται στη χρήση πρακτόρων. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει τα μοντέλα 

αυτά ξεκίνησαν από την ανάπτυξη απλών αλγορίθμων και μαθηματικών σχέσεων και 

εξελίχθηκαν μέσω τεχνικών της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης. 

Αναφέρεται το παράδειγμα των πολιτικών πρακτόρων στο οποίο βασίζεται σε ένα βαθμό το 

μοντέλο πρακτόρων του SharedID, ενώ γίνεται και μια σχετικά σύντομη περιγραφή του 

μοντέλου TAP. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναλυτική περιγραφή του μοντέλου SharedID. Αρχικά, 

αναλύονται συνοπτικά η φιλοσοφική και θεωρητική βάση των εννοιών της κοινής ταυτότητας 

και των πολλαπλών κοινωνικών ταυτοτήτων, προκειμένου να επεξηγηθεί στον αναγνώστη η 

λογική βάση πάνω στην οποία κατασκευάστηκε το μοντέλο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

δομή λειτουργίας του μοντέλου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν κατά την 

υλοποίησή του σε γλώσσα C++. Τέλος, διατυπώνονται μια σειρά από υποθέσεις σε σχέση με 

την επίδραση συγκεκριμένων παραμέτρων του μοντέλου στα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων και παρατίθενται οι αντίστοιχοι πίνακες αποτελεσμάτων και διαγράμματα 

τιμών. 

Στο κεφάλαιο 5 εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

μοντέλου βάσει των αποτελεσμάτων που παρήγαγαν τα προσομοιωμένα παραδείγματα. 

Αναδεικνύονται οι βασικοί άξονες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα και εξετάζεται η 

αξιοπιστία τους βάσει κοινωνιολογικών κριτηρίων.  
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Στο τέλος της εργασίας περιλαμβάνονται δυο παραρτήματα. Στο παράρτημα Α 

αναφέρονται και διευκρινίζονται όλες οι μεταβλητές που εμπεριέχει το πρόγραμμα που έχει 

υλοποιηθεί σε γλώσσα C++ και στις οποίες ο χρήστης μπορεί να δώσει διάφορες αριθμητικές 

τιμές μέσω ενός αρχείου κειμένου. Στο παράρτημα Β εξηγούνται αναλυτικά όλα τα βήματα 

που πρέπει να κάνει ο χρήστης για να εκτελέσει το πρόγραμμα και να παράγει τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα. 

  

2. Θεωρητική μοντελοποίηση κοινωνικής συμπεριφοράς 

Στο παρελθόν μεγάλο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στην ανάλυση πολιτισμικών 

προτύπων και στους τρόπους με τους οποίους τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις 

διαδικασίες προβλέψεων και λήψης αποφάσεων. Αν και γενικά έχουν βρεθεί μορφές 

συσχέτισης μεταξύ ανθρώπινων συμπεριφορών και στοιχείων κουλτούρας, ωστόσο λίγα από 

τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν πέτυχαν την άμεση σύνδεση τους. Παρατηρείται συνεπώς η 

ανάγκη ανάπτυξη εφαρμογών που θα μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην αξιολόγηση και 

την ερμηνεία κοινωνικών χαρακτηριστικών, όσο και στην ανάλυση του τρόπου και του 

βαθμού αλληλεπίδρασης τους με την ίδια την ανθρώπινη συμπεριφορά.    

 

2.1. Ευγένεια και Εθιμοτυπία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

Ως ευγένεια ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες διαμορφώνεται και 

διαχειρίζεται η επικοινωνία μεταξύ υποκειμένων, τα οποία έχουν στόχους, καθώς και τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν επιθετική συμπεριφορά προκειμένου να τους 

πραγματοποιήσουν1. Κοινώς ευγένεια είναι ένα μέσο με το οποίο ερμηνεύονται, διατηρούνται 

και μεταβάλλονται οι κοινωνικές σχέσεις. Ως εθιμοτυπία ορίζουμε την κωδικοποίηση με την 

οποία σηματοδοτείται η ευγένεια. Περιλαμβάνει φράσεις, κινήσεις, χειρονομίες, και ακόμη πιο 

πρωτογενείς τρόπους αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να εκφράσει 

σεβασμό με τη στάση του σώματος, με ήσυχη ομιλία, ή και με ρητό τρόπο όπως οι τίτλοι 

ευγενείας. Επίσης συγκεκριμένες συμπεριφορές διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία, καθότι 

κάθε κουλτούρα έχει τους δικούς της εθιμοτυπικούς κανόνες.   

 Συνεπώς οι έννοιες της ευγένειας και της εθιμοτυπίας μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη και τη διαμόρφωση των αλληλεπιδραστικών συμπεριφορών.  
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2.1.1. Ένα μοντέλο εθιμοτυπίας για συμπεριφορές μεταξύ ανθρώπων 

Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας πάνω στη μελέτη της ευγένειας είναι το μοντέλο 

των Penelope Brown και Stephen Levinson2. Παρατηρήθηκε ότι άνθρωποι διαφορετικών 

πολιτισμών και γλωσσών συχνά αποκλίνουν από αυστηρά πρότυπα συνομιλίας 

χρησιμοποιώντας συμπεριφορές με σκοπό να μετριάσουν ή να αμβλύνουν την άμεση 

έκφραση μιας επιθυμίας,  σκοπού, ή εντολής. Για παράδειγμα η χρήση της λέξης 

"παρακαλώ" μπροστά από μια πρόταση επιθυμίας,  αν και περιττή για την ορθότητα της 

έκφρασης προφανώς αμβλύνει την ένταση με την οποία αυτή διατυπώνεται. Αν και ο 

πρωταρχικός στόχος της έρευνας ήταν η εξήγηση γιατί τα άτομα επιλέγουν με διαφορετικό 

τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό να υιοθετήσουν μια ευγενική συμπεριφορά το βασικό 

μοντέλο μπορεί να επεκταθεί εύκολα στο πεδίο της ανίχνευσης απειλητικών ή  ήπιων 

συμπεριφορών ακόμα και από παρατηρητές που δεν συμμετέχουν στην επικοινωνιακή 

διαδικασία.  

Επίσης αν και οι αντιλήψεις για την ευγένεια διαφέρουν μεταξύ ατόμων και των 

κοινωνικών τους ρόλων, στο μοντέλο των Brown και Levinson η ευγένεια λειτουργεί ομοίως 

για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες.  

 

2.1.2. Υπολογισμός της σοβαρότητας της έννοιας «απειλή» 

Ο πυρήνας του μοντέλου των Brown και Levinson είναι ο ισχυρισμός ότι η βαρύτητα ή 

ο βαθμός μιας απειλής του προσώπου που θέτει η πράξη είναι μια συνάρτηση τριών 

παραγόντων3. Ο πρώτος παράγοντας είναι η σχετική εξουσία του ακροατή πάνω στον 

ομιλητή. Η εξουσία είναι ασύμμετρη. Αν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίσοι, χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθεί περισσότερη ευγένεια προς ένα ισχυρότερο ακροατή για να διατηρηθεί ένα 

σταθερό επίπεδο της απειλής. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η κοινωνική απόσταση μεταξύ 

ακροατή και ομιλητή. Η κοινωνική απόσταση είναι μια συμμετρική σχέση και περίπου το 

αντίστροφο της οικειότητας. Όσο μεγαλύτερη η οικειότητα (και άρα μικρότερη η κοινωνική 

απόσταση), τόσο μικρότερος ο βαθμός ευγένειας που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Ο τρίτος 

παράγοντας είναι η επιβολή της πράξης.  Έντονα επιβλητικές πράξεις απαιτούν  μεγαλύτερη 

επανόρθωση προκειμένου να αμβλυνθεί το αυξημένο επίπεδο απειλής τους.  

 Ο βαθμός επιθυμίας του ομιλητή να προβάλει το δικό του πρόσωπο, περισσότερο ή 

λιγότερο, από των υπολοίπων, λέγεται χαρακτήρας.  

 Η προσέγγιση των Brown και Levinson δεν αξιοποιεί αυτές τις παραμέτρους, τις 

αντιμετωπίζει ως ποιοτικές μεταβλητές. Ο βαθμός απειλής που ενέχει μια πράξη μπορεί να 
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επανορθωθεί ή να εξισορροπηθεί από την αξία μιας ευγενικής συμπεριφοράς του ατόμου.  

Αυτή η σχέση μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

WX ≅ V(Ax) 

Εξίσωση 1 

Δηλαδή η βαρύτητα της απειλής(W) σε μια αλληλεπίδραση x (όπου Wx είναι μια 

συνάρτηση των βαθμών εξουσίας, κοινωνικής απόστασης, επιβολής, και χαρακτήρα) 

αναμένεται να είναι περίπου ίση με τη συνολική αξία επανόρθωσης (V) του συνόλου των 

ευγενικών δράσεων (Α) που περιλαμβάνονται στο x. Αν ο ομιλητής χρησιμοποιεί λιγότερη 

ευγένεια από ότι θεωρεί ο ακροατής ως απαραίτητη (αν το Wx είναι πολύ μεγαλύτερο από το 

V(Ax)) τότε ο ακροατής θα εκλάβει αγένεια και θα ερμηνεύσει τη συμπεριφορά διαφορετικά 

από ότι θα έπρεπε.  Εάν ο βαθμός ευγένειας είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι είναι θεωρείται 

απαραίτητο, τότε ο ακροατής θα εκλάβει τη συμπεριφορά ως δουλοπρέπεια, θα θεωρήσει ότι 

υπάρχουν υστερόβουλα κίνητρα και θα δώσει επίσης λανθασμένη ερμηνεία.  

 Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι ακόμα και σε 

κοινωνίες με διαφορετική κουλτούρα οι στρατηγικές άμβλυνσης απειλητικών συμπεριφορών 

ταυτίζονται. Οι Brown και Levinson κατάρτισαν ένα εκτεταμένο κατάλογό διαφόρων 

επανορθωτικών στρατηγικών, μοιρασμένων σε πέντε ευρείες κατηγορίες. 

 Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει απλά την επιλογή της μη πράξης ή μη 

συμπεριφοράς. Ορισμένες συμπεριφορές απλώς δεν μπορούν να μην καταλήξουν σε 

απειλή, εάν η διαφορά μεταξύ  εξουσίας, οικειότητας ή επιβολής είναι αρκετά μεγάλη.  

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει στρατηγικές με εύλογη δυνατότητα άρνησης μέσω 

υπονοουμένων και υπαινιγμών. Για παράδειγμα η έκφραση, "Το φαγητό είναι λίγο άνοστο'' 

υπονοεί ότι κάποιος ζητάει το αλάτι. 

 Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει στρατηγικές που στοχεύουν στο αρνητικό πρόσωπο 

του δέκτη. Σύμφωνα με τους Brown και Levinson η στόχευση στο αρνητικό πρόσωπο είναι 

πιο αποτελεσματική από την αντίστοιχη στο θετικό καθώς επικεντρώνεται στη ανάγκη του 

δέκτη για ανεξαρτησία δράσης και προσοχής με ένα απολογητικό ύφος ελαχιστοποιώντας 

έτσι το μέγεθος της επιβολής του ομιλητή. 

 Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει στρατηγικές που στοχεύουν στο θετικό πρόσωπο. 

Οι  στρατηγικές αυτές δίνουν έμφαση στην οικειότητα μεταξύ ομιλητή και ακροατή, 

προϋποθέτουν ανταπόκριση από τον ακροατή  και εμπεριέχουν υποσχέσεις.   
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Η πέμπτη κατηγορία είναι η επιλογή της μη επανόρθωσης και περιλαμβάνει 

στρατηγικές ωμής απειλητικής συμπεριφοράς οι οποίες θέτουν απευθείας το αίτημα του 

ομιλητή. 

 

2.1.3. Ο αλγόριθμος Etiquette Engine  

Ο αλγόριθμος Etiquette Engine (EE) αναπτύχθηκε σε έρευνα που 

χρηματοδοτήθηκε από το DARPA βάσει  της έρευνας των Brown και Levinson και προβλέπει 

το επίπεδο ευγένειας που περιμένει ο ακροατής. Επιπλέον προβλέπει αν οι ομιλητές οι 

οποίοι δεν παρουσιάζουν τον αναμενόμενο βαθμό ευγένειας (αν είναι υπερβολικά ευγενικοί ή 

αγενείς), θα φαίνονται μη πιστευτοί ή αν θα καλέσουν τον ακροατή να ξανασκεφτεί τι έγινε 

αντιληπτό από τη διατύπωση ώστε να επιχειρήσουν να επαναφέρουν την ισορροπία μεταξύ 

βαθμού απειλής και βαθμού επανόρθωσης.  

 Ο αλγόριθμος ξεκινά υπολογίζοντας τη βαρύτητα της απειλής Wx βάσει των στοιχείων 

για τη διαφορά εξουσίας, την κοινωνική απόσταση, την επιβολή, και τον χαρακτήρα 

σύμφωνα με το μοντέλο των Brown και Levinson. Στη συνέχεια ορίζει διαφορετικά βάρη για 

κάθε όρο ώστε να αποτιμηθούν διαφορετικά προκειμένου να ξεπεραστούν πολιτισμικές 

διαφορές στην έννοια της ευγένειας. Επιπλέον, υπολογίζει ένα δείκτη για το Wx που 

αντανακλά τη διαφορετική αντίληψη του κάθε παρατηρητή σχετικά με το συνολικό πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης λόγω προσωπικών ή πολιτιστικών διαφορών. Για παράδειγμα, έστω ότι ο Α 

νομίζει ότι είναι ισχυρότερος από τον Β, ενώ ο Β θεωρεί ότι είναι ίσοι. Έτσι, ο Α μπορεί να 

αντιληφθεί τη συμπεριφορά του Β ως αγενή ενώ ο Β να τη θεωρεί ευγενική.  

 H διαφορά μεταξύ του Wx και του V(Ax) μπορεί να οριστεί ως μετρική ευγένειας με την 

οποία αξιολογείται η δυσαναλογία μεταξύ αναμενόμενης και παρατηρούμενης 

συμπεριφοράς4.  

Η παραπάνω προσέγγιση όχι μόνο παρέχει συγκεκριμένες, ποσοτικά προσδιορίσιμες 

προβλέψεις για τις αντιλήψεις των ανθρώπων αλλά έχει πολλαπλά οφέλη. Πέρα από την 

εξοικονόμηση χρόνου και κόπου που απαιτούνται για παιχνίδια και προσομοιώσεις όπως 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, το μοντέλο προσφέρει τη δυνατότητα για πειραματισμό πάνω  

στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, για έρευνα των ανθρώπινων αντιδράσεων στους 

διάφορους τρόπους με τους οποίους διατυπώνεται ένα αίτημα. Για παράδειγμα μπορεί να 

μελετηθεί αν η λέξη «παρακαλώ» επιδρά στον τρόπο με τον οποίο ένας ακροατής επιλέγει να 

ικανοποιήσει το αίτημα.   
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 Σίγουρα η εθιμοτυπία και η ευγένεια δεν είναι οι μόνες πτυχές του πολιτισμού που 

χρειάζεται να μοντελοποιηθούν με υπολογιστικά εργαλεία και προσεγγίσεις. Εντούτοις, είναι 

κυρίαρχες πτυχές ουσιαστικά όλων των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ειδικά σε 

διαπολιτισμικό επίπεδο, και γι' αυτό αποτελούν βασικά αντικείμενα του πεδίου της κοινωνικής 

μοντελοποίησης. 

 

2.2. Μοντελοποίηση συμπεριφορών ομάδων – Οι αλγόριθμοι CONVEX 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές οι οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την 

ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Όπως εξετάστηκε η εθιμοτυπία και η 

ευγένεια κατά μήκος διαφορετικών κοινωνικών συνόλων έτσι ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας προς εξέταση είναι οι παρατηρούμενες κοινωνικές συμπεριφορές που 

αποκλίνουν σημαντικά από τον μέσο όρο της κοινωνίας. Για παράδειγμα πολλοί ερευνητές 

έχουν αναπτύξει μεθόδους οι οποίες μπορούν να προβλέψουν πιθανές συμπεριφορές 

τρομοκρατικών οργανώσεων (όπως βομβιστικές επιθέσεις, απαγωγές κοκ.)5. Οι 

περισσότερες από αυτές τις προβλέψεις είναι βασισμένες σε ενδείξεις οι οποίες 

συσχετίζονται με τις προβλεπόμενες δράσεις.  

 Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε τις ενδείξεις αυτές από πριν. Για 

παράδειγμα υπάρχει το σύνολο δεδομένων MAROB (Minorities at Risk Organizational 

Behavior) το οποίο αποτελείται από πληροφορίες εθνικο-πολιτικών ομάδων οι οποίες 

βρίσκονται υπό τον κίνδυνο να αναπτύξουν τρομοκρατικές συμπεριφορές ή το έχουν κάνει 

ήδη6. Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων έχει προσδιορίσει 284 μεταβλητές σε ετήσια βάση 

οι οποίες αφορούν πάνω από 280 τέτοιες ομάδες. Ένα κομμάτι αυτών των μεταβλητών 

αφορά τις ίδιες τις δράσεις τέτοιων ομάδων, ενώ ένα άλλο κομμάτι αναπαριστά το 

περιβάλλον στο οποίο δρουν. 

 Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην χρήση δεδομένων από προηγούμενες 

συμπεριφορές για να προβλέψουμε ομαδικές δράσεις. Για να γίνουν εφικτές τέτοιες 

προβλέψεις, έχει αναπτυχθεί μία υπολογιστική θεωρία και μία ομάδα αλγορίθμων με το 

όνομα CONVEX7.  

Οι αλγόριθμοι CONVEX βασίζονται στην έννοια του διανυσματικού μοντέλου 

συμπεριφοράς. Κάθε συμπεριφορά μιας ομάδας μεταφράζεται σε δυο διανύσματα. Το 

διάνυσμα πλαισίου(contex vector) περιέχει τιμές μεταβλητών που σχετίζονται με το πλαίσιο 

στο οποίο υπάρχει και δρα η ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικών με 

ενέργειες που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς που επηρεάζουν την ομάδα. Το 

διάνυσμα δράσης(action vector) περιέχει  τιμές μεταβλητών που σχετίζονται με τη δράση της 
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εν λόγω ομάδας, αντανακλώντας τις δράσεις στις οποίες αυτή συμμετέχει. Ένα τρίτο 

διάνυσμα ερωτήματος(query vector), το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε περίσταση, 

περιγράφει το πλαίσιο ή το περιβάλλον κάθε φορά στο οποίο η ομάδα βρίσκεται ή λειτουργεί. 

Το ζητούμενο είναι η πρόβλεψη της δράσης της ομάδας κάθε φορά. 

 Έστω ο χώρος Α όπου κάθε στοιχείο του είναι κάποιο χαρακτηριστικό. Κάθε 

χαρακτηριστικό Ai έχει ένα αντίστοιχο πεδίο dom(Ai).  Έστω ομάδα g που έχει ένα αντίστοιχο 

διάνυσμα πλαισίου CS(g) = (C1, ..., Cm) και ένα διάνυσμα δράσης AS(g) = (A1, ..., An), όπου 

κάθε Ci,Aj� A συμβολίζουν ένα χαρακτηριστικό και {C1, ..., Cm}∩{A1, ..., An} = Ǿ.  

Για παράδειγμα, στα στοιχεία του MAROB περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά όπως το 

FORSTFINSUP (δηλώνει αν υπάρχει χρηματοδότηση από το εξωτερικό), του οποίου το 

σύνολο είναι (ναι, όχι) και το DEMORG (δηλώνει εάν η οργάνωση είναι δημοκρατική), και έχει 

επίσης το σύνολο (ναι, όχι). Οι μεταβλητές που σχετίζονται με το κοινωνικό πλαίσιο ανήκουν 

σε διάφορες κατηγορίες: ο βαθμός βίας της ομάδας, ο βαθμός συμμετοχής της ομάδας σε 

πολιτικές διαδικασίες, ο βαθμός των διακρίσεων (πραγματικών ή αναμενόμενων) που 

αντιμετωπίζει η ομάδα, τα είδη των διαθέσιμων πόρων. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν μόνο 

ποιοτικές και όχι αριθμητικές μεταβλητές. 

 Συνεπώς, έστω g-συμπεριφορά μια συγκεκριμένη συμπεριφορά της ομάδας g που 

αντιστοιχεί σε δυο διανύσματα (c1, ..., cm),(a1, ..., an), ενώ μια παρελθοντική συμπεριφορά της 

ομάδας g είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, PB(g), από g-συμπεριφορές. Ένα διάνυσμα 

ερωτήματος q με αναφορά στο g είναι μια έκφραση της μορφής (c1, ..., cm). Δεδομένων κάθε 

φορά των PB(g) και q, το ζητούμενο του αλγόριθμου είναι το διάνυσμα δράσης (a1, ..., an).  

 

Οι αλγόριθμοι Convex 

Α)Ο αλγόριθμος Convexk_NN   

  Ο αλγόριθμος Convexk_NN βρίσκει αρχικά τα k διανύσματα πλαισίου c στο σύνολο PB 

που είναι πλησιέστερα στο q σύμφωνα με κάποια συνάρτηση απόστασης d (Ευκλείδεια, 

απόσταση συνημίτονου, Canberra, Chebyshev, Manhattan, Hamming κ.ά.).Έπειτα για κάθε 

χαρακτηριστικό δράσης ai  βρίσκει τις k τιμές ni1,...,nik  των διανυσμάτων δράσης που 

αντιστοιχούν στα k κοντινότερα διανύσματα πλαισίου, και επιστρέφει το μέσο όρο ν. Ο 

αλγόριθμος Convexk_NN τρέχει πολύ γρήγορα και αποδεικνύεται εύκολα ότι η πολυπλοκότητά 

του είναι O(k x PB (g)). 
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Β)O αλγόριθμος ConvexMerge 

 Όπως και με τον αλγόριθμο Convexk_NN, η βασική ιδέα είναι η εύρεση και εξέταση των 

k κοντινότερων γειτόνων του q. Ωστόσο, τώρα η σημαντικότητα των γειτόνων είναι 

αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση μεταξύ τους και q. Σε αυτή την περίπτωση ο 

αλγόριθμος υπολογίζει για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού δράσης από το σύνολο των 

κοντινών διανυσμάτων πλήθους k μια πιθανότητα της οποίας η τιμή εξαρτάται από την 

απόσταση μεταξύ του q και των αντίστοιχων διανυσμάτων πλαισίου και επιστρέφει την τιμή 

με τη μεγαλύτερη πιθανότητα.   

 Ο αλγόριθμος ConvexMerge διαρκεί λίγο περισσότερο χρόνο από το αλγόριθμο 

Convexk_NN. Η πολυπλοκότητα του περιλαμβάνει ένα επιπλέον πολλαπλασιαστικό 

παράγοντα, dom(Ai), διότι πρέπει να υπολογιστεί η πιθανότητα για κάθε dom(Ai) = a. 

 

Εφαρμογή και πειραματισμός  

 Πολλαπλές δοκιμές των αλγορίθμων Convex με διαφορετικά δεδομένα (διαφορετικό 

k, διαφορετική συνάρτηση απόστασης) με κριτήριο την ορθότητα των αποτελεσμάτων έχουν 

αναδείξει τα εξής συμπεράσματα:  

 Πρώτον, είναι καλύτερη η επιλογή δυο γειτόνων (k=2), από ότι ένας ή τρεις. Για k=2 

δίνονται τα καλύτερα αποτελέσματα, ανεξάρτητα του αλγορίθμου και της συνάρτησης 

αποστάσεως.  

 Δεύτερον, ο αλγόριθμος Convexk_NN σταθερά υπερτερεί του ConvexMerge, 

ανεξάρτητα από την επιλογή του k και της συνάρτησης αποστάσεως. Βέβαια, όταν k = 1, οι 

δύο αλγόριθμοι αποδίδουν το ίδιο. 

 Τρίτον, ο αλγόριθμος Convexk_NN φαίνεται να αποδίδει σχεδόν εξίσου καλά για k = 2 

και k = 3.  Ωστόσο, για συνάρτηση αποστάσεως Hamming, Manhattan, και Canberra η 

ακρίβεια του αλγορίθμου με k = 2 είναι καλύτερη από ότι με k = 3. Η κατάσταση 

αντιστρέφεται για συνάρτηση αποστάσεως Ευκλείδεια, Chebyshev, συνημίτονου. 

 Τέλος, ο αλγόριθμος Convexk_NN με k = 2 και συνάρτηση αποστάσεως την Hamming 

ή τη  Manhattan φαίνεται να πετυχαίνει τις καλύτερες επιδόσεις, με 96,9% ακρίβεια. Τα 

καλύτερα αποτελέσματα των συναρτήσεων Hamming και Manhattan δεν είναι απολύτως 

έκπληξη. Η απόσταση Hamming απλά μετράει το πλήθος των διαφορετικών τιμών στα 

χαρακτηριστικά πλαισίου ανά διάνυσμα, ενώ η απόσταση Manhattan είναι το άθροισμα των 

διαφορών των τιμών των χαρακτηριστικών πλαισίου. Λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι 

ποιοτικές και όχι ποσοτικές, (και άρα η αριθμητική διαφορά τους παίζει μικρότερο ρόλο στον 
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αλγόριθμο), αυτές οι  συναρτήσεις φαίνεται να υπερτερούν των υπολοίπων, όπως η 

Ευκλείδεια ή συνημίτονου.  

 Επίσης οι αλγόριθμοι Convex δείχνουν σταθερότητα στα αποτελέσματα ακόμα και 

όταν ο αριθμός των ετών των δεδομένων εκπαίδευσης διαφοροποιείται σημαντικά. 

 Ωστόσο οι αλγόριθμοι Convex δεν έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν με ακρίβεια 

κάθε πιθανή επιλογή δράσης για κάθε πιθανή κατάσταση. Τα δεδομένα του MAROB έχουν 

μεν χαρακτηριστικά αντίστοιχα μιας κατηγορίας προβλημάτων των κοινωνικών επιστημών, 

αλλά δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικά του συνόλου των προβλημάτων που μπορεί να 

προκύψουν στις περιστάσεις. Επιπλέον τα πεδία τιμών των χαρακτηριστικών είναι μικρά. 

Καμιά μεταβλητή δεν έχει περισσότερες από επτά πιθανές τιμές, και οι περισσότερες έχουν 

μεταξύ δύο και τεσσάρων, κάτι που ισχύει για πολλά σύνολα δεδομένων στις κοινωνικές 

επιστήμες. 

 Επιπλέον, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ζητήματα σε σχέση με τα αριθμητικά 

δεδομένα. Για παράδειγμα, η μελέτη μεταβλητών όπως το ΑΕΠ ή το ποσοστό γης που 

μετατράπηκε βιομηχανική ζώνη, απαιτεί μια καλή προσέγγιση. Για παράδειγμα, αν κάποια 

χαρακτηριστικά είναι μικρής κλίμακας, όπως 0 ή 1, ενώ άλλα είναι σε ευρύτερη κλίμακα, 

όπως από 1000 σε 100.000, χρειάζονται τρόποι ομαλοποίησης των αποστάσεων αυτών.  

 Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα σχετίζεται με το αν η επιλογή ορισμένων 

χαρακτηριστικών του πλαισίου, αντί για όλα θα αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι 

επίσης σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσο η απόδοση βαρών σε χαρακτηριστικά θα αυξήσει 

την ακρίβεια της πρόβλεψης.  

Συγκρίνοντας τα παραπάνω με την προηγούμενη γενιά προσεγγίσεων, οι καινούργιοι 

αλγόριθμοι, οι οποίοι είναι βασισμένοι σε διανύσματα, είναι εξαιρετικά πιο γρήγοροι. 

Επιπλέον είναι ακριβείς και τα αποτελέσματά τους είναι πολύ εύκολα ερμηνεύσιμα. 

 

2.3. Οι κανόνες SOMA  

 Οι κανόνες SOMA (Stochastic Opponent Modeling Agents system) είναι ένα σύστημα 

κανόνων το οποίο βασίστηκε στον αλγόριθμο Convexk_NN για k=2 και παρέχει ενημέρωση σε 

χρήστες από πάνω από 10 οργανισμούς υπηρεσιών άμυνας8. Οι χρήστες μπορούν να 

επιλέξουν ένα διάνυσμα πλαισίου μιας ομάδας για ένα συγκεκριμένο έτος και ανάλογα με τις 

τιμές εισόδου που εισάγονται κάθε φορά το σύστημα προβλέπει τις πιθανότητες για τις 

αντίστοιχες δράσεις. Για παράδειγμα, οι κανόνες SOMA είχαν χρησιμοποιηθεί για να 

κωδικοποιηθεί η συμπεριφορά των εμπόρων ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. 
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2.3.1. Το παράδειγμα της Hezbollah 

Η Hezbollah είναι από τις πιο γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις και έχει τη βάση 

της στο Λίβανο. Ο συνδυασμός των τρομερών ικανοτήτων, της ριζοσπαστικής ιδεολογίας, και 

των διεθνών επαφών της, κάνουν εξαιρετικά σημαντική την κατανόηση των διαδικασιών της 

Hezbollah και αν είναι δυνατόν την πρόβλεψή τους από τα συστήματα που αναπτύσσονται 9. 

Όσον αφορά την Hezbollah το μοντέλο SOMA εξήγαγε αυτόματα πάνω από 14000 

κανόνες που αφορούν το πλαίσιο δράσης της. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μία σύντομη 

ανάλυση της μεθοδολογίας για την εξαγωγή κανόνων και θα περιγράψουμε λίγα από τα 

αποτελέσματα του μοντέλου SOMA. 

Η εξαγωγή των κανόνων μέσω του SOMA έγινε χρησιμοποιώντας δεδομένα για την 

οργάνωση από το σύνολο MAROB για τα έτη από το 1982 μέχρι το 2004. Ένας κανόνας 

SOMA για μία ομάδα έχει την παρακάτω μορφή: 

<Δράση>:[L,U] αν <περιβαλλοντική συνθήκη> 

Όπου: 

Η <δράση> είναι μία πράξη της ομάδας 

Η <περιβαλλοντική συνθήκη> είναι ένας συνδυασμός από πρωτεύοντες συνθήκες των 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. 

Το διάστημα [L,U] είναι ένα υποδιάστημα τιμών του διαστήματος [0,1] 

Έτσι ο παραπάνω κανόνας δηλώνει πως σε οποιαδήποτε χρονιά στην οποία η 

συνθήκη είναι αληθής υπάρχει μία πιθανότητα μεταξύ του διαστήματος [L,U] η οργάνωση να 

κάνει τη συγκεκριμένη δράση της πρότασης. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα κανόνα 

που εξήχθη για τη Hezbollah 

ΑΠΑΓΩΓΗ: [0.51,0.55] αν επιζητά εξωτερική υποστήριξη ΚΑΙ δεν υποστηρίζει τη δημοκρατία 

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σε χρονιές στις οποίες η οργάνωση επιζητά 

εξωτερική βοήθεια και δεν στηρίζει το δημοκρατικό καθεστώς της χώρας υπάρχει 51% - 55 % 

πιθανότητα να προχωρήσει σε απαγωγές.  
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Η μέθοδος εξαγωγής συμπερασμάτων με τα μοντέλα SOMA ακολουθεί τρία βασικά 

βήματα: 

a. Επιλογή μίας τιμής για την <Δράση> 

b. Εύρεση ενός σταθερού χαρακτηριστικού ως τιμή στην <περιβαλλοντική συνθήκη> 

c. Πρόσθεση διαφόρων συνδυασμών (μέχρι τρία συστατικά) στις <περιβαλλοντικές 

συνθήκες>, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα μεταξύ αυτών και των <δράσεων>. 

Χρησιμοποιώντας έπειτα τον κλασικό ορισμό του διαστήματος εμπιστοσύνης από την 

στατιστική υπολογίζεται η πιθανότητα να εμφανιστεί μία συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω. 

Αν η πιθανότητα αυτή ξεπερνά ένα κατώτερο όριο τότε συνήθως έχουμε και έναν καινούργιο 

ασφαλή κανόνα. Έπειτα διαμορφώνεται το διάστημα εμπιστοσύνης με χρήση των 

αντίστοιχων στατιστικών μεθόδων. 

 Οι κανόνες αυτοί δεν είναι σκόπιμο να παρουσιαστούν σε αυτή την εργασία αλλά 

συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως από την εξαγωγή τους προέκυψε πως η 

συγκεκριμένη οργάνωση αποτελεί μία πολύπλοκη ομάδα η οποία έχει επίδραση σε πολλές 

εκλογικές περιφέρειες. Πολλαπλοί και διαφορετικοί παράγοντες διαμορφώνουν τις 

επιχειρήσεις δράσης της Hezbollah. Τέτοιοι είναι οι εσωτερικές διαμάχες με άλλες 

Λιβανέζικες οργανώσεις, η έλλειψη εξωτερικής πολιτικής υποστήριξης, η υποστήριξη από 

συγκεκριμένες φράξιες του Λίβυου λαού αλλά και προσπάθειες να αποκτήσουν αντίστοιχη 

υποστήριξη από άλλες. 

 

2.3.2. Το παράδειγμα της Hamas 

Τα μοντέλα SOMA χρησιμοποιήθηκαν το ίδιο διάστημα και για την εξίσου γνωστή 

οργάνωση Hamas, η οποία έχει τη βάση της στη λωρίδα της Γάζας και από το 2007, οπού 

και κέρδισε τις εκλογές των Παλαιστίνιων, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στις 

πολιτικές εξελίξεις στην Μ.Ανατολή10. 

 Πρόκειται για μία οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1987 και έχει αφιερώσει τη δράση 

της στην καταστροφή του Ισραήλ και της διεκδίκησης ενός γεωπολιτικού χώρου για την 

ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. 

 Όπως και στην περίπτωση της Hezbollah έτσι κι εδώ χρησιμοποιήθηκε η ίδια 

μέθοδος εξαγωγής κανόνων αλλά η διαφορά στην περίπτωση της Hamas είναι πως οι 

κανόνες που αφορούν την ίδια παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης. Το 

τελευταίο ενισχύει τη σταθερότητα της εφαρμογής του μοντέλου SOMA σε τέτοιες μελέτες. 
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Για την διαπίστωση αυτού παρατίθεται ενδεικτικά ένας από τους πίνακες οι οποίοι 

περιγράφουν του εξαγόμενους κανόνες: 

Πίνακας 2.1: Περίληψη των εξαγόμενων κανόνων για τις βομβιστικές επιθέσεις της 

Hamas 

Συνθήκες Πιθανότητα 

Αναζήτηση υποστήριξης από τη διασπορά/παροχή κοινωνικών υπηρεσιών & 

ενδοργανωτικές αντιδικίες/ Αναζήτηση εξωτερικής υποστήριξης & μη-

στρατηγικής σημασίας εκλογές 

1.0 

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών & μη στρατηγικής σημασίας εκλογές 0.88 

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών & μη στρατηγικό ενδιαφέρον για συμμετοχή 

σε επίσημες θέσεις 

0.82 

Μεγάλης στρατηγικής σημασίας εκλογές ή παροχή κοινωνικών υπηρεσιών & 

κρατική βία ενάντια σε άλλες οργανώσεις 

0.8 

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών & μη ύπαρξη εξωτερικής υποστήριξης από 

διεθνείς οργανισμούς (επίσημους ή μυστικούς) & Μη στρατηγικής σημασίας  

επίσημη εκπροσώπηση & (ίδρυση εσωτερικών και εξωτερικών βάσεων Ή 

αναζήτηση εξωτερικής υποστήριξης) 

0.75 
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3. Μοντελοποίηση κοινωνικών συμπεριφορών με χρήση πρακτόρων 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως η μοντελοποίηση με χρήση πρακτόρων αποτελεί 

τη βέλτιστη λύση για την πρόβλεψη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Βασικό της πλεονέκτημα 

είναι ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των διαφορετικών 

πτυχών του αντικειμένου που ονομάζουμε κοινωνική συμπεριφορά και αλληλεπίδραση 

(όπως η θρησκεία, η κοινωνική θέση, οι προκαταλήψεις, ο βαθμός εξουσίας κοκ). 

Αρχικά θα παρουσιάσουμε ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη δυναμική των κοινωνικών 

ταυτοτήτων, που μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόδρομος για τη δημιουργία νέων 

υπολογιστικών μοντέλων βασισμένα στη χρήση πρακτόρων. Για λόγους σαφήνειας με το 

θέμα μας, θα εστιάσουμε στην μοντελοποίηση ταυτοτήτων στον χώρο της πολιτικής. Θα 

εξετάσουμε τις διάφορες αλληλεπιδράσεις, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και συλλογικές 

συμπεριφορές που είναι σχετικές με ένα υπολογιστικό μοντέλο πολιτικών πρακτόρων        

(P-Agents).  

 

3.1. Καθορισμός των πολιτικών πρακτόρων και Multigames 

  Αρχικά καθορίζουμε τους πολιτικούς πράκτορες αναθέτοντας στον καθένα ένα 

σύνολο συντεταγμένων που απεικονίζει τις ιδεολογικές του πεποιθήσεις μέσα σε ένα 

αφηρημένο ιδεολογικό χώρο (I-Space). Σε πολλές πραγματικές καταστάσεις, μόνο ένα 

ελάχιστο σύνολο πολιτικών ιδιοτήτων είναι αναγκαίο προκειμένου να καθοριστούν οι 

ιδεολογικές θέσεις ενός πολιτικού. Συνεπώς, πιο ορθά, ορίζουμε τον ιδεολογικό χώρο των 

πολιτικών πρακτόρων μέσω τριών πολιτικών ιδιοτήτων - για παράδειγμα, την οικονομική 

πολιτική (που οι τιμές της κυμαίνονται από νεοφιλελεύθερος έως σοσιαλιστής), εξωτερική 

πολιτική (που οι τιμές της κυμαίνονται από υποστηρικτής των υφιστάμενων διεθνών σχέσεων 

μέχρι εξαγωγέας της επανάστασης), και θεσμική δομή (που οι τιμές της κυμαίνονται από 

υποστηρικτής της κυριαρχίας των θρησκευτικών ιδρυμάτων μέχρι φανατικός υποστηρικτής 

του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους).  

Για παράδειγμα, στο μοντέλο SharedID οι πράκτορες κατηγοριοποιούνται σε 

συγκεκριμένες ομάδες με αντίστοιχες δυνατότητες. Τα πολιτικά πρόσωπα στην 

πραγματικότητα αναπτύσσουν διαφορετικά σύνολα δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών μέσω 

των οποίων διαμορφώνουν τη συνολική πολιτική τους εικόνα. Αντίστοιχα, ανατίθενται κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά στους πολιτικούς πράκτορες, αφήνοντας πιο σύνθετα χαρακτηριστικά 

να αναπτυχθούν ενδογενώς. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων 

επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικές διαστάσεις  
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 Η πραγματιστική / ιδεολογική διάσταση καθορίζει το κατά πόσο ένας πράκτορας θα είναι 

επίμονος ή ευέλικτος σε ενδεχόμενη αλλαγή των πολιτικών του θέσεων 

 Η επιθετική / παθητική διάσταση καθορίζει  το είδος και το μέγεθος του ρίσκου που θα 

λάβει ένας πράκτορας για να πετύχει τους στόχους του 

 Η διάσταση της πειθούς που μπορεί επίσης να αναφέρεται ως το χάρισμα που διαθέτει ο 

πολιτικός παράγοντας 

 Η διάσταση της γνωστικής ικανότητας που αποκρυσταλλώνει την αφηρημένη έννοια της 

γνωστικής ικανότητα ενός πολιτικού πράκτορα. Η γνωστική ικανότητα υπολογίζεται με 

διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η αξιοποίηση της έννοιας του αριθμού Miller, ο 

οποίος είναι ένα εύρος τιμών για το πλήθος των διαφορετικών αντικειμένων που ένα 

πρόσωπο μπορεί ταυτόχρονα να διακρίνει.  Σε περιπτώσεις στις οποίες οι πολιτικοί 

πράκτορες χρειάζεται να διακρίνουν διαφορές μεταξύ κατηγοριών, εκείνοι με την 

μεγαλύτερη γνωστική ικανότητα μπορούν να εντοπίσουν περισσότερες διαβαθμίσεις από 

τους υπόλοιπους. 

Μέσω της ανάθεσης ιδιοτήτων στους πολιτικούς πράκτορες σύμφωνα με τις 

παραπάνω βασικές διαστάσεις προκύπτουν διαφορετικοί τύποι πρακτόρων  κατά τη διάρκεια 

μιας προσομοίωσης. Έτσι, αφενός ορισμένοι πράκτορες υιοθετούν γνωστούς ή 

αναμενόμενους ρόλους (π.χ. ισχυρός ηγέτης, ιδεολόγος ηγέτης κ.ό.κ.), αφετέρου οι συνεχείς 

τιμές στα χαρακτηριστικά των διαστάσεων επιτρέπουν τη δημιουργία πρακτόρων με πιο 

διαφοροποιημένους, σε σχέση με τα κλασσικά πρότυπα, ρόλους ή ακόμα και με ρόλους οι 

οποίοι δεν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.  

Η ανάδειξη διαφορετικών ρόλων καθορίζει με αντίστοιχο τρόπο και τις ιδιότητες ή τη 

συμπεριφορά των πρακτόρων. Στο μοντέλο SharedID οι πράκτορες υιοθετούν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα οι πράκτορες που θεωρούνται 

ηγέτες έχουν διπλάσια επιρροή, προηγούνται στις προσομοιώσεις και δεν επηρεάζονται 

ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ. 

Σε ένα πραγματικό κοινωνικό περιβάλλον, ωστόσο, οι ανθρώπινοι παράγοντες 

μπορούν να υιοθετούν διαφορετικούς ρόλους, να επιλέγουν μεταξύ διαθέσιμων ρόλων και 

συμπεριφορών, να μεταβαίνουν από το ένα ρόλο στο άλλο, να ερμηνεύουν ή να 

παρερμηνεύουν τις συμπεριφορές των αντιπάλων τους και να ενεργούν με τρόπους που 

είναι (περισσότερο ή λιγότερο) αποτελεσματικοί μεταξύ πολλαπλών ρόλων. Βασική 

στόχευση είναι οι πολιτικοί πράκτορες να είναι σε θέση να εμπλέκονται σε πιο ‘’ρευστές’’ και 

ευέλικτες αλληλεπιδράσεις μέσω των λεγόμενων multigame formalisms13.  
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Εν συντομία, ένα multigame είναι μια φόρμουλα αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει 

ταυτόχρονα πολλαπλά παιχνίδια αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, για ένα P-Agent η 

φόρμουλα θα μπορούσε να περιλαμβάνει παιχνίδια καταναγκασμού, οικονομίας και 

υποστήριξης. Αντίστοιχα, τα παιχνίδια καταναγκασμού μπορούν να περιλαμβάνουν 

ανταλλαγή απειλών και/ή επιθέσεων, τα οικονομικά παιχνίδια εναλλαγές υλικών, προϊόντων 

ή υπηρεσιών και τα παιχνίδια υποστήριξης αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των πρακτόρων.  

Κάθε εφαρμογή multigame απαιτεί επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ των 

πρακτόρων. Αυτή η επικοινωνία και ο συντονισμός απαιτούν την ανταλλαγή σημάτων που 

στηρίζονται σε κοινές έννοιες και λαμβάνονται μέσω δημοσίων καναλιών με 

επαναλαμβανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών πρακτόρων. Η χρήση γλωσσών 

δυναμικού, αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού για την υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών 

μεγιστοποιεί τις δυνατότητες πιστής αναπαράστασης της κοινωνικής πραγματικότητας καθώς 

αντί για την κωδικοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρακτόρων με τη χρήση 

προκαθορισμένων, περιοριστικών σε δυνατότητες, scripts, θέλουμε να ενσωματώσουμε 

ασάφειες, αδιέξοδα, ή και στοιχεία που εκ προθέσεως οδηγούν σε εσφαλμένη κατεύθυνση 

στην επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων. Έτσι, για παράδειγμα ένας πράκτορας θα μπορούσε 

να επιδιώξει να εμπλακεί σε μια ανταλλαγή με άλλο πράκτορα χρησιμοποιώντας ψευδή 

προσχήματα.  

Μπορούμε να εφαρμόσουμε την αλληλεπίδραση τέτοιων δομών με διάφορους 

τρόπους - για παράδειγμα, μέσω κοινωνικών δικτύων ή με επικοινωνία μέσω blackboard.  

Μπορούμε επίσης να  ορίσουμε διαδικασίες εισόδου και εξόδου των πρακτόρων από τις 

τοπικές δομές (ψηφοφορία μελών, δημόσια ψηφοφορία, τυχαία επιλογή, κ.ά.). Έχουμε 

επίσης τη δυνατότητα να καθορίσουμε περιορισμούς που αφορούν τη συμπερίληψη των 

πολιτικών πρακτόρων σε ορισμένες τοπικές δομές και μπορεί να αποδώσουν λειτουργίες και 

δυνατότητες σε κάποιες άλλες. Έτσι, θα μπορεί μια δομή, για παράδειγμα να κατέχει τη 

νομική εξουσία να περιορίζει την πρόσβαση πολιτικών πρακτόρων σε μια άλλη τοπική δομή. 

Αυτό το επίπεδο ευελιξίας στον καθορισμό των τοπικών δομών που περιλαμβάνονται σε ένα 

μοντέλο επιτρέπει την αναλυτική βαθμολόγηση του μοντέλου σε ένα κοινωνικό σύστημα 

μέσω της χρήσης ευρέως διαθέσιμων υπολογιστικών τεχνικών. 

 

3.2. Μοντελοποίηση της κοινωνικής διαμαρτυρίας - Το μοντέλο TAP 

 Το μοντέλο TAP εξετάζει την εξάπλωση της κοινωνικής διαμαρτυρίας στα κοινωνικά 

δίκτυα, με σκοπό τον εντοπισμό προδιαθέσεων για την εμφάνιση της τρομοκρατίας τοπικά 

και χρονικά. Οι πράκτορες σε αυτό το μοντέλο έχουν προσαρμοστικές ικανότητες. Μπορούν, 
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για παράδειγμα, να αναπτύξουν αρνητικά συναισθήματα προς καταπιεστικές οντότητες ή να 

μάθουν με ποιους άλλους πράκτορες θα πρέπει να αποφεύγουν ή να επιδιώκουν 

επικοινωνία. Το περιβάλλον της προσομοίωσης αποτελείται από έθνη, τα οποία 

αποτελούνται από διάφορες περιοχές, κατοικημένες από διάφορα είδη πρακτόρων. Στο TAP 

η κατανομή των διαφόρων ειδών των πρακτόρων και τα χαρακτηριστικά τους 

διαμορφώνονται βάσει δημογραφικών και εθνογραφικών πηγών.  

 Οι πράκτορες μπορούν να υιοθετήσουν διαφορετικούς ρόλους (όπως τρομοκράτης, 

σπουδαστής, ηγέτης ομάδων, μηχανικός όπλων, και στρατολογητής), ενεργοποιώντας τον 

κατάλληλο ρόλο ανάλογα με την περίσταση. Κάθε ρόλος περιλαμβάνει και ένα σύνολο 

σχετικών δράσεων.  Αυτή η ευελιξία στην κατασκευή πρακτόρων, αν και δεν αντικατοπτρίζει 

πλήρως τα όρια και τους κανόνες που θέτει η κοινωνιολογική έρευνα, μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση για πράκτορες με πιο λεπτομερείς δυνατότητες.  

 Δύο σημαντικές έννοιες στο μοντέλο TAP είναι το κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) -

αντιστοιχεί σε ένα σταθμισμένο άθροισμα του εισοδήματος, της εθνότητας, της θρησκείας, 

της μόρφωσης και άλλων παραγόντων- και η κοινωνική τάξη (social rank). Οι πράκτορες 

χρησιμοποιούν αυτή την πληροφορία κυρίως για να καθορίσουν τα αποτελέσματα της μεταξύ 

τους αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, μετά από μια επιτυχή αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

πρακτόρων, ο πράκτορας με τη χαμηλότερη κοινωνική βαθμίδα θα απορροφήσει 

περισσότερα από αυτόν με την υψηλότερη κατάταξη παρά το αντίστροφο. Η εξέλιξη της 

κοινωνικής τάξης μπορεί επίσης να επεξηγεί προκύπτουσες ιεραρχικές δομές στον κόσμο 

των πρακτόρων.  

 Κάθε πράκτορας στο μοντέλο TAP έχει ένα διάνυσμα υποταγής. Το διάνυσμα αυτό 

περιέχει το βαθμό της θετικής ή αρνητικής υποταγής που αισθάνονται οι πράκτορες προς 

συγκεκριμένα έθνη, οργανισμούς, και εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες. Το μοντέλο 

χρησιμοποιεί δεδομένα  δημοσκοπήσεων για καθορίσει τις συνολικές τιμές των διανυσμάτων 

υποταγή για τους πράκτορες. Καθώς οι πράκτορες αλληλεπιδρούν μέσω των τοπικών 

κοινωνικών δικτύων τους και αντλούν πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των μέσων 

ενημέρωσης, εκπαιδεύονται  και οι τιμές τους εξελίσσονται. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό όχι 

μόνο του πράκτορα που εκπαιδεύεται αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων για συνολικές 

συμπεριφορές προς κοινωνικές ομάδες14. 
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4. Το μοντέλο SharedId 

Η βασική θεωρητική παραδοχή του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η άποψη ότι η 

αντίληψη της απειλής είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το κατά πόσο παρόμοιους με τον εαυτό 

του αντιλαμβάνεται κάποιος τους πιθανούς του αντιπάλους, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί αυτή η αίσθηση το μοντέλο εισάγει την έννοια της κοινής 

ταυτότητας, δηλαδή κατά πόσο νιώθουν τα μέλη μιας κοινότητας ότι έχουν κοινές απόψεις σε 

συγκεκριμένα θέματα με τον υπόλοιπο κόσμο (πχ τα μέλη μιας θεοκρατικής χριστιανικής 

χώρας θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως πιστεύουν στην ίδια θρησκεία ενώ όσοι 

είναι μουσουλμάνοι τίθενται εκτός κοινωνίας).  

Η δομή λειτουργίας του SharedID  βασίστηκε κατά πολύ στο μοντέλο του Ian Lustick 

ABIR (Agent-Based Identity Repertoire)16. Παρόλο που και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες 

μοντελοποίησης βασίστηκαν στο ABIR, το SharedID παρείχε την πιο αναλυτική έρευνα στα 

ζητήματα κοινωνικών ταυτοτήτων. 

 

4.1. Η έννοια της κοινής ταυτότητας  

Στη δεκαετία του '90, στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων παρουσιάστηκε μία στροφή 

προς την θεωρία του κονστρουκτιβισμού (Checkel 1998 Katzenstein 1996), απέναντι στις 

κυρίαρχες, τη δεκαετία του ’80, θεωρίες του νεo-ρεαλισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Αν 

και τα εν λόγω ιδεολογικά ρεύματα προσπάθησαν να υποτιμήσουν την έννοια της κοινής 

ταυτότητας, ωστόσο αυτή παρουσιάζεται να έχει βασικό ρόλο σε τόσο σε ρεαλιστικές όσο και 

φιλελεύθερες θεωρίες. Για παράδειγμα, στη θεωρία μετάβασης εξουσίας (A.Organski,1958), 

προτείνεται ότι οι επίδοξοι διεκδικητές που ικανοποιούνται από ένα καθεστώς είναι απίθανο 

να προκαλέσουν έναν ηγεμονικό πόλεμο. Αν και ο Organski δεν αναφέρεται στην κοινή 

ταυτότητα ρητά, δηλώνει ότι η ικανοποίηση μπορεί να επιτευχθεί ως συνάρτηση μιας κοινής 

κουλτούρας, ιστορίας ή/και γλώσσας. Ομοίως, στις μελέτες περί ισορροπίας εξουσιών συχνά 

αναφέρεται ότι μια κοινή κουλτούρα μπορεί να διευκολύνει την εξισορρόπηση με το να 

καταστεί τη συμπεριφορά των άλλων πιο ερμηνεύσιμη (Gulick, 1955). Τέλος, η έννοια της 

κοινής ταυτότητας έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στον κλασσικό φιλελευθερισμό καθώς 

μειώνει τα κίνητρα για σύγκρουση και τις αντιλήψεις για εξωτερική απειλή (Kant, 1795). 

Καθώς η θεωρία του κονστρουκτιβισμού ήλθε ξανά στο προσκήνιο η έννοια της 

κοινής ταυτότητας και της επίδρασης της στην συλλογική συμπεριφορά αναδείχθηκε ακόμη 

περισσότερο, μέσα σε ένα πλήθος δημοσιεύσεων. Σύμφωνα με αρκετές από αυτές, η έννοια 

της συλλογικής ταυτότητας μειώνει το πρόβλημα της ασφάλειας (Hopf, 1998), αποτελεί τον 

τρίτο μηχανισμό (μαζί με τις κοινωνικές δομές και τους θεσμούς) στον οποίο οφείλεται η 
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δημοκρατία (Kahl,1999) και μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης βίαιων 

φαινομένων και συγκρούσεων σε μια κοινωνία (Wendt, 1999).  

Ωστόσο, η έννοια της κοινής ταυτότητας παρόλο που συχνά περιγράφεται με μεγάλη 

λεπτομέρεια, τείνει να αντιμετωπίζεται σαν ένας εξωγενής παράγοντας στις κοινωνικές 

διαδικασίες. Για να μπορέσει να υπάρξει ένα αποτελεσματικό υπολογιστικό μοντέλο 

χρειάζεται αναλυτική περιγραφή της αλληλεπίδρασης του ατόμου με την κοινωνία και του 

σχηματισμού τελικά των κοινών ταυτοτήτων. 

Οι διαδικασίες διαμόρφωσης κοινωνικής ταυτότητας έχουν μελετηθεί πιο εντατικά 

μέσα στα πεδία των εθνικών συγκρούσεων και του εθνικισμού. Αναχρονιστικές απόψεις 

σύμφωνα με τις οποίες η κοινωνική ταυτότητα άπαξ και διαμορφωθεί (βιολογικά ή κοινωνικά) 

παραμένει αναλλοίωτη, πλέον έχουν αντικατασταθεί από πιο κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις 

όπου αναγνωρίζεται ο ρόλος των κοινωνικών δομών και του περιβάλλοντος στη 

διαμόρφωσή της. Ωστόσο, ενώ παρατηρείται στους κονστρουκτιβιστές μία γενική συμφωνία 

ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν πολλαπλές ταυτότητες και πως κάποιοι σημαντικοί 

παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν τη μετάβαση του ατόμου από τη μία ταυτότητα σε μία 

άλλη, παράλληλα διαφωνούν έντονα στην σημασία και την σχέση μεταξύ των παραπάνω 

παραγόντων (π.χ. βιομηχανοποίηση, εμπόριο, οικονομικές αλλαγές κτλ.) (Chandra, 2001). 

Παρά τις διαφωνίες, οι Lustick και Miodownik  το 2002 υποστήριξαν ότι επετεύχθη 

ομοφωνία πάνω σε έξι κεντρικά σημεία της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας. Πρώτον, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, οι κοινωνικές ταυτότητες αλλάζουν στον χρόνο και στο χώρο. Δεύτερον, τα 

άτομα διαθέτουν πολλαπλές ταυτότητες και συχνά αλλάζουν από τη μία στην άλλη. Οι 

διαφορετικές ταυτότητες μπορεί να έρχονται συχνά σε σύγκρουση μεταξύ τους και αυτό 

οδηγεί το άτομο στο να επιλέξει ανάλογα με την περίσταση (Laitin, 1998).  

 Τρίτον, οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές μπορούν να δημιουργήσουν 

κίνητρα σε ένα άτομο ώστε να υιοθετήσει μια νέα κοινωνική ταυτότητα. Τέτοια κίνητρα 

μπορούν να είναι η επαγγελματική καταξίωση ή η δυνατότητα πολιτικής καριέρας. Τέτοιες 

αλλαγές μπορούν να καθορίζονται τόσο από πολιτικούς και ιδεολογικούς θεσμούς, όσο και 

να προκύπτουν ως αντίδραση σε αντανακλαστικές και ενστικτώδεις συμπεριφορές 

 Τέταρτον, η επιλογή μίας ταυτότητας από ένα υπάρχον σύνολο ταυτοτήτων ή η 

εμφάνιση μίας καινούργιας εξαρτάται από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, 

αυτό παρατηρείται στην άνοδο του εθνικισμού. Παράγοντες όπως η βιομηχανοποίηση και η 

άνοδος του μορφωτικού επιπέδου συγκεντροποίησαν τα κοινωνικά δίκτυα, υποβαθμίζοντας 

έτσι τις ήδη υπάρχουσες τοπικές δικτυώσεις και αναδεικνύοντας στη θέση τους τις εθνικές 

(Gellner, 1984).  

  ‐ 24 ‐



Υπολογιστική προσομοίωση κοινωνικής αλληλεπίδρασης       Τουρνάς Νικόλαος 14/08 

 Πέμπτον, οι επικρατέστερες ταυτότητες σε μία κοινωνία διαμορφώνονται ιδιαίτερα 

από πολιτικούς, επιχειρηματίες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα μέσα 

ενημέρωσης καθώς οι ίδιοι έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν και να μεταδίδουν ομιλίες 

και απόψεις. Η αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυξάνει και 

τον βαθμό στον οποίο αυτά τα μέλη της κοινωνίας επηρεάζουν μεγάλο κομμάτι της 

ταυτότητας των υπόλοιπων μελών. Ειδικά σε περιπτώσεις οπού γίνεται προσπάθεια να 

υπάρξει μετατόπιση της άποψης της κοινωνίας για πολιτικά οφέλη τότε η επίδραση που 

καταγράφεται στην πλειοψηφία των ατόμων είναι ακόμη εντονότερη. Ο παράγοντας αυτός 

αποτελεί κοινή παραδοχή σε μία σειρά από μελέτες.(Verdery 1991, Brass, 1997) 

 Έκτον, οι κοινωνικές δομές και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές αλληλεπιδρούν 

και τείνουν να ταυτίζονται. Τα άτομα διαμορφώνουν την κοινωνική δομή και αντίστοιχα η 

κοινωνική δομή ρυθμίζει τη λειτουργία των ατόμων σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να 

αναφερόμαστε στα άτομα χωρίς να αναφέρουμε τη δομή (πχ. οι Έλληνες, οι Τούρκοι και όχι 

το Ελληνικό αστικό κράτος ή το Τούρκικο). 

Το μοντέλο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία βασίζεται και στους έξι 

παράγοντες που αναλύθηκαν προηγουμένως και αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο έτσι 

ώστε να μπορέσουν να προσδιοριστούν οι μεταβλητές και να σχεδιαστεί το μοντέλο. 

Εντούτοις, παρουσιάζονται δυο διαφοροποιήσεις από τα πλαίσια που θέτει η βιβλιογραφία. 

Πρώτον, ενώ μέχρι τώρα το ζήτημα των εθνικών συγκρούσεων εστιαζόταν στον σχηματισμό 

μιας ενιαίας κοινωνικής ταυτότητας εντός μίας χώρα ή μίας γεωγραφική τοποθεσία, το 

μοντέλο μας εστιάζει σε δύο ταυτότητες: τον σχηματισμό του συλλογικού «Εμείς» (πχ. Τι 

είναι η Ελλάδα), και τον σχηματισμό του συλλογικού «οι Άλλοι» (πχ τι είναι η Κίνα). Παρόλο 

που η διαδικασία με την οποία σχηματίζονται αυτές οι δύο ταυτότητες είναι περίπου η ίδια, το 

βασικό ζητούμενο είναι η διαμόρφωση της έννοιας της κοινής ταυτότητας, δηλαδή του 

βαθμού στον όποιο οι δυο συλλογικές ταυτότητες ταυτίζονται.  

Δεύτερο, στη διεθνή βιβλιογραφία οι περιγραφές που γίνονται είναι αρκετά 

αφηρημένες με αποτέλεσμα την έλλειψη συγκεκριμένης κατεύθυνσης στον ποσοτικό 

προσδιορισμό κρίσιμων παραμέτρων του μοντέλου, όπως για παράδειγμα το πλήθος των 

πολλαπλών διαφορετικών ταυτοτήτων που μπορεί να έχει το άτομο κάθε φορά. Συνεπώς η 

προσέγγιση σύμφωνα με την οποία αναπτύχθηκε αυτό το μοντέλο προσπάθησε να είναι όσο 

πιο συνεπής γίνεται προς την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά και ταυτόχρονα να 

παραμετροποιήσει τέτοιες παραμέτρους, έτσι ώστε να καλυφθούν κάποια κενά που 

υπάρχουν στην θεωρητική ανάλυση των κοινωνικών ταυτοτήτων. 
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4.2. Κατασκευάζοντας την κοινή ταυτότητα σε ατομικό επίπεδο 

Η διαδικασία για την κατασκευή του μοντέλου επιλέχθηκε έτσι ώστε να μην βασίζεται  

ούτε στα άτομα μεμονωμένα, ούτε στην κοινωνική δομή με γενικό, αφηρημένο τρόπο. Βάσει 

των Giddens(1984) και Onuf(1989) που υποστήριξαν ότι κάθε πλήρες μοντέλο σχηματισμού 

και εξέλιξης κοινωνικών ταυτοτήτων θα πρέπει να έχει πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης, το 

SharedID βασίζεται στο συνδυασμό και αλληλεπίδραση δυο κοινωνικών διαδικασιών: αυτής 

με την οποία ο κάθε πράκτορας κατασκευάζει ιδέες στο μυαλό του (ατομικό επίπεδο) και της 

αντίστοιχης με την οποία οι ιδέες αυτές διαχέονται στον πληθυσμό μέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και διαμορφώνουν τη συλλογική και την κοινή ταυτότητα (κοινωνικό 

επίπεδο). Η γεφύρωση αυτών των δύο επιπέδων, διασφαλίζει πως ούτε ο κάθε πράκτορας 

ξεχωριστά αλλά ούτε και οι δομές θα υπερτερήσουν αλλά θα διαμορφώνονται μέσα στον 

χρόνο και ανάλογα με την τοποθεσία. Ο παραπάνω συνδυασμός έγινε γιατί η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία εστιάζει μόνο στο κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή στις δομές, και άρα υπάρχει 

έλλειψη όσον αφορά την ανάλυση του ατομικού επίπεδου. Για παράδειγμα ένας Χριστιανός, 

ως προς αυτό το χαρακτηριστικό του, συμπεριφέρεται με βάση δύο κατευθύνσεις: απέναντι 

σε άλλους Χριστιανούς και απέναντι σε διαφορετικής θρησκείας άτομα (Καθολικοί, 

Μουσουλμάνοι). Ανάγοντας το παραπάνω παράδειγμα στις διεθνείς σχέσεις ο 

προσδιορισμός τους ατόμου (του «εαυτού») μπορεί να επηρεάσει τον προσδιορισμό του 

«άλλου» και έτσι μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση να προκύψει η έννοια της συλλογικής 

ταυτότητας. 

   

4.3. Ανάλυση του μοντέλου SharedID 

 Προκειμένου να ανταποκρίνεται στη θεωρητική βάση για τα μοντέλα προσομοίωσης 

των κοινωνικών ταυτοτήτων που παρουσιάσαμε προηγουμένως, το μοντέλο SharedID 

βασίζεται σε τρία παράλληλα και αλληλεπιδρώντα επίπεδα ανάλυσης. Το επίπεδο του 

ατόμου – πράκτορα, το επίπεδο της γειτονιάς του πράκτορα, και το επίπεδο του κόσμου. 

 Στο πρώτο επίπεδο, κάθε πράκτορας διαθέτει μια κοινωνική ταυτότητα (identity) που 

τον χαρακτηρίζει μοναδικά και η οποία αποτελείται από ένα σύνολο κοινωνικών 

χαρακτηριστικών (repertoire of dimensions) π.χ. θρησκεία, πολιτική τοποθέτηση, άποψη για 

τα εθνικά θέματα κλπ. Η ταυτότητα αυτή δεν είναι στατική ούτε αναλλοίωτη και 

διαμορφώνεται καθώς ο πράκτορας αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Το πλήθος των 

χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει κάθε φορά κάθε κοινωνική ταυτότητα είναι μεταβλητό και 

μπορεί να αλλάζει ανά πράκτορα ή και στον ίδιο πράκτορα στη διάρκεια του χρόνου. 

Συνεπώς κάθε στιγμή η ταυτότητα ενός πράκτορα είναι πιθανό να μην περιλαμβάνει όλα τα 
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κοινωνικά χαρακτηριστικά που μπορούν να οριστούν εντός της κοινωνίας που προσομοιώνει 

το μοντέλο, ενώ το κριτήριο επιλογής βασίζεται στην έννοια της σημαντικότητας, δηλαδή 

ποια χαρακτηριστικά θεωρεί κάθε φορά ένας πράκτορας ότι είναι τα πιο σημαντικά για αυτόν. 

 Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά πρακτόρων διαθέτουν γνωρίσματα (traits) που 

αντιστοιχούν σε πιθανές τοποθετήσεις και απόψεις των πρακτόρων για το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό (π.χ. η θρησκεία μπορεί να είναι χριστιανική, μουσουλμανική ή αθεΐα, η 

πολιτική τοποθέτηση σοσιαλδημοκρατική ή κομμουνιστική κλπ). Συγκεκριμένα, κάθε 

πράκτορας διαθέτει δυο γνωρίσματα για κάθε χαρακτηριστικό της ταυτότητας του τα οποία 

αλληλοεπηρεάζονται. Το πρώτο αντιπροσωπεύει την άποψη του πράκτορα για το συλλογικό 

‘’εμείς’’ (Self) και το δεύτερο την εκτίμηση που έχει ο πράκτορας για την άποψη των ‘’άλλων’’ 

(Others) πάνω στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (π.χ. για τα διεθνή θέματα ένας πράκτορας 

μπορεί να θεωρεί ότι ‘’εμείς’’ είμαστε διεθνιστές και οι ‘’άλλοι’’ εθνικιστές). Οι έννοιες του 

‘’εμείς’’ και του ‘’άλλοι’’ είναι αρκετά αφηρημένες και ποικίλουν ως προς το επίπεδο ορισμού 

τους, δηλαδή μπορεί να ορίζονται σε επίπεδο ατομικό (‘’εμείς’’ είναι ο εαυτός μου και ‘’άλλοι’’ 

οι υπόλοιποι άνθρωποι), εθνικό (‘’εμείς’’ είναι η χώρα μου και ‘’άλλοι’’ οι υπόλοιποι χώρες) ή 

και διεθνικό, πολιτικό ή κοινωνικό (‘’εμείς’’ οι Ευρωπαίοι και οι ‘’άλλοι’’, ‘’εμείς’’ οι λευκοί και οι 

υπόλοιποι, ‘’εμείς’’ οι κομμουνιστές και οι άλλοι κ.ό.κ). Από το βαθμό ταύτισης των δυο 

γνωρισμάτων για κάθε χαρακτηριστικό για όλους τους πράκτορες προκύπτει ο βαθμός στον 

οποίο η κοινωνία αποκτάει μια κοινή ταυτότητα. Αξίζει να τονίσουμε ότι ισχυρή κοινή 

ταυτότητα στο μοντέλο που αναλύουμε δε σημαίνει ίδιες τιμές γνωρισμάτων σε πολλούς 

πράκτορες, αλλά πολλοί πράκτορες με την ίδια άποψη για το ‘’εμείς’’ και το ‘’άλλοι’’. Για 

παράδειγμα μια κοινωνία χωρισμένη σε πολλές ομάδες με διαφορετική άποψη η μια από την 

άλλη αλλά ταύτιση σε αυτά τα δυο γνωρίσματα, θα παρουσίαζε υψηλή αίσθηση κοινής 

συνείδησης. Αυτό οφείλεται στην παραδοχή ότι η άποψη του ατόμου για το ‘’άλλοι’’ δεν 

ταυτίζεται απόλυτα με τις πραγματικές απόψεις των γειτόνων του.      

Στο επίπεδο του πράκτορα το μοντέλο περιλαμβάνει το ενδεχόμενο ότι κάποια μέλη 

της κοινωνίας διαθέτουν την ιδιότητα να ξεχωρίζουν από το σύνολο με συγκεκριμένο, 

κατέχοντας ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας των γύρω τους π.χ 

πολιτικοί, συνδικαλιστές, διανοούμενοι κλπ. Αυτό το ενδεχόμενο εκφράζεται μέσα από την 

ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που κάποιο πράκτορες μπορούν να διαθέτουν(ένα ή 

περισσότερα από αυτά): 
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 Διορατικότητα - Ο πράκτορας που την έχει μπορεί να αποτελεί σημείο αφετηρίας 

ευρύτερων μετατοπίσεων της κοινής γνώμης, καθώς ενημερώνεται και αλληλεπιδρά 

με τους γείτονές του νωρίτερα από τους υπόλοιπους 

 Επιρροή – Ο πράκτορας που τη διαθέτει μπορεί να αλληλεπιδράσει άμεσα και με πιο 

απομακρυσμένους γείτονες 

 Ρεαλισμός – Ο ρεαλιστής πράκτορας είναι πιο πιθανό να υιοθετεί απόψεις που είναι 

δημοφιλής, σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο από τους γείτονές του 

 Ισχυρές ιδέες – Ο πράκτορας αυτός είναι λιγότερο πιθανό να αλλάζει την άποψη του 

και να επηρεάζεται 

Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, κάθε πράκτορας έχει μια ‘’γειτονιά’’ άλλων 

πρακτόρων με την οποία αλληλεπιδρά άμεσα μεταβάλλοντας τόσο τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της ταυτότητας του όσο και τα γνωρίσματά τους. Οι πράκτορες οι οποίοι  

θεωρούνται οι πιο κοντινοί σε αυτόν με κριτήρια όχι απαραιτήτως γεωγραφικά ή τοπικά (οι 

γείτονές μου στην περιοχή κατοικίας, η οικογένεια, οι συνάδελφοι στο χώρο εργασίας, κ.ά) 

απαρτίζουν τη γειτονιά. Κάθε πράκτορας είναι μέλος της γειτονιά του και κάθε πράκτορας 

είναι μέλος στις γειτονιές κάποιων εκ των γειτονικών του πρακτόρων, είναι δηλαδή 

παράλληλα ενεργητικός πομπός και παθητικός δέκτης στις διαδικασίες διαμόρφωσης κοινής 

ταυτότητας. Επίσης ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται η γειτονιά κάθε πράκτορα κάθε 

φορά ποικίλει (γειτονιά Moore, γειτονιά vonNeumann, τυχαία επιλογή κ.ά). Πιο συγκεκριμένα, 

το μοντέλο περιλαμβάνει παραμέτρους που καθορίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να διαμορφώνεται η γειτονιά κάθε φορά. Ο πράκτορας μεταβάλλει την 

άποψη του για το ‘’άλλοι’’ με βάσει τις απόψεις των υπολοίπων για το εμείς, και αντίστροφα. 

Στο τρίτο επίπεδο, αυτό της κοινωνίας των πρακτόρων, αφού όλοι οι πράκτορες 

έχουν αλληλεπιδράσει με τους γείτονές τους και έχουν μεταβάλλει αντίστοιχα την κοινωνική 

τους ταυτότητα, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο ο κάθε πράκτορας έχει σχηματίσει την ίδια 

άποψη-γνώρισμα για το ‘’εμείς’’ και το ‘’άλλοι’’. Μέσα από αυτή την ανάλυση προκύπτει ο 

βαθμός στον οποίο η κοινωνία έχει κατακτήσει την έννοια της κοινής ταυτότητας.  

Σε αυτό το επίπεδο (και συνολικά στο μοντέλο) σημαντικό ρόλο παίζει η έννοια των 

προκαταλήψεων (bias). Σε κάθε κοινωνία κάποια χαρακτηριστικά και κάποιες απόψεις είναι 

τόσο θετικά ή αρνητικά φορτισμένες που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη 

διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας στην κοινωνία αυτή πχ. ο ναζισμός στη Γερμανία 

τόσο μεσοπολεμικά (θετικά φορτισμένο) όσο και μεταπολεμικά (αρνητικά φορτισμένο). Οι πιο 

θετικά φορτισμένες απόψεις επιλέγονται συχνότερα και οι αρνητικά το αντίθετο. Οι 

προκαταλήψεις δεν είναι ένας απόλυτα στατικός παράγοντας και μεταβάλλονται στην 
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πάροδο του χρόνου, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα που αλλάζουν οι ταυτότητες των 

ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. 

 

4.4. Τεχνική περιγραφή του SharedId 

Τοπολογία  

Ο κόσμος του μοντέλου SharedID αποτελείται από ένα τετράγωνο πίνακα 

πρακτόρων, μεταβλητής διάστασης.  Η επιλογή της δομής του πίνακα για την αναπαράσταση 

της κοινωνίας έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων σε 

μια έχουν τοπικότητα, δηλαδή είναι πιο πιθανό κάποιο άτομο να επικοινωνεί καλύτερα με 

αυτούς που βρίσκονται κοντά του. Κάθε πράκτορας επικοινωνεί άμεσα με τους οκτώ πιο 

κοντινούς του πράκτορες που απαρτίζουν τη γειτονιά Moore. Τα άκρα του πίνακα συνδέονται 

μεταξύ του ούτως ώστε ο πίνακας να αναπαριστά καλύτερα την έννοια της υδρόγειου. 

Η κοινωνική ταυτότητα του πράκτορα 

Κάθε πράκτορας είναι ένα αντικείμενο με βασικότερη ιδιότητα του τη λίστα η οποία 

αντιπροσωπεύει την κοινωνική του ταυτότητα. Άλλες ιδιότητες του πράκτορα είναι το είδος 

του, ο βαθμός επιρροής του, οι συντεταγμένες του στον πίνακα κλπ. Το μέγεθος της λίστας  

(Repsize) προεπιλέγεται πριν από κάθε προσομοίωση και δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια 

της.  

Η λίστα περιλαμβάνει εγγραφές που συμβολίζουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που 

απαρτίζουν την ταυτότητα του πράκτορα. Το μοντέλο διαθέτει σε κάθε προσομοίωση ένα 

αριθμό κοινωνικών χαρακτηριστικών εκ των οποίων μπορεί να διαλέγει ο κάθε πράκτορας, ο 

οποίος είναι σταθερός κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης και προκαθορίζεται πριν την 

έναρξή της (IDsize). Το πλήθος των πιθανών τιμών γνωρισμάτων που μπορεί να πάρει το 

κάθε χαρακτηριστικό επίσης είναι σταθερό και προεπιλεγμένο (NrTraits). 

Κάθε εγγραφή διαθέτει 4 πεδία τιμών: τον αύξοντα αριθμό του χαρακτηριστικού (id) 

που είναι μοναδικός για το καθένα σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, το ειδικό βάρος 

(salience) που έχει το χαρακτηριστικό τη συγκεκριμένη στιγμή για τον συγκεκριμένο 

πράκτορα, την τιμή του γνωρίσματος που έχει ο πράκτορας για εκείνο το χαρακτηριστικό για 

το συλλογικό ‘’εμείς’’ (SelfTrait) και την τιμή του γνωρίσματος για το συλλογικό ‘’άλλοι’’ 

(OtherTrait). 

 Κατά την έναρξη της προσομοίωσης, ανατίθενται στους πράκτορες τιμές 

χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων. Η ανάθεση των τιμών γίνεται τυχαία, ωστόσο ο χρήστης 

μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατανομή των τιμών με της εξής μεθόδους: 
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1. Μπορεί να επιλέξει την πιθανότητα σύμφωνα με την οποία σε κάθε πράκτορα η τιμή 

OtherTrait θα ταυτίζεται με την τιμή SelfTrait 

2. Μπορεί να επιλέξει να υπάρχουν πόλοι (poles) πρακτόρων μέσα στην κοινωνία. Οι 

πράκτορες που συμμετέχουν στην ‘’πόλωση’’ μπορούν να έχουν ομαδοποιημένες τιμές 

πχ. όλοι το ίδιο SelfTrait, όλοι το ίδιο OtherTrait, όλοι να έχουν ίδιο SelfTrait και OtherTrait 

3. Να χωρίσει την κοινωνία σε περιοχές (regions) και να αναθέσει σε κάθε περιοχή μια 

συγκεκριμένη τιμή γνωρίσματος 

Οι πιθανές τιμές συντελεστών βαρύτητας που παίρνουν τα χαρακτηριστικά όταν 

μπαίνουν στη λίστα ενός πράκτορα εξαρτώνται από το μέγεθος της λίστας και υπολογίζονται 

βάσει της συνάρτησης 1/(1+e8x) στο διάστημα -0,5…0,5. Π.χ. αν η λίστα είναι μεγέθους 5, οι 

συντελεστές βαρύτητας θα είναι 0.065, 0.209, 0.5, 0.791, 0.935.  

Η αλλαγή ταυτοτήτων   

Σε κάθε επανάληψη της προσομοίωσης κάθε πράκτορας ενημερώνεται παίρνοντας 

υπόψη τις τιμές των γειτόνων του και τις προκαταλήψεις της κοινωνίας, και προβαίνει σε 

αντίστοιχες αλλαγές της ταυτότητας του. Οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται ασύγχρονα, 

δηλαδή οι πράκτορες παρατηρούν τις νέες ταυτότητες αυτών των επαφών οι οποίοι έχουν 

ήδη ενημερωθεί στον τρέχοντα γύρο. 

Ενημέρωση του πράκτορα 

Στην αρχή κάθε επανάληψης ο πράκτορας διαμορφώνει την γειτονιά (peerlist) από 

την οποία θα ενημερωθεί. Πέρα από τη βασική επιλογή της γειτονιά, ο πράκτορας έχει τις 

εξής εναλλακτικές επιλογές στη διαμόρφωσή της :  

1. Αντί για τους κοντινούς του γείτονες μπορεί να επιλέξει, βάσει πιθανότητας να 

ενημερώνεται από πράκτορες μέσα στην κοινωνία που παίζουν το ρόλο των Media 

2. Μπορεί αντί κάποιων γειτονικών του πρακτόρων, να επιλέξει να τυχαίους πράκτορες από 

οπουδήποτε στην κοινωνία 

3. Μπορεί, πέρα από τη γειτονιά Moore να επιλέξει προσθετικά και μια σειρά άλλων 

πρακτόρων από τυχαία θέση, μεγαλώνοντας τη γειτονιά του 

Αφού διαμορφώσει τη γειτονιά του ο πράκτορας ενημερώνεται κάνοντας τα εξής 
βήματα:  
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1. Συλλέγει τους συντελεστές βαρύτητας των γειτόνων του για κάθε χαρακτηριστικό και τα 

αθροίζει 

2. Συλλέγει τις τιμές των γνωρισμάτων SelfTrait και OthersTrait των γειτόνων του για κάθε 

χαρακτηριστικό και υπολογίζει το πλήθος της κάθε τιμής για κάθε χαρακτηριστικό 

3. Η κάθε τιμή (άθροισμα συντελεστών βαρύτητας ή πλήθος εμφάνισης μιας τιμής) στη 

συνέχεια αθροίζεται με έναν αριθμό ο οποίος συμβολίζει την ‘’προκατάληψη’’ της 

κοινωνίας για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή γνώρισμα , η οποία μπορεί να αυξήσει ή να 

μειώσει ιδιαίτερα την τιμή αυτή. Για τους συντελεστές βαρύτητας η τιμή της 

προκατάληψης επιλέγεται από μια ενιαία τυχαία κατανομή μεταξύ των παραμέτρων 

MinIDBias και MaxIDbias. Για τα traits οι αντίστοιχες παράμετροι είναι MinTraitBias, 

MaxTraitBias. Σε κάθε γύρο υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει τιμή μια προκατάληψη  που η 

τιμή της δίνεται από την παράμετρο PupdateΒias, η οποία προεπιλέγεται. 

4. Συγκροτεί τρεις πίνακες τιμών, ένα μονοδιάστατο μεγέθους IDsize για τα σύνολα των 

συντελεστών (saliencesum), και δυο δισδιάστατους, διαστάσεων IDsize x NrTraits για τα 

σύνολα των τιμών των γνωρισμάτων SelfTrait και OtherTrait. 

Ο τρόπος επικοινωνίας μπορεί επίσης να επηρεαστεί με τη δυνατότητα να μοιραστεί 

ο κόσμος του SharedID σε 2 ή 4 περιοχές που χωρίζονται από σύνορα. Η ‘’διαπερατότητα’’ 

(border porosity) των συνόρων προεπιλέγεται από το χρήστη και μπορεί να μειώσει την 

επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές.  

Δράση του πράκτορα 

  Αφού ενημερωθούν, οι πράκτορες προβαίνουν στις αντίστοιχες πράξεις. Οι πράξεις 

μπορούν να αφορούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ή/και τις τιμές των γνωρισμάτων. Για να 

εκτελεστεί μια πράξη χρειάζεται ο δείκτης που αφορά το κοινωνικό χαρακτηριστικό (άθροισμα 

συντελεστών βάρους για αυτό το χαρακτηριστικό ή συχνότητα εμφάνισης μιας τιμής 

γνωρίσματος) να ξεπεράσει το αντίστοιχο ‘’κατώφλι’’ (threshold). Για όλους τους πράκτορες 

ισχύουν τα ίδια όρια και  προεπιλέγονται. Ανάλογα με τους πίνακες τιμών οι πράκτορες 

μπορούν να εκτελέσουν  τέσσερις δράσεις: 

 

1. Πρώτον, μπορούν να προσθέσει ένα νέο χαρακτηριστικό στη λίστα τους. Η πρόσθεση 

αντιπροσωπεύει την απόφαση ότι ένα χαρακτηριστικό που πριν δεν είχε σημασία για τον 

πράκτορα τώρα έχει τόσο μεγάλη που μπορεί να εκτοπίσει αυτό που είχε την τελευταία 

θέση στη λίστα, το οποίο αφαιρείται. Το χαρακτηριστικό που προστίθεται θα έχει την 
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τελευταία θέση και μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη νέα λίστα και τιμές γνωρισμάτων 

αυτές με τη μεγαλύτερη συχνότητα στον πίνακα τιμών.   

2. Δεύτερον, μπορούν να βελτιώσουν τη θέση ενός χαρακτηριστικού που υπάρχει ήδη στη 

λίστα, αυξάνοντάς του έτσι και το συντελεστή βάρους. Η αύξηση αντιπροσωπεύει την 

απόφαση ότι ένα χαρακτηριστικό που είχε κάποια σημασία για τον πράκτορα τώρα έχει 

περισσότερη από κάποιο άλλο. Για να γίνει η αλλαγή όμως, χρειάζεται όχι μόνο το 

άθροισμα του χαρακτηριστικού στον αντίστοιχο πίνακα τιμών να είναι μεγαλύτερο από το 

‘’κατώφλι’’, αλλά να είναι και μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του χαρακτηριστικού που θα 

πάρει την θέση του 

3. Τρίτον, μπορούν να συνδυάσουν τις δυο προηγούμενες πράξεις όχι μόνο προσθέτοντας 

ένα νέο χαρακτηριστικό αλλά αναβαθμίζοντας και τη θέση του.  

4. Τέταρτον, ένας πράκτορας μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει την τιμή γνωρίσματος (Self 

ή Other) ενός χαρακτηριστικού του με αυτή που έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα στον 

πίνακα τιμών, εφόσον όμως η συχνότητα εμφάνισης της τιμής είναι μεγαλύτερη από το 

αντίστοιχο ‘’κατώφλι’’. 

Στο τέλος κάθε επανάληψης για κάθε πράκτορα υπολογίζεται το άθροισμα των 

τρεχόντων συντελεστών βάρους όσων χαρακτηριστικών του έχουν ίδιες τιμές γνωρισμάτων 

για το ‘’εμείς’’ και το ‘’άλλοι’’, και διαιρείται με το σύνολο των συντελεστών βάρους όλων των 

χαρακτηριστικών της λίστας. Το Shared Identity υπολογίζεται αφού αθροιστούν τα πηλίκα 

όλων των πρακτόρων και διαιρεθούν με το πλήθος των πρακτόρων. 

 Προκειμένου να αναπαριστούν οι τυχαίες αλλαγές που παρατηρούνται στις κοινωνικές 

ταυτότητες των ανθρώπων και που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή παράγοντες, οι 

πράκτορες ανά χρονικά διαστήματα μπορούν, βάσει πιθανότητας (ReplaceProbability) να 

αντικαθιστούν το μικρότερης βαρύτητας χαρακτηριστικό και να το αντικαθιστούν με ένα 

καινούργιο που επιλέγεται τυχαία. Το νέο χαρακτηριστικό προστίθεται με τον ίδιο τρόπο όπως 

και στην περίπτωση της κανονικής αλλαγής. 

Είδη Πρακτόρων  

  Συνολικά, εκτός από τους βασικούς πράκτορες, στο μοντέλο υπάρχουν τρία είδη 

πρακτόρων (πραγματιστές, ιδεολόγοι και ΜΜΕ) που αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες μέσα στην κοινωνία οι οποίες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση 

κοινωνικών ταυτοτήτων. Οι πρώτες δυο κατηγορίες λέγονται και πράκτορες-ηγέτες (Leaders 

Agents), λόγω του ηγεμονικού τους ρόλου στην κοινωνία. Πέρα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας, όλοι οι μη βασικοί πράκτορες προηγούνται των υπολοίπων 

στις διαδικασίες ενημέρωσης και δράσης και όλοι έχουν διπλάσια επιρροή. Επίσης οι 
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πραγματιστές και οι ιδεολόγοι επηρεάζονται λιγότερο από τα ΜΜΕ από ότι οι απλοί 

πράκτορες.   

 Pragmatic Leaders: Προσαρμόζονται εύκολα και υιοθετούν τις πιο δημοφιλείς απόψεις. 

Παίζουν το ρόλο αυτών οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν εύκολα με τις μάζες και να 

συμβάλλουν έτσι στο να επιτυγχάνεται κοινωνική ισορροπία π.χ. υψηλόβαθμοι 

συνδικαλιστές, λαϊκιστές πολιτικοί κλπ. Τα ‘’κατώφλια’’ τους είναι πιο χαμηλά από αυτά 

των βασικών πρακτόρων. 

 Ideological Leaders: Αλλάζουν δύσκολα γνώμη και μπορούν να διατηρήσουν για καιρό 

μια άποψη ακόμα και αν αυτή είναι μειοψηφική. Παίζουν το ρόλο αυτών που ανά 

περιόδους οι ιδέες τους γίνονται ηγεμονικές και καταφέρνουν να αλλάξουν τις απόψεις 

της κοινωνίας πχ. πανεπιστημιακοί, ριζοσπάστες διανοούμενοι κλπ. Τα ‘’κατώφλια’’ τους 

είναι πιο υψηλά από αυτά των βασικών πρακτόρων. 

 Media Senders: Αλλάζουν γνώμη πολύ δύσκολα και παίζουν ρόλο για να διαμορφώνουν 

τη γνώμη των υπολοίπων. Οι μάζες κατά ένα απευθύνονται σε αυτούς αντί για τους 

γείτονές τους για ενημέρωση π.χ. εκδότες εφημερίδων, καναλάρχες, βαρόνοι των media 

κλπ. Τα ‘’κατώφλια’’ τους είναι πιο υψηλά από αυτά των βασικών πρακτόρων και βάσει 

πιθανοτήτων οι απλοί πράκτορες αντικαθιστούν τους γείτονες τους με αυτούς. 

Απλοποιήσεις 

Προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίηση του μοντέλου σε γλώσσα προγραμματισμού 

παρά τον υψηλό αφαιρετικό βαθμό της διεθνούς βιβλιογραφίας, έγιναν απλοποιήσεις όσον 

αφορά την ποσοτικοποίηση και παραμετροποίηση κάποιων παραγόντων του μοντέλου οι 

οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρόλο που στον πραγματικό κόσμο η κοινωνική 

κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη, οι εν λόγω απλοποιήσεις δεν επηρεάζουν το βασικό 

στοιχείο του μοντέλου που είναι η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων μιας 

κοινωνίας. 
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5. Υποθέσεις - Παραδείγματα 

Σε αυτή την ενότητα, θα δοκιμαστούν υποθέσεις πάνω σε διαφορετικές τιμές κάποιων εκ 

των πιο σημαντικών παραμέτρων του μοντέλου. Στόχος είναι να εξεταστεί η επιρροή κάποιων 

παραγόντων ή συνθηκών στη διαμόρφωση της έννοιας της κοινής ταυτότητας στον κόσμο. Η 

ύπαρξη πολλών υποθέσεων είναι απαραίτητη λόγω, όχι μόνο του μεγάλου πλήθος 

παραμέτρων αλλά και των περίπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Όλες οι υποθέσεις 

αυτές ελέγχονται με προσομοιώσεις οι οποίες διήρκεσαν 1000 επαναλήψεις και με τις 

παραμέτρους σε κάθε υπόθεση να έχουν την προεπιλεγμένη τιμή, εκτός αυτής που ήταν υπό 

εξέταση.  Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι υποθέσεις που θα εξεταστούν προκειμένου 

να εξάγουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα. 

 

Η1: Όσο αυξάνεται το πλήθος των πιθανών τιμών των γνωρισμάτων, τόσο μειώνεται η  

 αίσθηση της κοινής ταυτότητας. 

Η2: Όσο αυξάνεται το εύρος των τιμών στο οποίο εκφράζονται οι προκαταλήψεις, τόσο  

       μειώνεται η αίσθηση της κοινής ταυτότητας. 

Η3: Όσο αυξάνεται το ποσοστό των πραγματιστών ηγετών στην κοινωνία, τόσο αυξάνεται 

 η αίσθηση της κοινής ταυτότητας. 

Η4: Όσο αυξάνεται το ποσοστό των ιδεολογικών ηγετών στην κοινωνία, τόσο μειώνεται  

 η αίσθηση της κοινής ταυτότητας. 

Η5: Όσο αυξάνεται το ποσοστό των ΜΜΕ στην κοινωνία, τόσο μειώνεται η αίσθηση της 

       κοινής ταυτότητας. 

Η6: Όσο αυξάνεται το ποσοστό των πρακτόρων που επηρεάζονται από τα ΜΜΕ στην  

       κοινωνία, τόσο μειώνεται η αίσθηση της κοινής ταυτότητας. 

Η7: Όσο μειώνεται η διαπερατότητα των συνόρων στην κοινωνία, τόσο μειώνεται η αίσθηση 

       της κοινής ταυτότητας. 

Η8: Όσο περισσότεροι πράκτορες συμμετέχουν στην πόλωση της κοινωνία, τόσο μειώνεται 

        η αίσθηση της κοινής ταυτότητας. 

Στη συνέχεια για κάθε υπόθεση παρατίθεται ο πίνακας με 50 επιλεγμένα αριθμητικά 

αποτελέσματα και το διάγραμμα όπου αναπαρίστανται οι τιμές του SharedID για τρεις 

ενδεικτικές τιμές της παραμέτρου που εξετάζεται κάθε φορά. Επίσης, είναι σημαντικό να 
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αναφέρουμε εκ των προτέρων δυο ζητήματα που ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις τόσο για 

λόγους συντομίας. Πρώτον, στις 50 πρώτες επαναλήψεις κάθε δοκιμής το SharedID αυξάνει 

με ραγδαίους ρυθμούς ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται. Δεύτερο, μετά 

από τις πρώτες 50 επαναλήψεις όλοι οι μέσοι όροι παίρνουν τιμές από 0.92 μέχρι 0.99. Για 

τους λόγους αυτούς επικεντρώνουμε την εξέταση των αποτελεσμάτων μετά από την 51η 

επανάληψη, στο διάστημα τιμών 0.92-0.99 προκειμένου να εξάγουμε ασφαλέστερα 

συμπεράσματα για την αλληλεπίδραση κάποιων παραγόντων με το δείκτη που εξετάζουμε. 

Η1: Μεταβαλλόμενο Πλήθος Γνωρισμάτων 

Η εκτίμηση Η1 υποθέτει ότι η αύξηση του πλήθους των πιθανών τιμών που μπορεί να 

έχει ένα γνώρισμα θα οδηγήσει σε μείωση της αίσθησης της κοινής ταυτότητας. Εξετάζουμε 

τους μέσους όρους της κοινής ταυτότητας για πλήθος γνωρισμάτων ίσο με 4, 6, και 8 για 

1000 επαναλήψεις.  

Πίνακας 4.1: Τιμές του δείκτη SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου NrTraits 
 

NrTraits = 4 NrTraits = 6 NrTraits = 8 
0,580412 0,570144 0,585641 
0,938001 0,970066 0,980595 
0,956249 0,980162 0,987622 
0,967483 0,981519 0,990616 
0,968925 0,983467 0,99068 
0,973522 0,982981 0,992593 
0,979167 0,984569 0,992728 
0,974787 0,984869 0,992742 
0,976668 0,986623 0,992218 
0,977701 0,98828 0,992851 
0,974885 0,985896 0,992691 
0,978189 0,989174 0,993449 
0,978313 0,987246 0,992757 
0,978775 0,987656 0,992854 
0,980171 0,989468 0,994931 
0,980143 0,987281 0,993299 
0,978799 0,98646 0,994474 
0,980459 0,989648 0,994138 
0,978874 0,98735 0,992709 
0,977387 0,98814 0,993711 
0,979517 0,988924 0,993615 
0,982145 0,987149 0,99333 
0,977864 0,988747 0,992292 
0,975656 0,990075 0,993201 
0,977275 0,989353 0,993463 
0,981584 0,990243 0,994068 
0,979079 0,98918 0,993944 
0,979039 0,988302 0,994941 
0,979081 0,990012 0,992788 
0,980032 0,990797 0,992876 
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0,980633 0,987812 0,99232 
0,980861 0,989052 0,992325 
0,981957 0,988592 0,994467 
0,983549 0,988685 0,993379 
0,982283 0,988668 0,993684 
0,982042 0,990525 0,99356 
0,980507 0,989376 0,991712 
0,98074 0,988617 0,993131 
0,9787 0,989372 0,993493 

0,983282 0,989224 0,993506 
0,978712 0,987429 0,9938 
0,981273 0,989081 0,994004 
0,984514 0,987697 0,99223 
0,982491 0,990131 0,994664 
0,97982 0,990247 0,992985 
0,97995 0,989621 0,993141 

0,979369 0,989835 0,99261 
0,983329 0,991491 0,992953 
0,981544 0,988652 0,994117 
0,981829 0,990302 0,991616 
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Διάγραμμα 4.1 

 

Παρατηρούμε ότι με πολύ εμφανή τρόπο οι μέσοι όροι μειώνονται αισθητά όσο 

μειώνεται η τιμή της παραμέτρου NrTraits. Μάλιστα η παράμετρος δείχνει ότι παίζει πολύ 

καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του μοντέλου και δεν επηρεάζεται από το πλήθος των 

επαναλήψεων, καθώς οι 3 μέσοι όροι κινούνται σταθερά γύρω από τις τιμές 0.985, 0.965 και 

0.94 χωρίς να συγκλίνουν σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης.  
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Το συμπέρασμα είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο καθώς από στατιστικής 

πλευράς όσο μικρότερο είναι το εύρος των τιμών στο οποίο κυμαίνεται η παράμετρος τόσο 

πιθανότερο είναι να ταυτιστούν οι τιμές των γνωρισμάτων για κάθε χαρακτηριστικό ενώ από 

κοινωνιολογικής πλευράς, ισχύει επίσης ότι όσο μικρότερο είναι το εύρος των απόψεων που 

αναπτύσσονται στις ανθρώπινες κοινωνίες, τόσο μικρότερη είναι η διαφοροποίηση που 

παρατηρείται μεταξύ των πολλαπλών κοινωνικών ταυτοτήτων, με αποτέλεσμα να ενισχύεται 

η ομοιογένεια των απόψεων και της συλλογικής ταυτότητας.    

Η2: Μεταβαλλόμενο Εύρος τιμών των Προκαταλήψεων 

Η εκτίμηση Η2 υποθέτει ότι η αύξηση του εύρους τιμών που μπορεί να έχει η 

παράμετρος που συμβολίζει την επίδραση των προκαταλήψεων στην κοινωνία μειώνει την 

αίσθηση της κοινής ταυτότητας. Δοκιμάζουμε την προσομοίωση για εύρος τιμών (-1,+1),       

(-3,+3) και (-5,+5). 

 
Πίνακας 4.2: Τιμές του δείκτη SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου Bias 

 
Bias = (-1,+1) Bias = (-3,+3) Bias = (-5,+5) 

0,576292 0,59133 0,583951 
0,96067 0,950735 0,977846 

0,971909 0,968405 0,98384 
0,97348 0,972385 0,988666 

0,977779 0,978062 0,987954 
0,978824 0,976672 0,991832 
0,978363 0,977719 0,99176 
0,978921 0,981834 0,991771 
0,980591 0,982157 0,990447 
0,980092 0,983276 0,992077 
0,981824 0,98372 0,99382 
0,984968 0,984316 0,992742 
0,982539 0,983329 0,993013 
0,983882 0,982109 0,993844 
0,982765 0,986492 0,99441 
0,98587 0,98438 0,992157 

0,985653 0,984283 0,993089 
0,982596 0,984379 0,993351 
0,983604 0,987297 0,993136 
0,986172 0,986371 0,992067 
0,985126 0,987089 0,993319 
0,985062 0,986504 0,992629 
0,983186 0,984505 0,993516 
0,982402 0,987729 0,992083 
0,981516 0,98604 0,992335 
0,983392 0,984892 0,991862 
0,982856 0,987356 0,993324 
0,986345 0,987583 0,992586 
0,985558 0,987595 0,993241 
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0,985539 0,984422 0,992347 
0,988571 0,986542 0,994044 
0,986019 0,989042 0,993371 
0,984743 0,98816 0,993797 
0,986937 0,987917 0,994391 
0,986747 0,988229 0,993891 
0,985424 0,98717 0,992387 
0,984814 0,987134 0,994175 
0,988671 0,98945 0,993771 
0,985513 0,988418 0,99133 
0,986918 0,988736 0,992682 
0,98694 0,987875 0,991671 

0,987624 0,988745 0,991743 
0,987125 0,988415 0,99186 
0,985796 0,986081 0,99152 
0,984347 0,987216 0,994135 
0,986717 0,98857 0,99389 
0,988245 0,988072 0,992689 
0,99023 0,988515 0,992342 

0,988031 0,988946 0,993345 
0,987255 0,98805 0,993249 
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Διάγραμμα 4.2 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα, παρατηρούμε καταρχήν ότι η υπόθεση είναι αληθής 

καθώς για το μεγαλύτερο εύρος τιμών (-5,+5), οι τιμές του SharedID παρουσιάζουν τον 

υψηλότερο μέσο όρο, με σημαντική μάλιστα διαφορά από του υπόλοιπους. Ωστόσο, το εν 

λόγω συμπέρασμα δεν αποτυπώνεται τόσο καθαρά από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, καθώς 
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για το διάστημα (-1,+1) ο βαθμός κοινής ταυτότητας είναι ελάχιστα μικρότερος από τον 

αντίστοιχο για το (-3,+3) σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης ενώ σε κάποιες επαναλήψεις 

τον ξεπερνάει. 

Γενικά μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι σε κοινωνίες υπάρχουν ισχυρές 

προκαταλήψεις, η έννοια της κοινής ταυτότητας επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς 

οι άνθρωποι ωθούνται να αλλάζουν περισσότερο την άποψή τους υπέρ θετικά φορτισμένων 

απόψεων, με αποτέλεσμα να κατασκευάζεται πιο γρήγορα μια έντονη αίσθηση κοινής 

ταυτότητας γύρω από αυτές. Ωστόσο αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα απόλυτα, καθώς στο 

μοντέλο μας η ύπαρξη πολύ θετικών προκαταλήψεων σημαίνει ταυτόχρονα και δυνατότητα 

για πολύ αρνητικές που μπορούν να προκαλέσουν το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή την 

τάση των ανθρώπων να μην επηρεάζονται υπέρ κάποιων απόψεων, με αποτέλεσμα ο 

βαθμός κοινής ταυτότητας σε αυτή την περίπτωση να εμφανίζει πιο αντιφατική πορεία.  

 

Η3: Μεταβαλλόμενοo Ποσοστό Πραγματιστών Ηγετών 

Η εκτίμηση Η3 υποθέτει ότι η αύξηση του ποσοστού των πραγματιστών ηγετών στην 

κοινωνία αυξάνει την αίσθηση της κοινής ταυτότητας. Οι δοκιμές έγιναν για ποσοστό 0.05, 

0.10 και 0.20. 

Πίνακας 4.3: Τιμές του δείκτη SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου PragmaticFr 
 

Pragmatic 
Leaders = 5% 

Pragmatic 
Leaders = 10% 

Pragmatic 
Leaders = 20% 

0,572901 0,593982 0,578783 
0,944512 0,95232 0,943776 
0,96359 0,964332 0,959153 

0,967612 0,966544 0,963416 
0,971846 0,973092 0,965799 
0,971077 0,976045 0,969266 
0,972415 0,975533 0,971291 
0,97222 0,979279 0,970244 

0,974221 0,979916 0,976611 
0,973637 0,981218 0,975041 
0,974498 0,978987 0,978626 
0,973334 0,983033 0,978118 
0,976659 0,983221 0,97802 
0,974099 0,980773 0,974898 
0,97749 0,981995 0,976679 

0,978173 0,981939 0,979484 
0,977799 0,983268 0,977114 
0,97664 0,98365 0,979502 

0,975378 0,981972 0,979657 
0,981389 0,982227 0,981024 
0,975228 0,983736 0,983636 
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0,978903 0,982183 0,981224 
0,97839 0,982061 0,981726 

0,977637 0,983016 0,980043 
0,979305 0,981475 0,98175 
0,980174 0,983109 0,981533 
0,975925 0,983217 0,980781 
0,979811 0,985248 0,984648 
0,976746 0,985231 0,986218 
0,978005 0,987037 0,983382 
0,974758 0,982502 0,981347 
0,977587 0,98467 0,982493 
0,977978 0,983053 0,985287 
0,978797 0,985571 0,984108 
0,979726 0,987067 0,98517 
0,978765 0,986044 0,98445 
0,980527 0,985793 0,985945 
0,979838 0,985629 0,985144 
0,977156 0,98391 0,98305 
0,977763 0,98509 0,984789 
0,975748 0,984729 0,984164 
0,980005 0,982944 0,984682 
0,977544 0,985672 0,984415 
0,978882 0,985888 0,987268 
0,979281 0,980363 0,9863 
0,978773 0,986678 0,987016 
0,981965 0,985182 0,98726 
0,979015 0,984307 0,98225 
0,982818 0,986289 0,983077 
0,978507 0,98573 0,988178 
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Διάγραμμα 4.3 
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Από το διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι περισσότεροι πραγματιστές ηγέτες γενικά 

αυξάνουν μεν την αίσθηση της κοινής ταυτότητας, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό και επίσης όχι 

με σταθερό τρόπο. Καταρχήν, παρατηρούμε ότι μέχρι σχεδόν και τις 800 επαναλήψεις τις 

μεγαλύτερες τιμές απ’ όλους παρουσιάζει ο μέσος όρος για Pragmatic Fraction = 0.10 και 

μόνο προς το τελευταίο ¼ της προσομοίωσης τον ξεπερνά ο αντίστοιχος για Pragmatic 

Fraction = 0.20. Επίσης μέχρι και τις 400 περίπου επαναλήψεις ο μέσος όρος για Pragmatic 

Fraction = 0.05 κινείται στο ίδιο επίπεδο τιμών με τους υπόλοιπους, ενώ μόλις από τις 500 

και μετά παρουσιάζεται διαφοροποίηση. Γενικά η ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία 

ρεαλιστών ηγετών, λόγω της εύκολης προσαρμογής τους σε δημοφιλείς ιδέες και απόψεις 

συμβάλλει στην απόκτηση μιας κοινής ταυτότητας της κοινωνίας στο πέρασμα του χρόνου, 

όχι όμως σε καθοριστικό βαθμό. 

Η4: Μεταβαλλόμενη Ποσοστό Ιδεολογικών Ηγετών 

Η εκτίμηση Η4 υποθέτει ότι η αύξηση του ποσοστού των ιδεολογικών ηγετών στην 

κοινωνία μειώνει την αίσθηση της κοινής ταυτότητας. Οι δοκιμές έγιναν για ποσοστό 0.05, 

0.10 και 0.20. 

 

 

Πίνακας 4.4: Τιμές του SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου Ideological Fr 
 

Ideological 
Leaders = 5% 

Ideological 
Leaders = 10% 

Ideological 
Leaders = 20% 

0,589137 0,587753 0,593528 
0,952264 0,946508 0,922754 
0,969803 0,965378 0,940329 
0,972248 0,974236 0,94568 
0,97789 0,976855 0,94551 

0,979526 0,976349 0,941136 
0,978505 0,977997 0,950762 
0,979787 0,979255 0,943146 
0,981492 0,97972 0,941831 
0,983144 0,984041 0,947396 
0,982423 0,981591 0,950013 
0,981919 0,984989 0,953181 
0,981331 0,983273 0,950287 
0,983437 0,981803 0,949968 
0,982506 0,985381 0,952654 
0,985473 0,982453 0,952071 
0,983203 0,984595 0,948566 
0,981773 0,98388 0,952976 
0,982954 0,981626 0,954124 
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0,985023 0,980892 0,954109 
0,983187 0,98552 0,953734 
0,987159 0,983438 0,953871 
0,984637 0,984925 0,950189 
0,987858 0,983979 0,95542 
0,983066 0,983327 0,954167 
0,985298 0,984776 0,955956 
0,984704 0,985294 0,951483 
0,985122 0,987207 0,953379 
0,98581 0,986492 0,952308 

0,987251 0,984734 0,947451 
0,987992 0,985982 0,955468 
0,984751 0,983881 0,954475 
0,982897 0,985808 0,948591 
0,98479 0,988055 0,950657 

0,985444 0,986304 0,958522 
0,982624 0,986652 0,952855 
0,983395 0,986961 0,954506 
0,98557 0,987225 0,952785 

0,981231 0,986748 0,952169 
0,98396 0,986435 0,958486 

0,985107 0,986052 0,954036 
0,985302 0,986446 0,957389 
0,986053 0,986858 0,957632 
0,985801 0,985132 0,954373 
0,98207 0,988299 0,953929 

0,986834 0,984298 0,951265 
0,98665 0,984393 0,95308 

0,986714 0,98686 0,957371 
0,985952 0,986702 0,952986 
0,983409 0,985957 0,953952 
0,985376 0,988453 0,953019 
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Διάγραμμα 4.4 

 

Αρχικά, στο διάγραμμα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ιδεολογικών 

ηγετών παρουσιάζει το πιο χαμηλό μέσο όρο κοινής ταυτότητας, δεδομένο που επαληθεύει 

την αρχική υπόθεση. Ωστόσο παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι για τις άλλες δυο τιμές της 

παραμέτρου δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά, με τις τιμές για Ideological Fraction = 0.1 να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Συνεπώς, αν και δεν επαληθεύεται μια αυστηρή 

γραμμική, αντιστρόφως ανάλογη, σχέση μεταξύ της παραμέτρου και του δείκτη SharedID, σε 

αρκετά μεγάλα ποσοστά ο μέσος όρος μειώνεται σημαντικά. Συμπεραίνουμε ότι η ισχυρή 

παρουσία ηγετών με ισχυρή άποψη και αμετάβλητη κοινωνική ταυτότητα, εμποδίζουν να 

αναπτυχθεί στην κοινωνία μια δυνατή αίσθηση κοινής ταυτότητας.   

H5: Μεταβαλλόμενοo Ποσοστό Media Senders 

Η εκτίμηση Η5 υποθέτει ότι η αύξηση του ποσοστού των πρακτόρων Media μειώνει 

την αίσθηση της κοινής ταυτότητας. Οι δοκιμές έγιναν για ποσοστό 0.10, 0.20 και 0.30. 

 
Πίνακας 4.5: Τιμές του δείκτη SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου MedFr 

 
Media Senders = 

10% 
Media Senders = 

20% 
Media Senders = 

30% 
0,593015 0,581139 0,593044 
0,967763 0,909179 0,926618 
0,976139 0,934798 0,955286 
0,979735 0,940252 0,957688 
0,982969 0,945877 0,968352 
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0,98083 0,951598 0,969972 
0,983825 0,955037 0,973823 
0,98436 0,962107 0,973005 

0,984674 0,96208 0,977262 
0,987403 0,962849 0,976957 
0,984687 0,964877 0,980417 
0,986367 0,967939 0,97475 
0,984777 0,966021 0,973355 
0,984691 0,962772 0,977415 
0,986754 0,96553 0,974651 

0,9843 0,966504 0,97526 
0,986564 0,964855 0,975001 
0,98582 0,966474 0,973784 
0,98304 0,966562 0,979503 

0,986038 0,969377 0,973437 
0,985531 0,968943 0,975814 
0,985176 0,971367 0,976075 
0,985001 0,969049 0,973857 
0,984994 0,969783 0,975248 
0,985246 0,970642 0,975398 
0,98785 0,973752 0,978125 

0,986099 0,970465 0,979279 
0,985302 0,973068 0,974531 
0,987825 0,969721 0,974648 
0,987667 0,972466 0,97518 
0,98735 0,974312 0,975914 

0,987939 0,973557 0,976449 
0,984158 0,971096 0,975475 
0,986165 0,972195 0,978402 
0,987457 0,977344 0,975056 

0,9891 0,97602 0,975177 
0,986571 0,97638 0,976684 
0,988259 0,972275 0,979295 
0,986299 0,97493 0,973969 
0,988522 0,97746 0,975993 
0,985631 0,976732 0,975326 
0,98846 0,974023 0,975826 

0,987238 0,975171 0,974618 
0,98625 0,971815 0,977151 

0,986738 0,979042 0,976961 
0,98757 0,974837 0,975813 

0,987583 0,976327 0,976737 
0,98781 0,974763 0,977515 

0,987898 0,975633 0,973957 
0,987795 0,977815 0,977952 
0,988264 0,9746 0,976365 
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Διάγραμμα 4.5 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα συμπεραίνουμε τα εξής:  

1) Ο υψηλότερος μέσος όρος κοινής ταυτότητας παρουσιάζεται συνολικά για το μικρότερο 

ποσοστό ΜΜΕ  

2) Η μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου Media Fraction δεν παρουσιάζει αντίστοιχα το 

μικρότερο SharedID παρά μόνο στο τέλος της επανάληψης  

3) οι τιμές του δείκτη για την τιμή της παραμέτρου 0.20 αν και ξεκινάει από τιμές μικρότερες 

από 0.92 στη συνέχεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο και στις τελευταίες επαναλήψεις 

συγκλίνει με τις αντίστοιχες για Media Fraction = 0.30.  

Γενικά, από την πρώτη παρατήρηση η υπόθεση αποδεικνύεται αληθής καθώς οι 

πράκτορες Media επηρεάζονται πολύ δύσκολα από τους γείτονές τους και επιπλέον έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάζουν και άλλους απλούς πράκτορες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ενώ 

με τιμή 0.05 η παράμετρος παρουσιάζει υψηλό μέσο όρο και για 0.10 παρουσιάζεται μια 

πτώση, για πολύ μεγάλη τιμή η παράμετρος παρουσιάζει πάλι σχετικά υψηλό μέσο όρο του 

SharedID. Από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ενώ όντως κάποιοι πράκτορες μέσω της 

ενημέρωσης από τα ΜΜΕ μένουν ανεπηρέαστοι από γειτονικές απόψεις και δεν 

ενσωματώνονται σε μια κοινή ταυτότητα, κάποιοι άλλοι υιοθετούν μια κοινή ταυτότητα 

ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας βαθμός αντίφασης στα 

αποτελέσματα. 
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H6: Μεταβαλλόμενο Ποσοστό Media Connection 

Η εκτίμηση Η6 υποθέτει ότι η αύξηση του ποσοστού των βασικών πρακτόρων που 

επικοινωνούν με πράκτορες - Media μειώνει την αίσθηση της κοινής ταυτότητας. Οι δοκιμές 

έγιναν για ποσοστό 0.25, 0.50 και 0.75. Το ποσοστό των πρακτόρων Media είχε τιμή 0.05 

 
Πίνακας 4.6: Τιμές του SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου BasicConnMed 

 
Media Connection 

= 25% 
Media Connection 

= 50% 
Media Connection 

= 75% 
0,584765 0,581385 0,589948 
0,97217 0,94502 0,95136 

0,983648 0,966431 0,965847 
0,985386 0,973057 0,973278 
0,985068 0,976539 0,975955 
0,984897 0,983936 0,979401 
0,982101 0,980803 0,982958 
0,986182 0,985224 0,986119 
0,98717 0,98523 0,984036 
0,98853 0,983129 0,98591 

0,989247 0,985255 0,985713 
0,988221 0,987231 0,986246 
0,988127 0,985328 0,987365 
0,988681 0,98601 0,985262 
0,989448 0,984735 0,98681 
0,988215 0,985955 0,989049 
0,988015 0,984781 0,985728 
0,989387 0,986412 0,985394 
0,990333 0,986613 0,985309 
0,989762 0,983651 0,987106 
0,990609 0,985196 0,987835 
0,98683 0,984757 0,986821 

0,988826 0,985931 0,986521 
0,99056 0,984835 0,987434 

0,988747 0,986643 0,98838 
0,989121 0,984869 0,987006 
0,991001 0,987905 0,988797 
0,990698 0,983444 0,98905 
0,990319 0,986617 0,987677 
0,989952 0,983654 0,988422 
0,990912 0,987083 0,987537 
0,989936 0,986365 0,989747 
0,990427 0,987346 0,990156 
0,991383 0,986829 0,986839 

0,9884 0,987838 0,989733 
0,988544 0,986396 0,988675 
0,990843 0,985179 0,988488 
0,991752 0,985685 0,989509 
0,990409 0,986493 0,988124 
0,987774 0,98622 0,989519 
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0,989991 0,985367 0,99053 
0,990883 0,987401 0,99108 
0,988688 0,985616 0,989851 
0,990768 0,986285 0,989466 
0,990602 0,988551 0,989665 
0,991997 0,987754 0,989099 
0,989849 0,986156 0,987927 
0,990729 0,987561 0,990116 
0,989766 0,9864 0,985863 
0,989781 0,98803 0,987224 
0,989949 0,987354 0,988048 
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Διάγραμμα 4.6 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα παρόμοια με 

αυτά της υπόθεσης Η5. Ακόμα και αν το ποσοστό των πρακτόρων Media παραμένει χαμηλό, 

η αύξηση των πρακτόρων που ενημερώνονται από τα Media μειώνει τους μέσους όρους  

τουSharedID. Το γεγονός ότι σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα οι δείκτες είναι 

συνολικά υψηλότεροι (όλοι μεγαλύτεροι του 0.98 μετά τις 100 πρώτες επαναλήψεις) 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι Media Senders ως πράκτορες είναι λιγότεροι και άρα είναι 

μειωμένος συνολικά στον κόσμο ο αριθμός των πρακτόρων που επηρεάζονται δύσκολα από 

τους γείτονές τους. Ωστόσο παρατηρούμε και πάλι ότι η υπερβολική αύξηση της παραμέτρου 

ανεβάζει πάλι την αίσθηση της κοινής ταυτότητας, καθώς σε μια κοινωνία που το 75% 

επηρεάζεται από το ΜΜΕ, σημαίνει ότι η άποψη τους πλέον γίνεται κοινή συνείδηση. 
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H7: Μεταβαλλόμενη Διαπερατότητα Συνόρων 

Η εκτίμηση Η7 υποθέτει ότι όταν έχουμε περιοχές στον κόσμο που διαχωρίζονται από 

σύνορα, όσο πιο διαπερατά είναι τα σύνορα τόσο μειώνεται η αίσθηση της κοινής 

ταυτότητας. Οι δοκιμές έγιναν για ποσοστό 0.20, 0.40 και 0.65. Ο αριθμός των περιοχών είχε 

τιμή 4 

 
Πίνακας 4.7: Τιμές του δείκτη SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου BorderPor 

 
Border Porosity 

 = 20% 
Border Porosity 

 = 40% 
Border Porosity 

= 60% 
0,606633 0,621618 0,611631 
0,962625 0,981494 0,934951 
0,967554 0,982724 0,944573 
0,973125 0,983272 0,958492 
0,970708 0,986743 0,958454 
0,973631 0,986479 0,961023 
0,977633 0,988984 0,961071 
0,976319 0,985781 0,963385 
0,980109 0,985205 0,959168 
0,976401 0,988809 0,963484 
0,978403 0,987065 0,96257 
0,976326 0,986202 0,960815 
0,978163 0,986729 0,966976 
0,976216 0,984819 0,962882 
0,981774 0,985749 0,963452 
0,978992 0,987471 0,964716 
0,979332 0,985462 0,961052 
0,980558 0,985664 0,959561 
0,976029 0,985746 0,961812 
0,974732 0,986763 0,962628 
0,977642 0,984924 0,963378 
0,978431 0,986208 0,960528 
0,980124 0,98612 0,962835 
0,978846 0,986634 0,963771 
0,977895 0,983055 0,962575 
0,976836 0,985949 0,9642 
0,980084 0,986708 0,965408 
0,980422 0,986556 0,962885 
0,98375 0,985117 0,965149 

0,982045 0,986775 0,961604 
0,983345 0,985658 0,969488 
0,979349 0,986284 0,967055 
0,978373 0,986878 0,966465 
0,982323 0,986595 0,963959 
0,977352 0,986975 0,963481 
0,978499 0,985802 0,965634 
0,981973 0,987429 0,965086 
0,982058 0,988675 0,968866 
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0,980029 0,987108 0,971227 
0,978941 0,98774 0,964615 
0,98028 0,986922 0,964476 

0,979456 0,98503 0,964078 
0,979405 0,987561 0,964654 
0,97867 0,986982 0,966572 

0,980161 0,987398 0,969128 
0,976337 0,987434 0,964193 
0,979686 0,987403 0,964954 
0,977238 0,987352 0,959735 
0,978653 0,98724 0,964521 
0,980697 0,989216 0,966306 
0,979771 0,985709 0,965851 

 

Regions = 4,Regions Polarized,Border Porosity
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Διάγραμμα 4.7 

 

Καταρχήν από τους πίνακες αποτελεσμάτων παρατηρούμε ότι το SharedID 

παρουσιάζει μεγαλύτερη τιμή στις 50 πρώτες επαναλήψεις (>0.6) από όλα τα προηγούμενα 

παραδείγματα που ξεκινούσαν με τιμές μεταξύ 0.5 - 0.6. Αυτό συμβαίνει επειδή επιλέξαμε 

εξαρχής να ‘’πολώσουμε’’ τις περιοχές (Regions Polarized), δηλαδή κάθε περιοχή να έχει μια 

συγκεκριμένη τιμή για το Others Trait, με αποτέλεσμα να μειωθεί η επίδραση του παράγοντα 

τύχη στην αρχικοποίηση των τιμών, και να αυξηθούν οι πιθανότητες ταύτισης Self και Others 

Trait. Επίσης παρατηρούμε πολύ καθαρά ότι η αρχική υπόθεση είναι αληθής, καθώς όσο πιο 

κλειστά είναι τα σύνορα παρουσιάζεται μεγαλύτερη ομοιογένεια σε εκείνη την περιοχή (και 

άρα και σε όλο τον κόσμο) ενώ όσο τα σύνορα γίνονται πιο διαπερατά, η μια περιοχή 

επηρεάζει περισσότερο την άλλη, μειώνοντας την έννοια της κοινής ταυτότητας.  
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H8: Μεταβαλλόμενο Ποσοστό ‘’πολωμένων’’ Πρακτόρων 

Η εκτίμηση Η8 υποθέτει ότι όταν έχουμε πόλους στον κόσμο, όσο περισσότεροι 

πράκτορες συμμετέχουν σε αυτή τόσο αυξάνεται η αίσθηση της κοινής ταυτότητας. Οι 

δοκιμές έγιναν για ποσοστό 0.25, 0.50 και 1.00. Ο αριθμός των πόλων είχε τιμή 4 

 
Πίνακας 4.8: Τιμές του δείκτη SharedID για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου PolarizedFr 

 
Polarized 

Fraction = 25% 
Polarized Fraction 

= 50% 
Polarized Fraction 

= 100% 
0,838106 0,792934 0,724109 
0,988658 0,977661 0,932042 
0,984194 0,979555 0,948296 
0,985054 0,981671 0,96386 
0,987983 0,98051 0,96022 
0,983446 0,981356 0,965494 
0,984728 0,980095 0,965096 
0,985612 0,982079 0,971315 
0,986708 0,981481 0,971713 
0,986771 0,983879 0,970369 
0,983957 0,983332 0,97098 
0,988884 0,982572 0,970991 
0,985096 0,980972 0,971624 
0,987594 0,982549 0,970072 
0,987499 0,980988 0,973307 
0,985002 0,98653 0,973615 
0,985877 0,982404 0,97279 
0,987853 0,985616 0,97089 
0,987046 0,983398 0,973689 
0,985847 0,982108 0,972868 
0,988265 0,981953 0,97338 
0,988226 0,981558 0,973137 
0,986827 0,982358 0,971765 
0,986513 0,983204 0,970646 
0,986491 0,984425 0,968556 
0,986526 0,982278 0,970057 
0,984752 0,983391 0,969263 
0,986745 0,982143 0,969802 
0,98413 0,98081 0,969634 

0,984331 0,98697 0,970935 
0,984439 0,986056 0,973884 
0,988375 0,983879 0,976777 
0,985506 0,984035 0,974472 
0,987567 0,984637 0,975215 
0,989136 0,980987 0,972342 
0,985749 0,984538 0,973676 
0,989437 0,983964 0,968742 
0,986847 0,983667 0,972866 
0,987515 0,982997 0,971826 
0,986086 0,981355 0,974937 
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0,984677 0,983807 0,974318 
0,987446 0,985032 0,971879 
0,988038 0,981427 0,96975 
0,985729 0,979883 0,965165 
0,984351 0,982949 0,967056 
0,985714 0,984269 0,967533 
0,982997 0,981893 0,970018 
0,986364 0,983463 0,972251 
0,984867 0,986115 0,969456 
0,983408 0,981787 0,968121 
0,985602 0,985748 0,96879 

 

Polarized Fraction, Poles = 4
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Διάγραμμα 4.8 

 

Από το διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι η υπόθεση είναι αληθής. Αρχικά παρατηρούμε 

ότι η ύπαρξη πόλων ανεβάζει συνολικά όλους τους δείκτες για όλες τις τιμές της παραμέτρου 

από τις πρώτες επαναλήψεις, καθώς η ομαδοποίηση γίνεται ήδη από την αρχικοποίηση των 

τιμών. Επίσης όσο μεγαλώνει το ποσοστό που συμμετέχει σε πόλους, η αίσθηση της κοινής 

ταυτότητας αυξάνεται. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όταν οι απόψεις των πρακτόρων 

ομαδοποιούνται εξαρχής γύρω από συγκεκριμένες απόψεις, η αίσθηση της κοινής 

ταυτότητας γίνεται εντονότερη καθώς οι ισχυροί πόλοι επηρεάζουν στο πέρασμα του χρόνου 

όλη την κοινωνία. 
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6. Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία γενικά πραγματεύεται την ανάλυση και μοντελοποίηση των 

διαδικασιών αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικών συμπεριφορών που αναπτύσσουν οι 

άνθρωποι στα πλαίσια μιας κοινωνίας.  

Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων για τις κοινωνικές συλλογικές έννοιες του ‘’Εμείς’’ και του ‘’Άλλοι’’, 

συμβάλλοντας έτσι στην δόμηση της έννοιας της κοινής ταυτότητας (Shared Identity) μέσα 

στην κοινωνία. Επίσης μέσα από την προσομοίωση του μοντέλου εξετάζει το μέγεθος της 

επιρροής διαφόρων κοινωνικών παραγόντων στη διαδικασία αυτή. 

Μέσα από την παρατήρηση όλων  των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν μέσω των 

προσομοιώσεων του μοντέλου, συμπεραίνουμε συνολικά τα εξής: 

1) Οι τιμές του δείκτη SharedID παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση από τις 50 περίπου πρώτες 

επαναλήψεις και στη συνέχεια συγκλίνουν κοντά στο διάστημα τιμών 0.96-1.0. 

Παρατηρούμε ότι το μοντέλο μας γενικά παράγει τόσο υψηλούς, όσο και σταθερούς 

μέσους όρους. Οι υψηλές τιμές και η σταθερότητα εξηγούνται λόγω της παραδοχής ότι οι 

απόψεις των πρακτόρων επηρεάζονται επί το πλείστον από την μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση και σπανίως από κάποιον εξωτερικό, εκτός κοινωνίας παράγοντα. Αυτό 

σημαίνει ότι καθώς κάποιες από αυτές καταφέρνουν να ηγεμονεύσουν στην κοινωνία και 

παγιώνονται στις συνειδήσεις των ανθρώπων, έπειτα συμβάλλουν και στη συνεχή 

αναπαραγωγή τους, δομώντας έτσι μια ισχυρή αίσθηση κοινής ταυτότητας καθώς το 

‘’εμείς’’ και το ‘’άλλοι’’ ταυτίζονται όλο και περισσότερο. Η παραπάνω παραδοχή έχει 

λογική και κοινωνιολογική βάση καθώς και στις πραγματικές κοινωνίες οι απόψεις που 

‘’ριζώνουν’’ και σταθεροποιούνται στην πλειοψηφία του πληθυσμού δύσκολα 

αμφισβητούνται, εκτός και αν συμβεί κάποια σημαντική αλλαγή που θα προκληθεί από 

εξωτερικό παράγοντα ή από τυχαία γεγονότα. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται όμως 

αυτό είναι ελάχιστα πιθανό να συμβεί καθώς παράμετροι που αντιπροσωπεύουν το ρόλο 

του ‘’τυχαίου’’ (π.χ. η ReplaceProb) έχουν πολύ μικρή προεπιλεγμένη τιμή και άρα πολύ 

μικρό αντίκτυπο στη λειτουργία του μοντέλου.  

2) Η ύπαρξη πρακτόρων – ηγετών συμβάλλει σημαντικά, αρνητικά ή θετικά (ανάλογα με το 

ρόλο του  ηγέτη), στις τιμές που σημειώνει ο δείκτης SharedID. Πιο συγκεκριμένα, η 

ύπαρξη  ‘’ρεαλιστών’’ ηγετών, δηλαδή πρακτόρων που επηρεάζονται και αλλάζουν τα 

κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και τις τιμές των γνωρισμάτων τους ευκολότερα από τους 

απλούς πράκτορες, συμβάλλει στην αύξηση των μέσων όρων κοινής ταυτότητας ενώ, 

αντίθετα, η ύπαρξη ‘’ιδεολογικών’’ ηγετών ή Media Senders , δηλαδή πρακτόρων που 
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μεταβάλλουν τα στοιχεία της κοινωνικής τους ταυτότητας δυσκολότερα από τους 

υπολοίπους, προκαλεί τη μείωσή τους. Το συμπέρασμα αυτό επίσης ανταποκρίνεται στην 

κοινωνική πραγματικότητα, καθώς άτομα όπως μετριοπαθείς πολιτικοί που 

προσαρμόζονται εύκολα στις απόψεις και απαιτήσεις της πλειοψηφίας βοηθούν στην 

εξισορρόπηση και την ομογενοποίηση της κοινωνίας ενώ αντίθετα άτομα με ασυμβίβαστη 

θέληση και συνείδηση όπως ριζοσπάστες ιδεολόγοι προκαλούν πόλωση και κοινωνική 

αναταραχή.  

3) Όταν όλο και περισσότεροι πράκτορες μιας κοινωνίας επιλέγουν να ενημερώνονται εκτός 

γειτονιάς αντί για τους γείτονές τους, είτε από ΜΜΕ είτε από τυχαίους πράκτορες στη 

λειτουργία Small World, ο δείκτης SharedID παρουσιάζει μια πτώση.  Αυτό εξηγείται από 

το γεγονός ότι τέτοιου είδους ‘’παρεμβολές’’ στις επιλογές των πρακτόρων όσον αφορά 

την ενημέρωσή τους διαταράσσουν τη ροή με την οποία κάποιες απόψεις γίνονται σε 

βάθος χρόνου ηγεμονικές σε διάφορες περιοχές του κόσμου, και επιβραδύνουν την 

ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η έννοια της κοινής ταυτότητας. Το φαινόμενο αυτό 

μπορούμε να το παρατηρήσουμε σε κοινωνικές ομάδες (π.χ. σύλλογοι, οικογένειες, 

χώροι εργασίας, πολιτικές οργανώσεις, μικρές κλειστές κοινωνίες) όπου ενώ μεταξύ των 

μελών τους αναπτύσσεται μια κοινή αντίληψη για τις απόψεις του ‘’εμείς’’ και του ‘’άλλοι’’, 

και άρα μια ισχυρότερη κοινή ταυτότητα, η επιρροή των ΜΜΕ ή ‘’εξωτερικών’’ 

παραγόντων σε άτομα της συλλογικότητας μπορεί να αναταράξει τις ισορροπίες εντός 

αυτής. Ωστόσο, είναι δυνατόν, αν και σε μικρότερο βαθμό, να παρατηρηθεί και το 

αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή η ‘’έξωθεν’’ επιρροή σε μια απομονωμένη ομάδα να 

συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας της με τον υπόλοιπο κόσμο και να την εντάξει 

ευκολότερα σε ένα κοινό πλαίσιο συνείδησης του πληθυσμού, με αποτέλεσμα ο δείκτης 

κοινής ταυτότητας να εμφανίσει και ανοδικές τάσεις. 

4) Η ομαδοποίηση των πρακτόρων στην αρχή των προσομοιώσεων με βάση τις τιμές των 

γνωρισμάτων τους, είτε με το μοίρασμα τους σε περιοχές που χωρίζονται από σύνορα 

είτε με τη συμμετοχή τους σε πόλους εντός του κόσμου, προκαλεί αύξηση των τιμών του 

δείκτη SharedID. Στην πρώτη περίπτωση, η άνοδος αυτή παρατηρείται όσο μειώνεται η 

περατότητα των συνόρων καθώς η ύπαρξη δυνατών συνόρων συμβάλει στο να 

διατηρούνται, ως το δυνατόν περισσότερο, ανέπαφες οι αρχικές απόψεις μια ομάδας 

πρακτόρων για το ‘’άλλοι’’, στο βαθμό βέβαια που οι ‘’άλλοι’’ ανήκουν σε άλλη περιοχή, 

με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η πιθανότητα σύγκλισης των απόψεων για το ‘’εμείς’’. Στη 

δεύτερη περίπτωση ο δείκτης παρουσιάζει άνοδο όσο αυξάνεται το ποσοστό των 

πρακτόρων που συμμετέχουν στην πόλωση, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

απόψεις των περισσότερων πρακτόρων για το ‘’άλλοι’’ δεν αρχικοποιούνται τυχαία αλλά 
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με συγκεκριμένες τιμές ανά πόλο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται επίσης η πιθανότητα 

ταύτισης με τις αντίστοιχες απόψεις για το ‘’εμείς’’ και αντίστοιχα η έννοια της κοινής 

ταυτότητας στον κόσμο. Επίσης, οι υψηλές τιμές των δεικτών από την αρχή των 

προσομοιώσεων σε σχέση με άλλες περιπτώσεις εξηγούνται από το γεγονός ότι η 

ομαδοποίηση γίνεται κατά την αρχικοποίηση των τιμών και όχι κατά τη διάρκεια των 

επαναλήψεων. 

5) Όσο μεγαλώνει το εύρος τιμών των παραμέτρων που εκφράζουν τις προκαταλήψεις σε 

μια κοινωνία, αυξάνεται η έννοια της κοινής ταυτότητας. Από κοινωνιολογικής άποψης 

αυτό είναι απόλυτα σωστό καθώς οι πολύ δυνατές προκαταλήψεις, φορτίζοντας είτε 

θετικά είτε αρνητικά κάποιες απόψεις, επειδή επηρεάζουν το σύνολο όλων των 

πρακτόρων και παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα (η πιθανότητα αλλαγής τους κατά 

διάρκεια των επαναλήψεων είναι πολύ μικρή), έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν 

συνολικά τις συνειδήσεις των πρακτόρων υπέρ κάποιων χαρακτηριστικών και 

γνωρισμάτων και κατά κάποιων άλλων. Η επίδραση αυτή μειώνει κατά πολύ το ρόλο 

επιρροής των πρακτόρων μεταξύ τους, προσφέροντας έτσι ένα πολύ πιο σταθερό και 

ελεγχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικών ταυτοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην 

ανάπτυξη της έννοιας της κοινής ταυτότητας.  

Συνολικά, οι υποθέσεις που επιβεβαιώνονται ως ορθές από τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων του μοντέλου ευθυγραμμίζονται τόσο με λογικές υποθέσεις, όσο και με 

βασικές κοινωνιολογικές αρχές. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το μοντέλο SharedID, παρά 

τις όποιες απλοποιήσεις έγιναν προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά και αφαιρέσεις των 

κοινωνικών θεωριών και της βιβλιογραφίας στα οποία βασίστηκε, καταφέρνει σε 

ικανοποιητικό βαθμό, χάρη στη χρήση πρακτόρων, να προσομοιώσει τόσο τις διαδικασίες 

διαμόρφωσης κοινωνικών ταυτοτήτων, όσο και τις έννοιες του ‘’εμείς’’ και του ‘’άλλοι’’ καθώς 

και αυτή της κοινής ταυτότητας.  
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Παραρτήματα 

Α. Παράμετροι του μοντέλου SharedID 

1) Παράμετροι Συστήματος 

World Size: Η διάσταση του πίνακα που συμβολίζει τον κόσμο του SharedID. Πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 3 ώστε να δημιουργηθεί τουλάχιστον μια γειτονιά Moore. Η 

προεπιλεγμένη τιμή είναι 50, δηλαδή ένας κόσμος 2500 πρακτόρων. 

Turns: Το πλήθος των επαναλήψεων στις οποίες ολοκληρώνεται η προσομοίωση. Η 

προεπιλογή είναι 1000. 

IDsize: Το πλήθος των κοινωνικών χαρακτηριστικών που είναι ‘’διαθέσιμα’’ στον κόσμο. Η 

προεπιλογή είναι 10.  

NrTraits: Το πλήθος των πιθανών τιμών των γνωρισμάτων. Ρεαλιστικά είναι απίθανο να 

υπερβεί τα δέκα στον πραγματικό κόσμο. Ο αριθμός προεπιλογής των γνωρισμάτων είναι 4. 

PriorMode: Εκφράζει τις προσδοκίες για την ομοιότητα των απόψεων για το συλλογικό 

‘’εμείς’’ και ‘’άλλοι’’. Στην βασική προσομοίωση, όλοι οι πράκτορες ξεκινούν με ουδέτερες 

προσδοκίες δηλαδή PriorMode = 0.5. Ο χρήστης μπορεί να θέσει αισιόδοξες (PriorMode = 1) 

ή απαισιόδοξες προσδοκίες (PriorMode = -1).  

ReplaceProb: Η προεπιλογή είναι 0.03.   

2) Παράμετροι Παγκοσμιοποίησης 

NrRegions: Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 που σημαίνει δεν υπάρχει κανένα σύνορο μεταξύ 

των πρακτόρων. Μπορεί να είναι 2 ή 4. 

BorderPor:  Εάν η τιμή της περατότητας των συνόρων είναι 1.0, τότε τα σύνορα είναι 

απολύτως ασήμαντα και δεν ασκούν οποιαδήποτε επίδραση στη επικοινωνία των 

πρακτόρων. Αντιθέτως, εάν είναι 0, τα σύνορα είναι αδιαπέραστα. Η προεπιλεγμένη τιμή 

είναι 0.5. 
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3) Παράμετροι Πόλωσης 

NrPoles: Η πόλωση περιλαμβάνει την διασπορά ομάδων πρακτόρων πάνω στην άποψη 

των πρακτόρων για τους ‘’άλλους’’. Η παράμετρος NrPoles είναι ο αριθμός πόλων στον 

πληθυσμό. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης θέσει την παράμετρο NrTraits ίση με 2, και την 

NrPoles ίση με δύο (δηλ., διπολική κοινωνία), με το 100% των πρακτόρων να συμμετέχουν 

στην πόλωση, στους μισούς από τους πράκτορες θα δοθεί η τιμή «0» για το γνώρισμα 

Others για όλα τα χαρακτηριστικά και στους άλλους μισούς θα δοθεί το γνώρισμα «1». Η 

προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 και ο αριθμός των πόλων δεν μπορεί  να υπερβαίνει τον αριθμό 

γνωρισμάτων (NrTraits). 

PolarizeSelf: Εκτός από τις πολωμένες απόψεις για τους ‘’άλλους’’ όπως αναφέρεται 

παραπάνω, μπορούμε να πολώσουμε με τον ίδιο τρόπο και τις απόψεις για το ‘’εμείς’’. Η 

λογική παράμετρος PolarizeSelf είναι απενεργοποιημένη στην προεπιλογή. 

SharedPole:  Η λογική παράμετρος SharedPole διευκρινίζει εάν ένας από τους πόλους είναι 

ή όχι ένα σύνολο πρακτόρων των οποίων οι τιμές των γνωρισμάτων Self και Others 

ταυτίζονται στο 100% των χαρακτηριστικών. Η παράμετρος SharedPole είναι 

απενεργοποιημένη στην προεπιλογή. 

LeaderPoles: Περιορίζει την πόλωση μόνο στους ηγέτες (pragmatic και ideological). 

Λειτουργεί σωστά μόνο εάν έχει διευκρινιστεί κάποια μερίδα του πληθυσμού ως ηγέτες. Το 

LeaderPoles είναι απενεργοποιημένο στην προεπιλογή. 

PolarizedFr: Δηλώνει το ποσοστό των πρακτόρων που συμμετέχουν σε πόλους. Κυμαίνεται 

από 0% (κανένας από τους πράκτορες δεν βρίσκεται σε κάποιον πόλο) μέχρι 100%. Η 

προεπιλογή είναι 0%.   

RegionsPolarized: Ο χρήστης μπορεί νε επιλέξει να πολώσει την κοινωνία ανά περιοχές 

αφού έχει χρησιμοποιήσει την παράμετρο NrRegions για να χωρίσει τον κόσμο σε 2 ή σε 4 

περιοχές. Για παράδειγμα εάν έχουν επιλεγεί τέσσερις περιοχές και τέσσερα γνωρίσματα 

τότε σε κάθε περιοχή θα αντιστοιχεί μια τιμή γνωρίσματος. Η παράμετρος αυτή είναι 

απενεργοποιημένη στην προεπιλογή.  

4) Παράμετροι Στερεότυπων και Προκαταλήψεων. 

MinIDbias: Συμβολίζει το κάτω όριο στο διάστημα μεταξύ του οποίου παίρνει τιμές η 

προκατάληψη για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι -3. 

MaxIDbias: Το πάνω όριο του διαστήματος (βλ.MinΙDbias). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι +3. 

MinTrBias: Συμβολίζει το κάτω όριο στο διάστημα μεταξύ του οποίου παίρνει τιμές η 

προκατάληψη για τα γνωρίσματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι -1. 
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ΜaxTrBias: Το πάνω όριο του διαστήματος (βλ.MinTrBias). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι +1. 

PupdatelBias: Στην προσομοίωση μας οι τιμές των προκαταλήψεων αλλάζουν τυχαία για να 

αναπαρασταθεί το γεγονός πως τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αλλάζουν σε 

μία κοινωνία πολλές φορές με τρόπο ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες μεταβλητές τις 

προσομοίωσης. Στην βασική προσομοίωση η παράμετρος αυτή έχει προεπιλεγμένη τιμή 

0.01 

5) Παράμετροι Διεθνοποίησης 

a) SmallWorld: Εκφράζει τη δυνατότητα ένας πράκτορας να αντικαταστήσει ένα πράκτορα 

από τη γειτονιά Moore με έναν πράκτορα εκτός γειτονιάς. Η παράμετρος αυτή είναι αρχικά 

απενεργοποιημένη 

SWMode: Αυτή η παράμετρος καθορίζει πως θα επιλεγεί ο πράκτορας εκτός γειτονιάς 

Moore για την παραπάνω αντικατάσταση όταν η παράμετρος SmallWorld είναι 

ενεργοποιημένη. Η τιμή 0 ορίζει πως ο νέος πράκτορας επιλέγεται τυχαία από οπουδήποτε 

στον κόσμο. Σε περίπτωση που ο κόσμος χωρίζεται σε 2 ή 4 περιοχές η τιμή 1 ορίζει πως ο 

πράκτορας επιλέγεται τυχαία από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, η τιμή 2 ορίζει πως ο 

πράκτορας επιλέγεται τυχαία αλλά από την ίδια περιοχή και η τιμή 3 ότι ο πράκτορας 

επιλέγεται από μια άλλη, συγκεκριμένη όμως, περιοχή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 

SWProb: Εκφράζει την πιθανότητα κάθε φορά να υλοποιείται το ενδεχόμενο της 

αντικατάστασης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.02 

b) SWInd: Εκφράζει τη δυνατότητα, ένα μικρό ποσοστό πρακτόρων (καθορισμένο μέσω της 

παραμέτρου SWIndPer) να αναπτύσσουν δεσμούς, πέρα από τη γειτονιά Moore, επιπλέον 

και με πράκτορες πλήθους ίσου με την παράμετρο SWConns από οπουδήποτε στον κόσμο, 

μεγαλώνοντας έτσι τη γειτονιά τους. Η παράμετρος αυτή είναι αρχικά απενεργοποιημένη.  

SWIndMode: Αυτή η παράμετρος καθορίζει πως θα επιλεγεί ο κάθε πράκτορας από το 

επιπλέον σύνολο (βλ.SWMode). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0. 

SWConns: (βλ.SWInd). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 8. 

 SWIndPer: (βλ.SWInd). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,05.  

c) SWInfluentials: Λειτουργεί ακριβώς όπως και η SWInd με μόνη διαφορά ότι μόνο οι 

πράκτορες – ηγέτες μπορούν να συνδεθούν με επιπλέον πράκτορες από όλο τον κόσμο, το 

πλήθος των οποίων επίσης ορίζεται από την παράμετρο SWConns. Η παράμετρος αυτή 

είναι αρχικά απενεργοποιημένη 

SWΙnfMode: (βλ.SWIndMode). Η προεπιλεγμένη τιμή  είναι 0.  
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SWInfPer: (βλ.SWIndPer). Η προεπιλεγμένη τιμή  είναι 0,02.  

6) Παράμετροι Πρακτόρων 

a) Βασικοί Πράκτορες 

BasicRepSize: Η παράμετρος αυτή καθορίζει το μέγεθος της λίστας ενός βασικού 

πράκτορα. Η τιμή του πρέπει να είναι μικρότερη του IDsize. Η προεπιλεγμένη τιμή 6. 

BasicInfluence:  Εκφράζει το βαθμό επιρροής του πράκτορα. Κάθε βασικός πράκτορας έχει 

επίπεδο επιρροής 1  

BasicTRaise: Αυτή η παράμετρος ορίζει την τιμή του ‘’κατωφλιού’’ που αφορά τη βελτίωση 

της θέσης ενός χαρακτηριστικού που είναι ήδη στη λίστα. Για τους βασικούς πράκτορες αυτό 

το κατώφλι έχει προεπιλεγμένη τιμή 3.  

BasicTAdd: Ομοίως με την προηγούμενη παράμετρο με τη διαφορά πως το κατώφλι εδώ 

αφορά την προσθήκη ενός νέου χαρακτηριστικού. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3  

BasicTAddRaise: Ομοίως με τις προηγούμενες παραμέτρους με τη διαφορά πως το 

κατώφλι εδώ αφορά την ταυτόχρονη προσθήκη ενός νέου χαρακτηριστικού στη λίστα και την 

άμεση ενίσχυση της θέσης του. Παρατηρούμε πως αν και η πράξη αυτή αποτελεί συνδυασμό 

των δύο προηγούμενων έχει ξεχωριστό κατώφλι και με προεπιλεγμένη τιμή 5, δηλαδή 

μεγαλύτερη των δυο προηγουμένων.  

BasicTSelf: Η παράμετρος αυτή καθορίζει το κατώφλι για την αλλαγή της τιμής του 

γνωρίσματος για κάθε χαρακτηριστικό του πράκτορα που αφορά το ‘’εμείς’’. Η 

προεπιλεγμένη τιμή της είναι 3.  

BasicTOther: (βλ.BasicTSelf).  Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2. Η τιμή αυτή είναι μικρότερη 

από την προηγούμενη παράμετρο που σημαίνει πως συνήθως ένα άτομο μπορεί πιο εύκολα 

να διατηρήσει μια σταθερή γνώμη για το ‘’εμείς’’ παρά για το ‘’άλλοι’’ 

BasicMedConn: Όταν το ποσοστό των πρακτόρων που είναι Media senders είναι 

μεγαλύτερο του 0%, η παράμετρος αυτή ορίζει και το ποσοστό των βασικών πρακτόρων που 

θα συνδέονται μαζί τους. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.25 
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b) Πράκτορες - Πραγματιστές Ηγέτες 

PragmaticFr: Η παράμετρος αυτή καθορίζει το ποσοστό των pragmatic ηγετών στο σύνολο 

των πρακτόρων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05 

PrRepSize: (βλ.BasicRepSize).  Η αρχική τιμή είναι 8.   

PrTRaise: (βλ.BasicTRaise). Η αρχική τιμή είναι 2.  

PrTAdd: (βλ.BasicTAdd) Η αρχική τιμή είναι 2. 

PrTAddRaise: (βλ.BasicTAddRaise). Η αρχική τιμή είναι 4.  

PrTSelf: (βλ.BasicTSelf). Η αρχική τιμή είναι 2.  

PrTOther: (βλ.BasicTOther). Η αρχική τιμή είναι 2 

PragmMedConn: (βλ.BasicMedConn). Η παράμετρος έχει αρχικά την τιμή 0.0 και δείχνει ότι 

οι ηγέτες μένουν ανεπηρέαστοι από τα ΜΜΕ 

c) Πράκτορες - Ιδεολογικοί Ηγέτες 

IdeologicalFr: (βλ.PragmaticFr). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05 

IdRepSize: (βλ.BasicRepSize).  Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 4.   

IdTRaise: (βλ.BasicTRaise) Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 4.  

IdTAdd: (βλ. BasicTAdd) Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 4 

IdTAddRaise: (βλ.BasicTAddRaise) Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 6.  

IdTSelf: (βλ.BasicTSelf). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3.    

IdTOther: (βλ.BasicTOther). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3 

IdMedConn: (βλ.PragmMedConn). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.0 

d) Πράκτορες – Media Senders 

MediaFr: (βλ.PrFraction). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.05 

MedRepSize: (βλ.BasicRepSize) Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 6.   

MedTRaise: (βλ.BasicTRaise). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 8. Η υψηλή τιμή αναδεικνύει το 

γεγονός ότι τα Media σε μια κοινωνία επηρεάζουν πολύ αλλά επηρεάζονται ελάχιστα από το 

κοινωνικό σύνολο   

MedTAdd: (βλ.MedTRaise) Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 8.  

MedTAddRaise: (βλ.MedTRaise). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10  
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MedTSelf: (βλ.MedTRaise). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5.  

MedTOther: (βλ.MedTRaise). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5.  

MedMedConn: (βλ.BasicMedConn). Η παράμετρος αυτή ορίζει το ποσοστό των Media 

Senders που επηρεάζονται από άλλους Media senders. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0. 

 

B. Διαδικασία εκτέλεσης Προγράμματος 

Το πρόγραμμα αποτελείται από το αρχείο SharedID.cpp και δυο header files, 

τα SharedIDAgent.h και Bias.h. Οι τιμές των παραμέτρων εισάγονται μέσω του 

αρχείου data.txt και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στο αρχείο Results.txt.  Για να 

εκτελεστεί το πρόγραμμα χρειάζεται απλά ο χρήστης να επιλέξει το εκτελέσιμο αρχείο 

SharedID.exe και να έχει αποθηκεύσει το αρχείο εισόδου στον ίδιο φάκελο.   

Στο αρχείο εισόδου η τιμή της κάθε παραμέτρου αναγράφεται κάτω από το 

όνομά της. Προκειμένου να δοκιμάσει ο χρήστης διαφορετικές τιμές παραμέτρων, 

απλά αλλάζει τις αριθμητικές τιμές στο αρχείο. Κάθε εκτέλεση παράγει ένα καινούργιο 

αρχείο εξόδου στη θέση του προηγούμενου. Για να συλλέξει ο χρήστης 

αποτελέσματα από πολλαπλές δοκιμές χρειάζεται κάθε φορά να αποθηκεύει τα 

αποτελέσματα κάθε προσομοίωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


