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Abstract. The last ten years of the XX century has been the witnesses of the apparition of a new
scientific field, which is usually defined as the study of “Complex adaptive systems”. This field, generic
named Complexity Sciences, shares its subject, the general proprieties of complex systems across traditional disciplinary boundaries, with cybernetics and general systems theory.
But the development of Complexity Sciences approaches is determined by the extensive use of AgentBased-Models (ABM) as a research tool and an emphasis on systems, such as markets, populations or
ecologies, which are less integrated or “organized” than the ones, such as companies and economies,
intensively studied by the traditional disciplines.
For ABM, a complex system is a system of individual agents who have the freedom to act in ways that
are not always totally predictable, and whose actions are interconnected such that one agent’s actions
changes the context (environment) for other agents. These are many examples of such complex systems:
the stock market, the human body immune system, a business organization, an institution, a work-team, a
family etc.
Key words: Complexity Sciences; Agent-Based-Models; dynamic proprieties; real modeled systeme;
system behaviour.

1. Ce sunt modelele bazate pe agenþi?
A-life este numele unui domeniu de cerecetare
multidisciplinarã care încearcã sã dezvolte modele pentru
a demonstra cum cresc ºi evolueazã organismele vii.
Se sperã cã prin acest mod se va pãtrunde mai adânc în
cunoaºterea naturii vieþii organice ºi se vor înþelege mai
bine procesele aflate la originea vieþii. A-life a stimulat
apariþia unor noi metode în ciberneticã. Termenul de
„a-life” a fost introdus de Christoper Langton, care a
organizat prima conferinþã despre a-life la Santa Fe ca în
1987. Aceasta nu înseamnã cã studii similare, sub diferite
nume, nu ar fi apãrut înainte de 1980.
De fapt, doi savanþi au avut cercetãri teoretice similare,
pãrintele teoriei automatelor, John von Neumann,
matematician celebru ºi pionier al ºtiinþei calculatoarelor,
ºi matematicianul polonez Stanislan Ulam, care, spre
sfârºitul anilor ’50, au început sã exploreze natura

automatelor celulare. Intenþia lor era sã aplice aceste teorii
în studii privind creºterea, dezvoltarea ºi reproducerea
fiinþelor vii. Aceste celule matematice pot fi utilizate
pentru a simula procese fizice, biologice ºi economice prin
supunerea celulelor unei mulþimi simple de reguli care se
aplicã în mod repetat (de exemplu, fiecare celulã îºi
schimbã culoarea în raport cu regulile respective ºi cu
culorile celulelor vecine).
Von Neumann ºi Ulam au arãtat cã, prin utilizarea unui
set de reguli destul de simple, este posibil ca o configuraþie
de celule sã revinã la configuraþia iniþialã (de exemplu la
culorile iniþiale), ceea ce înseamnã cã ele s-au „reprodus”.
Aceste automate celulare apar sub forma unor latice de
celule. Fiecare celulã este caracterizatã prin valori specifice
care pot fi schimbate în raport cu regulile fixate. O nouã
culoare a celulei este determinatã pe baza valorii sale
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curente ºi a valorilor vecinilor imediaþi. Astfel de automate celulare formeazã forme, se reproduc ºi mor.
Langton a utilizat lucrãrile lui von Neumann ca punct
de plecare pentru a proiecta un sistem a-life care poate fi
simulat pe un calculator. În 1979 el a dezvoltat un „organism” care avea proprietãþi asemãnãtoare organismelor vii.
Aceastã creaturã se reproducea singurã într-un mod care,
cu fiecare generaþie nou apãrutã, ducea mai departe
proprietãþile organismului iniþial, dar apãreau ºi noi
proprietãþi. Astfel de comportament simula, deci, procesul
de mutaþie ºi evoluþie din organismele vii.
Economistul Thomas Sehelling a fost unul din primii
cercetãtori care a încercat sã aplice metodele a-life în
ºtiinþele economice. El a creat o lume artificialã utilizând
nu un calculator, ci o masã de ºah pe care monede de diferite
dimensiuni se miºcau pe baza unor reguli simple. În acest
mod, el a creat o lume artificialã (virtualã) ºi a arãtat cã, pe
lângã alte proprietãþi, o are ºi pe aceea cã chiar ºi preferinþe
foarte slabe pentru a locui ºi lucra într-o anumitã parte a
mesei conduc la diferenþe mari între indivizi (monede).
Pornind de aici, au apãrut modelele bazate pe agenþi
(MBA). Biologul Tom Ray a creat programe „agent” pe
laptop-ul sãu. Scopul fiecãrui agent era sã facã o copie a
lui însuºi în memorie. Ray a presupus un timp de viaþã finit
pentru fiecare program. El a lãsat programele sã ruleze toatã
noaptea ºi dimineaþa a observat cã agenþii sãi erau angajaþi
în activitãþi echivalente digital cu competiþia ºi
colaborarea. Când agenþii-programe realizau copii ale lor
în calculator, schimbau aleatoriu codul apãrut. Astfel, se
poate spune cã ei sufereau mutaþii distructive care duceau
la „moartea” programelor, dar unele schimbãri fãceau un
agent sã-ºi îndeplineascã mai bine sarcina, în sensul cã ei
aveau nevoie de mai puþine instrucþiuni ºi erau capabili sã
se autocopieze mai rapid, mai sigur ºi sã ruleze mai repede.
Versiunile mai scurte se reproduceau ºi mai repede ºi, foarte
curând, îi înlãturau pe „competitorii” lor mai lenþi.
Metoda a-life a generat „modelarea bazatã pe agenþi”,
care este denumitã în acest fel pentru a face distincþia
comparativ cu „modelarea bazatã pe ecuaþii”. Putem scrie,
de exemplu, ecuaþii diferenþiale pentru a modela
interacþiunile dintr-o populaþie de indivizi (de exemplu
modelul Lotka-Volterra), dar putem la fel de bine sã urmãrim
evoluþia individualã a fiecãrui animal (element, agent) ºi
sã concentrãm aceastã evoluþie în anumite caracteristici
agregate. Aceste douã metode sunt esenþial diferite ºi este
dificil acum sã spunem care este mai bunã.
Cercetãrile actuale în MBA sunt orientate cãtre
identificarea comportamentelor individuale ale fiinþelor
vii ºi apoi cãtre utilizarea acestora pentru a simula cum „se
miºcã, zboarã, ºi coopereazã” fãrã sã încorporeze aceste
caracteristici în mod explicit în tipurile de comportament
al acestor elemente. Multe creaturi a-life constau în nu mai
mult decât câteva linii de program ºi trãiesc în medii
artificiale compuse din pixeli ºi mulþimi de date. Reþeta
pentru a realiza o astfel de creaturã este destul de simplã:
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se pregãteºte un mediu în care experimentele sintetice vor
acþiona, se creeazã câteva sute de indivizi care vor popula
acest mediu ºi se defineºte un set de reguli pe care aceºtia
le vor urma. Se încearcã sã se simplifice problema cât mai
mult posibil pentru a pãstra doar esenþialul. Se scrie un
program care simuleazã regulile simple ale interacþiunilor
în comportamentele elementelor. Se ruleazã programul de
multe ori cu diferite numere aleatoare aºteptând sã
înþelegem cum reguli simple dau naºtere la comportamentul
observat. Se localizeazã sursa de comportament ºi efectele
diferiþilor parametri. Se simplificã simularea cât mai mult
posibil sau se adaugã elemente adiþionale dacã este necesar.
De fapt se rezolvã o ecuaþie simplã:
Agenþi (entitãþi micro) + Mediu + Dinamicã = A-life

2. Ce sunt totuºi agenþii?
Carl Hewitt, un mare specialist în IA, spunea cã a
rãspunde la întrebarea „Ce este un agent?” echivaleazã cu
a rãspunde la întrebarea „Ce este inteligenþa?”. Acest lucru
nu trebuie sã fie, totuºi, o problemã. Sunt rare acele domenii
ºtiinþifice în care existã o singurã definiþie unanim
acceptatã a unui concept. Totuºi, pentru ca termenul de
„agent” sã nu devinã subiect de abuz, trebuie date anumite
definiþii.
Se pot distinge în literaturã douã utilizãri generale ale
conceptului de „agent”: una în sens larg ºi una în sens
restrâns.
Noþiunea de „agent” în sens larg
Probabil cã cel mai general sens în care un agent este
utilizat este cel de sistem de calcul care are urmãtoarele
proprietãþi:
n
autonomie: agenþii opereazã fãrã intervenþia directã
a oamenilor sau a altor sisteme ºi au un anumit tip
de control asupra acþiunilor proprii ºi stãrii interne;
n
abilitate socialã: agenþii interacþioneazã cu alþi
agenþi (ºi posibil oameni) utilizând un anumit
limbaj de comunicare – agent;
n
reactivitate: agenþii percep mediul înconjurãtor
(care poate fi realitatea fizicã, un utilizator prin
intermediul unei interfeþe grafice, o mulþime de alþi
agenþi, INTERNET sau combinaþii ale acestora) ºi
rãspund într-o modalitate anumitã la schimbãrile
ce au loc în el;
n
proactivitate: agenþii nu acþioneazã simplu doar ca
rãspuns la mediul înconjurãtor; ei sunt capabili sã
execute comportamente orientate cãtre realizarea
unor scopuri, având iniþiativã proprie.
Noþiunea de „agent” în sens restrâns
Uneori termenul de „agent” are un înþeles mai strict ºi
mai specific. Acest sens apare atunci când noþiunea se
foloseºte în IA, de exemplu.

3. Cum se construieºte un MBA?
Nimeni nu cunoaºte cel mai bun mod de a construi
MBA. Diferite arhitecturi (deci proiecte) au merite
depinzând de scopul simulãrii. Desigur cã fiecare MBA
trebuie sã includã mecanisme pentru primirea inputurilor
din mediu, pentru stocarea unei istorii privind inputurile
ºi acþiunile precedente, pentru determinarea a ceea ce este
de fãcut, pentru realizarea acþiunilor ºi pentru distribuirea
outputurilor. Arhitecturile de agenþi pot fi împãrþite în cele
care sunt realizate utilizând paradigma simbolicã a AI ºi
metode nonsimbolice, cum ar fi cele bazate pe reþele
neuronale. În plus, existã MBA hibride (Kluver, 1998).
Tehnici pentru construirea agenþilor
a) Sisteme de producþie
Una din cele mai simple, dar eficiente metode de
construire a MBA este utilizarea unui sistem de producþie.
Un sistem de producþie are trei componente:
n
o mulþime de reguli;
n
o memorie de lucru;
n
un interpretator al regulii.
Regulile constau din douã pãrþi: o condiþie care aratã
când regula va fi executatã ºi o parte de acþiune.
De exemplu, un agent poate fi proiectat sã se plimbe
într-un mediu simulat colectând orice mâncare pe care o
întâlneºte în drumul sãu. Un astfel de agent poate sã
includã o regulã care spune: DACÃ eu dau de o anumitã
mâncare ATUNCI o adun. Aceasta ar fi una din multele
reguli, fiecare cu o condiþie diferitã. Unele reguli vor
include acþiuni care însumeazã fapte ce se petrec în

memoria de lucru ºi alte reguli vor avea condiþii care
testeazã stãri ale memoriei de lucru.
Interpretatorul de reguli considerã fiecare regulã la
rând, alege pe cele pentru care partea de condiþie este
îndeplinitã, executã acþiunile indicate ºi repetã acest ciclu
de un numãr nedefinit de ori. Reguli diferite pot fi
executate la fiecare ciclu deoarece mediul imediat s-a
schimbat sau deoarece o regulã a modificat memoria de
lucru într-un astfel de mod încât o nouã regulã a devenit
eligibilã. Utilizând un sistem de producþie este relativ
uºor sã construieºti agenþi reactivi care rãspund la stimuli
din mediu prin anumite acþiuni. Este, de asemenea,
posibil, dar mai dificil sã construieºti agenþi care au
capacitatea sã reflecte acest mediu prin decizii ºi, deci, sã
modelezi cunoaºterea. O altã posibilitate este sã
construieºti agenþi care îºi schimbã propriile reguli
utilizând un algoritm adaptiv care favorizeazã regulile
ce genereazã acþiuni relativ eficiente ºi le penalizeazã pe
celelalte. Aceasta este baza sistemelor clasificatoare.
b) Învãþarea
Agenþii bazaþi pe sisteme de producþie au potenþialul
sã înveþe despre mediul lor ºi despre alþi agenþi prin
adãugarea unor cunoºtinþe în memoria de lucru. Regulile
agenþilor înºiºi, totuºi, rãmân neschimbate. Pentru anumite
probleme, este de dorit sã se creeze agenþi care sunt capabili
sã înveþe: deci structura internã ºi prelucrarea regulilor sã
se adapteze la circumstanþe schimbãtoare. Existã douã
tehnici care se utilizeazã în acest sens: reþelele neuronale
ºi algoritmii evolutivi. Reþelele neuronale sunt inspirate
din analogia cu conexiunile din creier. O reþea neuronalã
constã din trei sau mai multe straturi de neuroni cu fiecare
neuron conectat la toþi ceilalþi neuroni de pe straturile
adiacente. Primul strat acceptã inputuri din mediu, le
prelucreazã ºi le trece urmãtorului strat. Semnalul este
transmis prin straturi pânã când ajunge la stratul de ieºire.
Fiecare neuron acceptã inputuri de la stratul precedent,
ajusteazã inputurile cu ponderi pozitive ºi negative, le
însumezã ºi transmite semnalul mai departe. Utilizând un
algoritm denumit backpropagare a erorii, reþeaua poate fi
reglatã astfel încât fiecare model de input sã dea naºtere la
un model diferit de output. Acest lucru este fãcut prin
antrenarea reþelei cu exemple cunoscute ºi ajustând
ponderile pânã sunt generate outputurile dorite, dându-se
inputuri particulare. Spre deosebire de sistemul de
producþie, o reþea neuronalã poate modifica rãspunsurile
sale la stimuli în lumina experienþei anterioare. Un numãr
de topologii de reþele au fost utilizate pentru a modela
agenþi astfel încât ei sã fie capabili sã înveþe din acþiunile
lor ºi din rãspunsurile celorlalþi agenþi.
Un alt mod de a permite unui agent sã înveþe este
utilizarea unui algoritm evolutiv. Aceºtia sunt bazaþi pe
analogia cu biologia, decurgând din teoria evoluþiei prin
selecþie naturalã. Cel mai frecvent utilizat algoritm de acest
tip este algoritmul genetic (GA).
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Se înþelege prin agent un sistem de calcul care, pe lângã
proprietãþile identificate mai sus, este conceptualizat sau
implementat utilizând concepte care sunt mai obiºnuit sã
fie aplicate oamenilor.
De exemplu, este destul de comun în IA sã se
caracterizeze un agent utilizând noþiuni mentale, cum ar fi
cunoaºterea, convingerea, intenþia ºi obligaþia.
Unii cercetãtori merg mai departe vorbind de agenþi
emoþionali.
Alte atribute cu care pot fi înzestraþi agenþii consideraþi
în sens restrâns, depinzând de domeniul de utilizare, sunt:
n
mobilitate: este abilitatea unui agent de a se miºca
într-o reþea electronicã;
n
veracitate: este ipoteza cã agenþii nu comunicã
informaþii false;
n
bunãvoinþa: este ipoteza cã agenþii nu au scopuri
conflictuale ºi cã fiecare agent va face întotdeauna
ceea ce i se cere;
n
raþionalitatea: este ipoteza cã un agent va acþiona
pentru a-ºi atinge scopurile ºi nu va întreprinde
nimic care sã primejduiascã atingerea acestora;
n
inteligenþa: este ipoteza cã un agent acþioneazã
similar unei fiinþe inteligente.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Acesta lucreazã cu o populaþie de indivizi, fiecare dintre
ei având un anumit nivel mãsurabil de „fitness” utilizând
o metricã definitã de constructorul de model.
Indivizii cei mai adaptaþi sunt „reproduºi” prin
înmulþire cu alþi indivizi adaptaþi pentru a produce urmaºi
care împart caracteristici luate de la fiecare pãrinte.
Înmulþirea continuã mai multe generaþii, având drept
rezultat cã fitnessul mediu al populaþiei creºte pe mãsurã
ce populaþia se adapteazã la mediul sãu.
Atât în cazul utilizãrii reþelelor neuronale, cât ºi al
algoritmilor genetici, constructorul de modele trebuie sã
ia o decizie privind scala la care vrea ca modelul sã lucreze.
De exemplu, în cazul modelelor genetice, este posibil sã se
considere întreaga populaþie ca un singur agent. Algoritmul
genetic va fi atunci o „cutie neagrã” utilizatã pentru a da
agentului abilitatea sã înveþe ºi sã se adapteze. Alternativ,
fiecare individ poate fi un agent având ca rezultat cã vom
avea o populaþie de agenþi privitã ca un întreg care
evolueazã. Similar, este posibil ca fiecare agent individual
sã fie modelat utilizând o reþea neuronalã sau o întreagã
societate (economie) sã fie reprezentatã ca o reþea, cu
fiecare neuron dându-i-se o interpretare ca agent (deºi, în
ultimul caz, este greu sã construim toate atributele
agenþilor).
Agenþii ºi mediul
Agenþii sunt aproape întotdeauna modelaþi ca
funcþionând într-un mediu social constând dintr-o reþea de
interacþiuni cu alþi agenþi.
Uneori este, totuºi, util pentru model sã se specifice un
mediu fizic care impune anumite restricþii privind
localizarea agenþilor. Ipoteza uzualã constã în faptul cã
este mult mai probabil ca agenþii apropiaþi sã interacþioneze
sau sã fie capabili sã se influenþeze unul pe altul decât cei
îndepãrtaþi.
Modelele de acest tip se construiesc utilizând, de regulã,
automatele celulare. Am vãzut cã un automat celular este
format dintr-un numãr de celule aºezate într-o arie regulatã
(latice), fiecare dintre ele având un numãr mic de stãri.
Starea unei celule este determinatã de un set de reguli
simple ºi depinde doar de starea celulelor vecine ºi de
propria sa stare. Automatele celulare au fost studiate intensiv
în ultima vreme din perspectiva utilizãrii lor în modelele
bazate pe agenþi. Deºi au la bazã reguli ºi mecanisme simple
de determinare a stãrii celulelor, aceleaºi principii se
regãsesc în mecanismele complexe, astfel cã celulele
reprezentând agenþi ºi mediul lor ca un întreg pot fi utilizate
pentru a reprezenta diferite sisteme economice sau sociale
complexe.
O altã modalitate utilizatã în reprezentarea mediului în
MBA o reprezintã crearea de organizaþii ierarhice
emergente (agenþii). Acestea sunt grupuri de agenþi care au
proprietãþi emergente. Termenul de „proprietate
emergentã” înseamnã cã ele apar spontan din dinamica
sistemului mai degrabã decât impuse de o autoritate
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externã. Ordinea observatã specificã a unei firme sau a
unei specii animale cu fazele sale iniþiale, de maturitate ºi
declin, emerge din agregarea unui mare numãr de indivizi
acþionând singuri ºi independent. În acest sens, trebuie
amintitã teoria cooperãrii, dezvoltatã în ultimii ani de
Axelrod, a cãrei problemã fundamentalã este sã studieze
cum coopereazã un individ (agent) aflat într-un grup
(agenþie). Modelele propuse în cadrul acestei teorii ne ajutã
sã înþelegem mai bine raporturile între agenþi ºi mediu.
Utilizarea unor jocuri cum ar fi Dilema Prizonierului sau
Jocul Minoritãþilor în aceste modele le aproprie foarte
mult de problematica decizionalã din economie.

4. Aplicaþii ale modelelor bazate pe agenþi
Aplicaþiile agenþilor ºi modelelor bazate pe agenþi sunt
extraordinar de diversificate în privinþa domeniilor
abordate: economic, industrial, comercial, financiar,
militar, informatic º.a.
În economie s-a constituit un domeniu nou ce se ocupã
exclusiv cu studiul aplicãrii agenþilor în rezolvarea
diferitelor tipuri de probleme economice, domeniu denumit
Economia bazatã pe agenþi. Scopul acesteia derivã din
A-life: crearea de economii artificiale cu ajutorul unor
interacþiuni economice între agenþi care la început nu au
cunoºtinþe despre mediul înconjurãtor, dar au abilitatea de
a învãþa ºi apoi se observã ce tipuri de pieþe, instituþii ºi
tehnologii dezvoltã agenþii, cum îºi coordoneazã ei
acþiunile ºi cum se organizeazã ei înºiºi într-o economie.
Economiile de piaþã sunt privite ca sisteme adaptive
complexe, constând dintr-un mare numãr de agenþi adaptivi
întreþinând interacþiuni paralele locale. Aceste interacþiuni
locale dau naºtere anumitor regularitãþi macroeconomice
cum ar fi protocoale de împãrþire a pieþei ºi norme de
comportament care, la rândul lor, au o reacþie inversã asupra
determinãrii interacþiunilor locale. Rezultatul este un
sistem dinamic complicat de lanþuri cauzale recurente,
conectând comportamente individuale, reþele de
interacþiuni ºi rezultate sociale.
Desigur cã acest dublu feedback între nivelul micro ºi
cel macroeconomic este cunoscut în cibernetica economicã
de mult timp. Ceea ce a lipsit pânã acum au fost mijloacele
ca acest feedback cantitativ sã fie modelat în întreaga sa
complexitate dinamicã. Economia bazatã pe agenþi ca
metodã de studiu a economiilor modelate ca sisteme
evolutive formate din agenþi autonomi interactivi aduce
sistemul economic în laboratoare, pentru a studia evoluþia
economiilor de piaþã descentralizate în condiþii
experimentale controlate. Douã aspecte fundamentale
decurg din aceste studii.
Primul aspect este descriptiv, axat pe explicarea
constructivã a comportamentului global emergent. De ce
apar regularitãþi globale în aceste economii în ciuda unei
planificãri ºi a unui control de sus în jos? Cum sunt generate de jos în sus, aceste regularitãþi globale, prin

Învãþarea
Învãþarea este o caracteristicã de bazã a agenþilor
economici. Primele aplicaþii ale proceselor de învãþare în

economie au fost cele ale algoritmilor genetici, programãrii
genetice ºi ale altor forme de învãþare evolutivã în
modelarea proceselor sociale.
Mulþi astfel de algoritmi de învãþare s-au dezvoltat
iniþial având formulate obiective de optimizat. Pentru
MBA, algoritmii de învãþare sunt motivaþi de necesitatea
utilizãrii unor scheme de învãþare globalã în care strategiile
agenþilor sunt îmbunãtãþite continuu pentru a realiza un
anumit criteriu exogen de „fitness” (de exemplu eficienþa
pieþei). Pe de altã parte, pentru modelele proceselor
economice cu participanþi umani, algoritmii de învãþare
utilizaþi în MBA vor fi necesari pentru a încorpora
caracteristici fundamentale ale comportamentului
decidenþilor umani. În astfel de cazuri, se pot utiliza scheme
de învãþare locale în care diferite „vecinãtãþi” de agenþi
(cum ar fi firmele în cadrul unei industrii) evolueazã în
mod separat conform unor strategii care sunt învãþate pe
mãsurã ce criteriul de fitness este îndeplinit (de exemplu,
profitabilitatea relativã a firmei).
Într-un studiu recent, Daniol abordeazã performanþele
algoritmilor de învãþare în diferite contexte economice. El
dovedeºte utilitatea deosebitã a algoritmilor genetici
utilizaþi în implementarea strategiilor individuale de
evoluþie. El a arãtat cã aspectele particulare ale
implementãrii cum ar fi configuraþia precisã a valorilor
date parametrilor pot influenþa puternic rezultatele
potenþiale pe termen lung. Aceastã lucrare a avut un impact substanþial asupra cercetãrilor în domeniul MBA
deoarece algoritmii genetici au fost utilizaþi tot mai mult
pentru reprezentarea învãþãrii la agenþii economici.
De asemenea, un studiu al lui Rust º.a. a avut o influenþã
mare în acest domeniu. El face o analizã comparativã a
algoritmilor utilizaþi în licitaþia dublã continuã pe pieþele
valutare. Licitaþia dublã continuã este o licitaþie pentru
unitãþi standardizate de activ real sau financiar în care
ofertele de cumpãrare ºi vânzare sunt efectuate ºi ajustate
continuu. Astfel de licitaþii duble au loc pe bursele cele
mai mari din lume, Chicago, New York ºi Tokio. S-a arãtat
cã eficienþa alocativã a acestui tip de licitaþie decurge din
structura sa, independent de efectele de învãþare. Mai precis, s-a arãtat cã, în acest caz, nivelurile de eficienþã ale
pieþei apropiate de 100% sunt atinse chiar dacã agenþii au
o „inteligenþã zero”, deci ei acþioneazã în mod aleatoriu,
având în vedere doar restricþia bugetarã.
Evoluþia normelor de comportament
Conceptul de „normã” este foarte important în MBA,
deoarece, pornind de la acestea, definim regulile dupã care
agentul se comportã. Axelrod aratã cã „o normã” existã
într-un context social dat pentru a determina indivizii sã
acþioneze în mod obiºnuit într-un anumit fel ºi a-i pedepsi
când nu acþioneazã în acest fel.
Procesul de apariþie, creºtere ºi decãdere a normelor
este un proces evolutiv. Utilizând MBA, Axelrod a
demonstrat cã cooperarea reciprocã poate evolua chiar în
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interacþiunile locale repetate dintre agenþi interacþionând
autonom? ªi cum de apar aceste regularitãþi ºi nu altele?
Al doilea aspect este normativ, axat pe proiectarea de
mecanisme de reglare ºi control. Dându-se o entitate
economicã particularã, existentã sau virtualã, care sunt
implicaþiile acestei entitãþi pentru performanþele economiei
ca un întreg? De exemplu, cum poate afecta un protocol de
piaþã anumit sau o reglementare guvernamentalã eficienþa
economicã?
În laboratorul experimental se începe cu construirea
unei economii virtuale cu o populaþie iniþialã de agenþi.
Aceºti agenþi pot include atât agenþi economici (de
exemplu: investitori, bãnci etc.), cât ºi agenþi reprezentând
diferite fenomene sociale sau din mediu (de exemplu
guvernul, pãmântul, vremea etc.). Starea iniþialã a
economiei este determinatã prin specificarea atributelor
iniþiale ale agenþilor. Atributele iniþiale ale unui agent pot
include caracteristici asupra tipului de agent, norme
comportamentale internalizate, moduri interne de
comportament (inclusiv modul de comunicare ºi învãþare)
ºi informaþia stocatã intern despre sine ºi despre ceilalþi
agenþi din economie. Economia evolueazã apoi în timp,
fãrã alte intervenþii din afarã. Toate evenimentele care apar
ulterior trebuie sã decurgã din interacþiunile agent-agent
care au loc în timpul simulãrii. Nicio coordonare exterioarã
nu este permisã. Rezultatele obþinute sunt utilizate pentru
a modifica constructiv sistemele economice reale sau a
crea, pornind de la sistemele virtuale, noi sisteme
economice care au performanþe superioare.
Se observã similaritãþile dintre construirea unei
economii bazate pe agenþi ºi metoda a-life. Totuºi existã o
deosebire fundamentalã între cele douã domenii. Dacã
a-life considerã modelele sale ca o sintezã a lumii vii pe
calculatoare, maºini sau alte medii alternative, economia
bazatã pe agenþi priveºte modelele sale ca reprezentãri ale
proceselor economice existente sau virtuale realizate în
scopul perfecþionãrii acestora. Direcþiile principale în care
s-au dezvoltat în ultima perioadã aplicaþiile economiei
bazate pe agenþi pot fi considerate urmãtoarele:
n
Învãþarea;
n
Evoluþia normelor de comportament;
n
Modelarea „bottom-up” a proceselor economice de
piaþã;
n
Formarea reþelelor economice;
n
Modelarea organizaþiilor;
n
Proiectarea agenþilor pentru pieþe automatizate;
n
Experimente paralele cu agenþi reali ºi
computaþionali;
n
Construirea de laboratoare computaþionale.
Sã trecem în revistã câteva dintre realizãrile obþinute
în domeniile amintite.
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cazul unor agenþi egoiºti care nu au relaþii stabile de
cooperare. Cartea sa „Teoria cooperãrii”, scrisã în 1997, a
avut un impact major asupra cercetãrilor în domeniul
agenþilor.
Alte cercetãri în acest domeniu care au influenþat
profund pe economiºti sunt cele ale lui Thomas Schilling.
Utilizând exemple obiºnuite, fãrã utilizarea unui aparat
matematic sofisticat, el a arãtat cã comportamentul social
poate apãrea ca o consecinþã a unor interacþiuni locale
repetate între agenþii care urmeazã reguli de comportament
simple. De exemplu, el a arãtat cã segregarea rasialã poate
apãrea ca urmare a unor reacþii în lanþ locale dacã unii
agenþi preferã sã aibã cel puþin jumãtate dintre agenþii
învecinaþi de aceeaºi rasã cu ei.
Modelarea „bottom-up” a proceselor economice de
pe piaþã
Proprietãþile autoorganizatoare ale pieþelor sunt
recunoscute. MBA a studiat diferite tipuri de pieþe:
financiarã, a electricitãþii, a muncii, cu amãnuntul, a
resurselor naturale, e- comerþul º.a. pentru a explica aceste
mecanisme de piaþã.
Robert Marks este unul dintre primii cercetãtori din
domeniu care a abordat aceste probleme. Mai precis, el a
considerat o piaþã oligopolistã pentru a studia cum firmele
vânzãtoare (care sunt în numãr mic pe astfel de pieþe) pot
concura cu succes. Modelul sãu utilizeazã un algoritm
genetic pentru a reprezenta firma în procesul de învãþare
interactivã. Astfel, operaþii de mutaþii ºi recombinãri au
fost aplicate în mod repetat strategiilor de determinare a
preþurilor utilizate de firme astfel încât sã permitã firmelor
sã experimenteze noi idei (mutaþie) ºi sã se angajeze în
imitaþia socialã (recombinare), obþinând astfel strategii ce
pot fi utilizate în mod profitabil de firme.
Pieþele financiare au constituit, de asemenea, un
domeniu de mare interes al aplicaþiilor MBA. Modelele
pieþelor financiare au oferit explicaþii plauzibile unor
regularitãþi observate pe astfel de pieþe. Piaþa bursierã
artificialã construitã de Arthur º.a. la Institutul Santa Fe,
Ca., SUA a permis testarea unor modele cu agenþi eterogeni
care îºi actualizeazã preþurile individual ºi iau decizii pe
baza unor sisteme de clasificare a volatilitãþilor observate.
LeBaron a elaborat modele din ce în ce mai
perfecþionate ale regularitãþilor observate pe pieþe. El
calibreazã aceste modele în funcþie de evoluþia datelor
macroeconomice ºi a datelor financiare. Toþi investitorii
utilizeazã performanþele obþinute în trecut pentru a-ºi
evalua performanþele actuale, dar investitorii respectivi se
presupune cã au memorie de diferite lungimi. Un algoritm
genetic este utilizat pentru a reprezenta coevoluþia unei
colecþii de reguli disponibile agenþilor.
Pieþele valutare au fost, de asemenea, studiate intens
de MBA. Izumi ºi Ueda propun o nouã metodã bazatã pe
agenþi pentru a modela o astfel de piaþã. Agenþii din model
concureazã unii cu alþii pentru a dezvolta metode de
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previziune a schimbãrilor în ratele de schimb valutar, având
drept mãsurã a fitnessului profitabilitatea.
Chen ºi Yeh aratã cã învãþarea socialã sub forma unor
strategii de imitare este importantã pe pieþele bursiere. Ei
construiesc un model de analizã a pieþelor bursiere care
include un mecanism suplimentar de învãþare, numit
„ºcoalã”. Aceasta constã dintr-un grup de agenþi (de
exemplu, membrii unei facultãþi) care concureazã unul cu
altul pentru a oferi publicului cel mai bun posibil model
de previziune a evoluþiei cursului acþiunilor. Succesul
(fitnessul) membrilor ºcolii este mãsurat prin acurateþea
programelor elaborate cu ajutorul modelelor propuse de
ei, în timp ce succesul investitorilor de pe piaþa bursierã
este mãsurat de avuþia acumulatã de aceºtia. Fiecare
investitor alege între a acþiona pe piaþa bursierã sau a aºtepta
ca sã testeze un model propus de ºcoalã ºi a alege unul care
i se pare mai bun ºi a-l folosi în mod curent.
Membrii ºcolii ºi investitorii conlucreazã în timp într-o
buclã feedback continuã. Testele fãcute pe 14.000 de
perioade au arãtat cã dacã la început investitorii care au
ales modelele ºcolii s-au bucurat de succes, ulterior ei nu
au mai avut acelaºi succes pe mãsurã ce modelele ºcolii
erau adoptate de tot mai mulþi investitori.
Formarea reþelelor economice
Un important aspect al pieþelor competitive imperfecte
cu agenþi interactivi este maniera în care agenþii determinã
metodele de tranzacþionare, ceea ce influenþeazã forma
reþelelor de tranzacþii ce evolueazã în timp. Un tip particular de reþea este aºa-numita „reþea micã”. Ea este o reþea
conectatã care are douã proprietãþi: (a) fiecare nod este
legat de o mulþime relativ bine cunoscutã de noduri
învecinate; (b) prezenþa unor conexiuni directe între
anumite noduri face ca lungimea medie a drumului minim
dintre noduri sã fie micã. Astfel de reþele au atât
conectivitate localã, cât ºi accesibilitate globalã.
Astfel de reþele sunt foarte importante în schimburile
comerciale interþãri sau interagenþi. Wilhite utilizeazã un
MBA pentru a studia consecinþele unor bariere comerciale
în astfel de reþele. El analizeazã patru tipuri de reþele: (i)
reþele comerciale complet conectate (fiecare agent poate
face schimburi comerciale cu orice alt agent); (ii) reþele
comerciale local deconectate constând din grupuri
disjuncte de agenþi; (iii) reþele comerciale local conectate,
constând din grupuri de agenþi aflaþi în jurul unui cerc cu
un agent suprapus fiecãrui punct de intersecþie; ºi (iv) reþele
comerciale mici construite din reþele comerciale local
conectate ce permit realizarea unor legãturi directe cu unul
pânã la cinci membri ai unui grup comercial separat. Pentru
fiecare tip de reþea, agenþii, înzestraþi fiecare cu câte douã
bunuri, cautã metode de schimb, negociazã preþuri ºi apoi
fac comerþ cu acei agenþi care oferã cel mai bun preþ, dar
sunt ºi accesibili. Rezultatul simulãrilor efectuate a fost cã
cea mai bunã reþea comercialã este a patra, cea micã, ce
oferã cea mai mare eficienþã fiecãrui agent participant. El a

Modelarea organizaþiilor
În cadrul unei economii, un grup de oameni este
considerat o organizaþie dacã grupul are un obiectiv sau
un criteriu de performanþã care transcede obiectivelor
individuale din cadrul grupului. Pionierul studierii
organizaþiilor ca sisteme, Norbert Simon, laureat al
Premiului Nobel, aratã cã organizaþiile sunt capabile de o
inteligenþã colectivã, deci ele se comportã ca un organism
unitar ce se adapteazã la mediu, suferã mutaþii, imitã alte
organizaþii etc. pentru a-ºi asigura supravieþuirea. Una
dintre cele mai flexibile organizaþii este birocraþia.
Studiile lui Carley ºi ale grupului sãu de la Carnegie
Mellon University au arãtat cã organizaþiile pot fi modelate
ca sisteme multiagent ºi au dus chiar la apariþia unui
domeniu similar economiei bazate pe agenþi în cadrul
teoriei organizaþiei.
Studiul firmelor ca organizaþii s-a orientat în douã
direcþii principale: perfecþionarea organizãrii interne a
firmei ºi organizaþiile realizate de firme la nivelul pieþelor.
Dawid º.a. au considerat o mulþime de firme din cadrul
unei industrii. La începutul fiecãrei perioade, fiecare firmã
alege dacã sã producã un produs existent pe piaþã sau sã
introducã un nou produs. Cererea pentru fiecare tip de

produs dispare dupã o anumitã perioadã de timp
determinatã stohastic, deci fiecare firmã trebuie sã se
angajeze într-o activitate inovativã pentru a-ºi susþine
profitabilitatea.
Firmele diferã între ele în privinþa abilitãþii de a imita
produse existente ºi în abilitatea de a proiecta un nou produs
datoritã efectelor aleatoare ºi a efectelor „learning by doing”, care schimbã structura organizaþionalã a fiecãrei firme.
Fiecare firmã are o regulã de inovare determinatã de decizia
de a inova sau nu ºi firmele coevolueazã (schimbã) aceste
reguli în timp pe baza profitabilitãþii anticipate.
Autorii au fãcut experimente cu modelul obþinut pentru
a vedea modul în care, pentru a atinge o profitabilitate
optimalã, regula de inovare a unei firme ar trebui adaptatã
atât structurii industriei ca un tot, cât ºi structurii
organizaþionale a unei firme individuale.
Proiectarea agenþilor computaþionali pentru pieþe
automatizate
Dezvoltarea pieþelor automatizate (bursa automatã,
e-comerþ º.a.) a dus la creºterea preocupãrilor pentru
elaborarea unor agenþi specializaþi în aceastã direcþie.
De exemplu, contractele utilizate pe pieþe automatizate
sunt contracte licitate între agenþi. Aceºti agenþi sunt astfel
proiectaþi încât sã desfãºoare un proces de negociere conform unei anumite metode de licitare. Agenþii negociatori
sunt penalizaþi în raport cu anumite obiective pe care nu le
ating în cursul negocierii ºi au rutine de învãþare astfel
încât ei devin tot mai performanþi pe mãsurã ce participã la
mai multe procese de negociere. Dezvoltarea explozivã a
e-comerþului în ultima perioadã a fãcut ca preocuparea
pentru agenþi mobili negociatori sã devinã prioritarã.
Agenþii mobili se „miºcã” pe INTERNET cãutând produsele
dorite ºi negociazã „peer-to-peer” sau multiplu pentru
obþinerea acestora.
Se prevede cã, în curând, tot mai multe gospodãrii îºi
vor face achiziþiile de produse în acest fel.
Experimente paralele cu agenþi reali ºi virtuali
Experimentele economice cu subiecþi umani sunt destul
de dificile ºi costisitoare. Totuºi, comportamentul uman
este foarte important în anumite situaþii.
Având în vedere posibilul rol sinergetic al
experimentelor paralele cu subiecþi umani ºi agenþi virtuali,
comportamentul uman poate fi utilizat ca un ghid pentru
procesele încorporate agenþilor virtuali. Invers,
comportamentul agenþilor virtuali poate fi utilizat pentru
a formula ipoteze privind cauzele de bazã care determinã
anumite comportamente observate la subiecþi umani. În
cadrul economiei, experimente de acest fel au fãcut Miller
ºi Andreoni, Arifovic, Arthur º.a.
Marimon º.a. ºi Duffy au efectuat, de pildã, un experiment paralel de acest fel pentru a examina emergenþa
posibilã a unui mediu de schimb general acceptat (de
exemplu banii). Agenþii de tip i doresc sã consume bunul i,
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descoperit cã existã anumite stimulente la nivel micro
pentru formarea reþelelor comerciale mici, deoarece
comercianþii care utilizeazã acest tip de reþea tind sã facã
mai bine comerþ decât ceilalþi.
O extensie naturalã a acestor lucrãri este cea privind
modul în care aceste forme iniþiale evolueazã. Albin ºi
Foley, Kirman ºi Tesfatsion º.a. au demonstrat emergenþa
unei reþele comerciale formate dintr-o mulþime de
cumpãrãtori ºi vânzãtori ce determinã partenerii lor
comerciali în mod adaptiv, pe baza experienþei trecute cu
aceºti parteneri.
Mai recent, cercetãrile în domeniu au fost orientate cãtre
tipuri de pieþe specifice. Tesfatsion a abordat piaþa forþei
de muncã. Este studiatã, în acest context, relaþia dintre
structura de piaþã, interacþiunea angajat-angajator,
comportamentul legat de alegerea locului de muncã ºi
rezultatele asupra bunãstãrii. Muncitorii ºi angajatorii
formeazã între ei relaþii de interacþiune modelate cu jocuri
de tipul Dilema Prizonierului ºi elaboreazã strategii de-a
lungul timpului pe baza câºtigurilor asigurate de aceste
strategii în interacþiunile anterioare. Simularea acestui
model a urmãrit douã lucruri: concentrarea slujbelor (numãr
de muncitori raportaþi la numãr de angajatori) ºi capacitatea
slujbelor (total slujbe potenþiale raportate la totalul ofertei
de muncã). A rezultat cã dacã capacitatea slujbelor este
constantã atunci schimbãrile în concentrarea slujbelor au
efecte semnificative asupra nivelurilor de putere pe piaþã
atinse. Un alt rezultat a fost acela cã efectele de interacþiune
sunt puternice, ele determinând adaptarea
comportamentelor celor doi agenþi de pe piaþã, muncitori
ºi angajatori.
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dar produc bunul i+1. În fiecare perioadã, agenþii sunt
împerecheaþi în mod aleatoriu ºi trebuie sã decidã dacã
schimbã bunurile pe care le produc. Un agent poate accepta
un bun fie pentru cã îl doreºte, fie pentru a-l stoca ºi a-l utiliza
mai târziu ca mijloc de schimb. Bunurile au costuri de stocare
diferite. Rezultatul urmãrit este dacã agenþii converg cãtre a
accepta un anumit bun ca monedã pe care ei sunt de acord sã
o foloseascã în schimburile viitoare ºi nu sã o consume.
Regulile comportamentale utilizate în proiectarea
agenþilor virtuali din acest experiment au fost cele pe care le
folosesc oamenii în schimburile lor comerciale. Un agent virtual va selecta adaptiv între regulile sale admisibile utilizând
un algoritm de învãþare. Duffy aratã cã, treptat, agenþii virtuali
capãtã caracteristicile de bazã ale agenþilor umani.
Construirea de laboratoare de studiu cu agenþi
computaþionali
Ultima direcþie de aplicare este cea a utilizãrii agenþilor
în laborator pentru testarea teoriilor economice. Robert
Lucas Jr., laureat al premiului Nobel pentru economie ºi
unul dintre cei mai marcanþi economiºti ai zilelor noastre
scria: „(O teorie) nu este o colecþie de afirmaþii despre
comportamentul economiei actuale, ci mai degrabã o
mulþime explicitã de instrucþiuni pentru construirea unui
sistem paralel sau analog – o economie mecanicã, imitativã.
Sarcina noastrã este sã scriem un program care va accepta
regulile politicii economice specifice ca «intrare» ºi va
genera ca «ieºiri» statistici descriind caracteristicile de

funcþionare ale seriilor dinamice pe care le dorim, care
sunt permise de rezultatele obþinute din aceste politici”.
Realizarea de laboratoare computaþionale cu agenþi
permite construirea în cadrul acestora a unor economii
virtuale, pieþe virtuale (artificiale), întreprinderi virtuale,
gospodãrii virtuale º.a. pe care se pot testa diferite ipoteze
ºi situaþii pe care le întâlnim în economiile reale. În astfel
de laboratoare, prin interfeþe grafice se pot face simulãri ºi
testa senzitivitatea sistemelor la schimbãrile de parametri,
se pot elabora ºi încerca sisteme care ulterior vor fi puse în
practicã.
De exemplu, Mc Fadzean º.a. dezvoltã un astfel de
laborator computaþional numit „Trade Network Game
Lab”, care cuprinde cumpãrãtori, vânzãtori ºi dealeri care
încearcã sã-ºi gãseascã parteneri comerciali preferaþi, sunt
angajaþi în schimburi comerciale riscante modelate ca jocuri
necooperative ºi îºi dezvoltã strategii comerciale în
decursul timpului. Evoluþia reþelei comerciale este
vizualizatã dinamic cu ajutorul animaþiei ºi date privind
performanþele fiecãrui agent sunt oferite în timp real.
Aplicaþiile economice ale MBA sunt infinite ºi ele ne
vor ajuta sã cunoaºtem ºi sã reglãm mai bine procesele
economice reale. Pe mãsura dezvoltãrii acestui nou
domeniu de cercetare, el va oferi mult mai multe posibilitãþi
economiºtilor de a-ºi pune în valoare cunoºtinþele ºi
abilitãþile de a construi modele, de a le simula ºi a le
implementa în diferite contexte pe care le oferã economia
tot mai dinamicã ºi complexã a viitorului.
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