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Περίληψη
Η ραγδαία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια
συνεπάγεται τη συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για εύρος ζώνης τόσο στα σηµεία
πρόσβασης του τελικού χρήστη στο δίκτυο, όσο και στο δικτυακό κορµό. Λόγω
ανταγωνισµού, οι πάροχοι των σταθερών δικτύων είναι αναγκασµένοι πλέον να
προσφέρουν συµβόλαια για µικρές χρονικές κλίµακες σε ανταγωνιστικές τιµές,
οι οποίες ταυτόχρονα να αντικατοπτρίζουν το φόρτο του δικτύου τους και τη
ζήτηση της αγοράς για τις υπηρεσίες τους. Έτσι, υπάρχει ολοένα αυξανόµενο
ενδιαφέρον για νέα δυναµικά συστήµατα αγοραπωλησίας εύρους ζώνης καθώς
και αποτελεσµατικότερων τρόπων διαχείρισης και χρέωσης των δικτυακών
πόρων.

Παράλληλα,

η

αλµατώδης

ανάπτυξη

των

ασύρµατων

δικτύων,

συµπεριλαµβανοµένων των κυψελοειδών, και η αύξηση της ζήτησης των
αντιστοίχων υπηρεσιών, έχει οδηγήσει σε ιδιαιτέρως έντονη ζήτηση για
δέσµευση φάσµατος σε συγκεκριµένες ζώνες συχνοτήτων, προκειµένου να
καταστεί εφικτή η παροχή των υπηρεσιών 2ης (GSM), 2,5 (GPRS) και 3ης γενεάς
(UMTS). Το διαθέσιµο φάσµα του ασυρµάτου δικτύου πρόσβασης (Radio
Access Network) των δικτύων αυτών είναι εξαιρετικά περιορισµένο. Αντίθετα, οι
νέες υπηρεσίες που θα εξυπηρετούνται από τα δίκτυα αυτά, έχουν σηµαντικά
υψηλότερες απαιτήσεις από τα δίκτυα 2ης γενεάς: Τα µηνύµατα µε πολυµεσικό
περιεχόµενο (MMS) αντικαθιστούν τα σύντοµα γραπτά µηνύµατα (SMS), ενώ η
µετάδοση φωνής συνυπάρχει µε τη µετάδοση φωτογραφιών, αρχείων και video
σε πολλαπλάσιους ρυθµούς µετάδοσης. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν χρονική
διάρκεια κατά πολλές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από αυτή στην οποία
δεσµεύει πόρους το δίκτυο (π.χ. τα UMTS frames έχουν διάρκεια 10 msec).
Παράλληλα, η µελλοντική σύγκλιση των ανωτέρω τεχνολογιών µε άλλες
τεχνολογίες πρόσβασης και η δυνατότητα εξυπηρέτησης πολυµετάδοσης
(multicast), κάνουν το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον ακόµα πιο δυναµικό.
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητη η εφαρµογή
µηχανισµών δέσµευσης πόρων και χρέωσης αυτών οι οποίοι να είναι
κατάλληλοι για αυτό το δυναµικό τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον. Ένας πολύ
δηµοφιλής τρόπος ανταλλαγής αγαθών για δυναµικές οικονοµίες, ο οποίος
βασίζεται στην έννοια του ανταγωνισµού, είναι οι δηµοπρασίες (auctions). Οι
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δηµοπρασίες εν γένει παρέχουν έναν απλό, ταχύ και διαφανή µηχανισµό
καθορισµού των τιµών των διαφόρων αγαθών. Το πλέον χαρακτηριστικό και
επιτυχηµένο δείγµα εφαρµογής τέτοιου µηχανισµού αποτελεί η δηµοπρασία
τύπου FCC που χρησιµοποιήθηκε για την εκχώρηση ζωνών φάσµατος σε
εταιρείες

κινητής

τηλεφωνίας.

Αντικείµενο

της

παρούσας

διδακτορικής

διατριβής αποτελεί η χρήση δηµοπρασιών για την εκχώρηση δικτυακών πόρων.
Αρχικά, πραγµατοποιείται λεπτοµερής µελέτη της δηµοπρασίας τύπου
FCC. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές παικτών που
εφαρµόσθηκαν στην πράξη σε δηµοπρασίες τέτοιου τύπου. Στη βιβλιογραφία,
για την περιγραφή των στρατηγικών των παικτών, χρησιµοποιούνται ασαφείς
όροι οι οποίοι καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη µιας κοινής και αυστηρής
γλώσσας για τον καθορισµό τέτοιων στρατηγικών. Γι’ αυτό το λόγο στην
παρούσα διατριβή προτείνεται µια τέτοια «γλώσσα», µία κανονική LR(1)
γραµµατική. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει την αυστηρότητα και πληρότητα της
περιγραφής και την αναγνωσιµότητα της στρατηγικής ακόµα και από απλά
προγράµµατα (αυτόµατα). Παράλληλα, η εν λόγω δηµοπρασία χαρακτηρίζεται
από έλλειψη προδιαγεγραµµένου σηµείου ισορροπίας Nash στο οποίο
πρόκειται να καταλήξει. Εποµένως, η προδιαγραφή µιας επιτυχηµένης
στρατηγικής είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γι’ αυτό προτείνεται και αποτιµάται µια
τέτοια στρατηγική. Τέλος, έχει υλοποιηθεί και µια πλατφόρµα λογισµικού η
οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή τέτοιου τύπου δηµοπρασιών για εκπαιδευτικούς
λόγους ή για τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών κάτω
από µια πλειάδα συνθηκών αγοράς. Επίσης, παρέχει λειτουργίες συστήµατος
στήριξης αποφάσεων σε παίκτες που συµµετέχουν στη δηµοπρασία ως προς τις
προσφορές οι οποίες πρέπει να υποβληθούν βάσει µιας προκαθορισµένης
στρατηγικής.
Το επίκαιρο πρόβληµα της δέσµευσης πόρων σε σταθερά δίκτυα γενικής
τοπολογίας µέσω δηµοπρασιών επίσης αποτελεί αντικείµενο µελέτης της
παρούσας

διατριβής.

Συγκεκριµένα,

παρουσιάζεται

και

αναλύεται

ο

µηχανισµός MIDAS ο οποίος είχε σε αρχική µορφή εισαχθεί σε προηγούµενη
εργασία. Πρόκειται για ένα µηχανισµό δηµοπράτησης του εύρους ζώνης
δικτύων και βασίζεται στη διεξαγωγή ταυτόχρονων δηµοπρασιών µειούµενης
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τιµής (δηλαδή Ολλανδικών δηµοπρασιών) πολλαπλών µονάδων σε κάθε
σύνδεσµο του δικτύου. Το εύρος ζώνης όλων των συνδέσµων ενός δικτύου
δηµοπρατείται περιοδικά και εκχωρείται στους νικητές της δηµοπρασίας για
µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Πρωταρχικός σκοπός του µηχανισµού
MIDAS είναι η εκχώρηση του εύρους ζώνης στους χρήστες του δικτύου που το
αποτιµούν περισσότερο, δηλαδή η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Ο
µηχανισµός παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα στους παίκτες ώστε οι τελευταίοι να
αποστέλλουν ειλικρινείς προσφορές (truthful bids). ∆εδοµένης αυτής της
ιδιότητας συµβατότητας κινήτρων, στην παρούσα διατριβή αποδεικνύεται ότι ο
µηχανισµός MIDAS αποδίδει το εύρος ζώνης βέλτιστα σε όλο το δίκτυο αν ο
δηµοπράτης διαθέτει πλήρη πληροφόρηση (full information) για τη ζήτηση. Εάν
διαθέτει µερική πληροφόρηση, αποδεικνύεται ότι και πάλι η εκχώρηση του
εύρους ζώνης γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η τιµή της επαγόµενης κοινωνικής
ευηµερίας να είναι κοντά στη µέγιστη δυνατή. Επίσης, ο µηχανισµός µπορεί
να επιτύχει µεγιστοποίηση των εσόδων του πωλητή, αν δεν πωληθεί ολόκληρη
η διαθέσιµη ποσότητα εύρους ζώνης του δικτύου. Η πολυπλοκότητα του
προβλήµατος της ακριβώς βέλτιστης (ως προς τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής
ευηµερίας)

εκχώρησης

του

εύρους

ζώνης

είναι

NP-hard.

Το

µέγιστο

απαιτούµενο πλήθος βηµάτων εκτέλεσης του εν λόγω µηχανισµού είναι µικρό
και ανεξάρτητο του πλήθους των χρηστών και συνδέσµων του δικτύου. Με
αυτόν τον τρόπο, ο µηχανισµός MIDAS αποτελεί µια γρήγορη σχεδόν βέλτιστη
λύση σε ένα εν γένει πολύπλοκο (NP-hard) πρόβληµα βελτιστοποίησης.
Η µεγάλη ανάπτυξη των ασύρµατων κυψελοειδών δικτύων 3ης γενεάς σε
συνδυασµό µε την αυξανόµενη ανάγκη για ορθή και αποτελεσµατική
διαχείριση του περιορισµένου φάσµατος του ασύρµατου δικτύου πρόσβασης
καθιστά ιδιαίτερα επίκαιρη τη µελέτη της εκχώρησης των πόρων µέσω
δηµοπρασιών. Στην παρούσα διατριβή προτείνεται ο µηχανισµός ATHENA:
Πρόκειται για ένα µηχανισµό εκχώρησης πόρων για ένα δίκτυο 3ης γενεάςUMTS µε τέτοιο τρόπο ώστε οι δικτυακοί πόροι να µοιράζονται κατά
οικονοµικά βέλτιστο τρόπο ανάµεσα στους πελάτες και η χρέωση να
αντικατοπτρίζει το φόρτο του δικτύου. Ο µηχανισµός ο οποίος προτείνεται
αποτελείται από α) µια σειρά επαναλαµβανόµενων δηµοπρασιών πολλαπλών
µονάδων τύπου Generalized Vickrey Auction, µία για κάθε χρονοθυρίδα, και
x

β) προκαθορισµένες συναρτήσεις αυτόµατης υποβολής προσφορών στις
ανωτέρω δηµοπρασίες, οι οποίες επιλέγονται και παραµετροποιούνται από το
χρήστη. Οι συναρτήσεις αυτές εκφράζουν τις προτιµήσεις χρηστών µε απαίτηση
για σταθερό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων τύπου CBR όσον αφορά στις µορφές
εκχώρησης των πόρων όταν η συνεπής εκχώρηση του ρυθµού αυτού δεν είναι
εφικτή και λαµβάνουν υπ’ όψιν το ιστορικό της εκχώρησης πόρων στην
παρούσα σύνοδο του χρήστη. Αυτό το γεγονός αποτελεί µια πρωτότυπη
συµβολή της παρούσας διατριβής, η οποία µάλιστα έχει υιοθετηθεί εσχάτως
και από άλλους ερευνητές. Η πειραµατική αποτίµηση του µηχανισµού
καταδεικνύει ότι ο µηχανισµός ATHENA έχει τη σηµαντική ιδιότητα ότι η
πλειονότητα των µορφών εκχώρησης των πόρων των χρηστών είτε είναι σχεδόν
συνεπείς είτε περιλαµβάνουν εξαιρετικά περιορισµένες ποσότητες µονάδων
πόρων για τις οποίες ο χρήστης χρεώνεται ελάχιστα. Ο µηχανισµός παρέχει τα
ορθά κίνητρα στους παίκτες για τη χρήση του δικτύου. Ο µηχανισµός
αποτιµάται τόσο θεωρητικά µέσω παιγνιοθεωρητικής ανάλυσης, όσο και
πειραµατικά µέσω λογισµικού που υλοποιήθηκε γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης,
πραγµατοποιείται

η

συγκριτική

αποτίµηση

του

µηχανισµού

µε

δύο

διαδεδοµένες µη οικονοµικές πολιτικές εκχώρησης πόρων, τον αλγόριθµο
κυκλικής εκχώρησης πόρων (Round Robin) και τον αλγόριθµο εξυπηρέτησης
κατά σειρά άφιξης (First Come First Served) ως προς την ικανοποίηση των
χρηστών από τις ληφθείσες υπηρεσίες. Η πειραµατική αποτίµηση καταδεικνύει
ότι ο προτεινόµενος µηχανισµός δηµοπρασίας είναι σαφώς προτιµότερος τόσο
από τον αλγόριθµο Round Robin ο οποίος συνεπάγεται πολλές ενδιάµεσες
µορφές εκχώρησης πόρων, όσο και από τον FCFS λόγω της µεγάλης
καθυστέρησης

εισόδου

στο

δίκτυο

και

της

χαµηλότερης

επαγόµενης

κοινωνικής ευηµερίας
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση µεταβατικών φαινοµένων του
µηχανισµού ATHENA και της συντελούµενης απόδοσης πόρων στους νικητές
µέσω του ορισµού και της ανάλυσης ενός θεωρητικού υποδείγµατος τυχαίου
περιπάτου που αντιστοιχεί στην αυξοµείωση της τιµής κατωφλιού της
δηµοπρασίας.

Το

υπόδειγµα

χρησιµοποιείται

για

να

αναλυθούν

οι

προκύπτουσες µορφές εκχώρησης πόρων για παίκτες των οποίων η οριακή
χρησιµότητα και συνακόλουθα η αποστελλόµενη προσφορά στη δηµοπρασία
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παραµένει σταθερή όσο ο παίκτης κερδίζει, ενώ µειώνεται εκθετικά µε το
χρόνο όταν η τιµή κατωφλιού της δηµοπρασίας είναι µεγαλύτερη από αυτήν.
Συγκεκριµένα, για έναν εν γένει ανταγωνιστικό παίκτη µελετώνται: α) Η
πιθανότητα, δεδοµένου του ότι έχασε σε κάποια δηµοπρασία, να ξανακερδίσει
κάποια στιγµή στο µέλλον, και β) το αναµενόµενο πλήθος των δηµοπρασιών
στις οποίες οι προσφορές του παίκτη δεν θα υπερβαίνουν την τιµή της
δηµοπρασίας. Χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα αυτό, κάθε παίκτης της
δηµοπρασίας δύναται να εξετάσει την επίδραση της τιµής του παράγοντα
εκθετικής

µείωσης

της

συνάρτησης

υποβολής

προσφορών

του

στην

αναµενόµενη ποιότητα υπηρεσίας.
Τέλος καθορίζεται πώς µπορεί να επεκταθεί ο µηχανισµός ΑΤΗΕΝΑ
ώστε να υποστηρίζει τη δηµοπράτηση πόρων και για συνδέσεις πολυµετάδοσης.
Συγκεκριµένα, εξετάζονται οι ιδιότητες του εν λόγω µηχανισµού όταν οι
ανταγωνιζόµενες ροές δεν είναι µόνο ατοµικές ροές χρηστών (unicast flows),
αλλά παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης ροών πολυµετάδοσης
(multicast flows), των οποίων εξετάζεται η επίδραση στην κοινωνική ευηµερία
και στα έσοδα του πωλητή. Η ανάλυση αυτή εστιάζει στην περίπτωση κατά την
οποία οι συµµετέχοντες έχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το χρηµατικό
ποσό το οποίο είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν για την υπηρεσία (wealth
asymmetry). Επίσης εξετάζεται η επίπτωση της πολυµετάδοσης στις µορφές
εκχώρησης πόρων των χρηστών. Προκύπτει ότι η πολυµετάδοση βελτιώνει την
κοινωνική ευηµερία και σε πολλές περιπτώσεις και τα έσοδα.
Συνοψίζοντας, η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί µία µελέτη
δυνατότητας εφαρµογής οικονοµικών µηχανισµών και ιδιαίτερα δηµοπρασιών
για την εκχώρηση των πόρων σταθερών και κυψελοειδών δικτύων στους
ανταγωνιζόµενους χρήστες τους. Προτείνονται και µελετώνται οικονοµικοί
µηχανισµοί για διάφορα προβλήµατα µε θεωρητικό ενδιαφέρον αλλά και
πρακτική

σηµασία.

Μέσω

θεωρητικής

και

πειραµατικής

αποτίµησης

αποδεικνύεται ότι οι µηχανισµοί αυτοί αποτελούν ταχείς, αποδοτικές, και
πρακτικά εφαρµόσιµες λύσεις.
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Abstract
The impressive growth of Internet over the past years has resulted in
constantly increasing demand for bandwidth. This is evident both at the
network edges, where users access the network and at the backbone. Due to
competition, the network providers of these fixed topology networks now
have to provide short-term and customized contracts, whose charge reflects
the network load. Hence, there is increased interest in new dynamic
bandwidth trading mechanisms and more efficient ways of managing and
charging the network resources. Also, the large growth of wireless networks,
including the cellular networks, combined with the increasing demand for
services, has resulted in increasing demand for the reservation of spectrum;
this spectrum is required in order for these networks to provide 2nd (GSM),
2,5 (GPRS) and 3rd (UMTS) generation services. The spectrum of the Radio
Access Network is a scarce resource for these networks. At the same time,
the 3G services are extremely more demanding than those of 2G networks:
Multimedia messages (MMS) replace the short text messages (SMS), while
voice calls must still be accommodated along with data (e.g. photo, video,
file transfers) services of much higher data rates. Moreover, the duration of
these services is orders of magnitude larger than that of the network slots
where resources are allocated (e.g. the duration of a UMTS frame is 10
msec). Finaly, the future convergence of the aforementioned technologies
with other mobile network technologies and the potential introduction of
multicast

services

also

contribute

to

the

dynamic

nature

of

the

telecommunications environment.
The aforementioned discussion suggests that new resource allocation
and charging mechanisms are needed in this dynamic context. To this end,
auctions appear to be the proper trading mechanism. Auctions are very
popular in such dynamic economic environments, since they provide a
simple, fast and transparent means of determining the price of goods. The
most prominent and successful example of applying auctions is the FCCtype auction, which was used by the Federal Communications Commission
of USA to allocate radio spectrum to wireless service providers. The subject
xvi

of this Ph.D. thesis is the use of auctions for resource allocation in
networks.
Initially, a thorough study of the FCC-type auctions is conducted. In
particular, the prominent bidding strategies that were observed in practice
are presented. These strategies are described in the related bibliography in
abstract and obscure terms. Therefore, a formal language for describing
FCC-type auctions bidding strategies is needed. In this dissertation, such a
“language”, namely an LR(1) grammar, is introduced. This approach leads to
a simple yet formal and complete description of the bidding strategies:
simple programs (automata) can parse and read such a strategy. Moreover,
it is impossible to predict a unique Nash equilibrium for this auction.
Therefore, prescribing a successful strategy is very important. Such a
strategy is proposed and evaluated in the present dissertation. Finally,
special software has been developed for running such auctions either for
educational purposes or for investigating the effectiveness of various
strategies under a variety of market conditions. Moreover, the software
includes

Decision

Support

functionality

for

bidders,

i.e.

provides

suggestions on the bids that are best to be submitted in the auction, on the
basis of user’s selection of a predefined bidding strategy.
The problem of auction-based resource allocation in fixed networks of
arbitrary topology is also analyzed in this dissertation. In particular, the
MIDAS mechanism is presented and analyzed. This mechanism had been
introduced in a previous work and is an auction mechanism used to allocate
the bandwidth of networks to its users. It is based on conducting
simultaneous multi-unit descending-price (i.e. Dutch) auctions, one per
link. The bandwidth of all links is auctioned periodically and assigned to
users for a certain predefined time period. The mechanism’s primary
objective is allocating the bandwidth to the users who need it the most, i.e.
social welfare maximization. The mechanism provides proper incentives to
users to bid truthfully. Given this incentive compatibility property, it is
proved in this dissertation that MIDAS allocates the network bandwidth
efficiently if the auctioneer has full information on market demand. If only

xvii

imperfect information is available, it is proved that the bandwidth is
allocated in a way that the value of the attained social welfare is close to the
maximum. Moreover, the mechanism can maximize the provider’s revenue,
if less than the entire quantity of bandwidth is sold. The complexity of the
problem

of

computing

the

optimal

(with

respect

to

social

welfare

maximization) bandwidth allocation is NP-hard. The maximum required
number of the proposed auction’s execution is small and independent of the
number of the network’s links and competing users. This way, MIDAS serves
as a fast, practical and near-optimal solution to a generally NP-hard
optimization problem.
The growth of 3rd generation cellular networks, combined with the
increased demand for rational and efficient management of the scarce radio
spectrum motivate the use of auction-based network resource allocation in
such networks. To this end, ATHENA mechanism is proposed in this
dissertation: This is an auction-based mechanism that allocates the network
resources efficiently among the competing users and for a respective charge
that reflects the network load. This mechanism consists of: a) a series of
multi-unit

Generalized

Vickrey Auctions,

one per time-slot, and b)

predefined bidding functions, that are selected and parameterized by the
users. These functions express the preferences of users requiring a constant
bit-rate with respect to the preferred resource allocation pattern when it is
infeasible for the network to consistently allocate to them their desired rate
throughout their service time. These functions are dependent on the history
of resource allocations in the present service session. This constitutes an
original contribution of this dissertation, which has been recently adopted
by other researchers as well. The experimental assessment of the
mechanism indicates that the ATHENA mechanism has an important
property: The majority of the user resource allocation patterns are either
almost perfectly consistent or consist of very limited resources for a very low
charge. The mechanism provides proper incentives to users for the rational
usage of the network. The mechanism is evaluated by game-theoretic
analysis as well as by experimental assessment by means of special
software that was developed for this purpose. Also, a comparison of the
xviii

auction with two popular non-economic resource allocation algorithms,
namely Round Robin and First Come First Served, is conducted, with
respect

to

the

user’s

satisfaction

from

the

service

obtained.

This

experimental assessment indicates that the proposed mechanism is more
preferable to the Round Robin, which results in many intermediate resource
allocation patterns, and the FCFS, since the latter results in high delays for
the users to receive service and low attained social welfare.
Moreover, a random walk model was introduced for the purpose of
transient analysis and study of the user attained resource allocation
patterns in the ATHENA mechanism. . This model is used to describe the
auction’s cut-off price fluctuations. It is used in order to analyze the
resource allocation patterns a user attains in the auction, assuming that his
marginal utility remains constant as long as he is winning at the auction,
while it decreases exponentially in time when his bid is topped by the
auction cut-off price. In particular, for a competitive user, the following
quantities are studied: a) The probability that given the user lost in some
auction, he will win again at some time in the future, and b) the expected
number of auctions at which the user’s bid will remain below the auction
cut-off price. Using this model, a bidder may investigate the effect that the
exponential-discount factor of his bidding function has on the expected
user-perceived quality of service.
Finally, the extension of ΑΤΗΕΝΑ mechanism when multicast
sessions are supported is also analyzed. In particular, the mechanism’s
properties are examined when the competing flows are not only unicast, but
multicast flows are served as well. The impact of multicast on social welfare
and provider’s revenue is investigated. This study focuses to a setting where
the competing users have significantly different willingness-to-pay for the
service (wealth asymmetry). The impact of multicast in users’ resource
allocation patterns is also examined. It is concluded that multicast improves
the social welfare attained and in many cases the provider’s revenue as well.
Concluding, this Ph.D. thesis analyzes the application of economic,
and in particular, of auction mechanisms for resource allocation in both
xix

fixed and wireless networks. Economic mechanisms are proposed and
evaluated for several problems of both theoretical interest and practical
importance. It is proved by means of game-theoretic analysis and
experimental assessment that these mechanisms are fast, efficient and
practically applicable solutions to these problems.
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή

1 Εισαγωγή
1.1 Το σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον
Η ραγδαία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια
συνεπάγεται τη συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για εύρος ζώνης τόσο στα σηµεία
πρόσβασης του τελικού χρήστη στο δίκτυο, όσο και στο δικτυακό κορµό. Η
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως των οπτικών τεχνολογιών στο δίκτυο κορµού
και των διαφόρων τύπων ασυρµάτων δικτύων ως εναλλακτικής τεχνολογίας
πρόσβασης, έχει καταστήσει εφικτή την προσφορά αρκετά µεγάλων ποσοτήτων
εύρους

ζώνης.

Η

αλµατώδης

ανάπτυξη

των

ασύρµατων

δικτύων

–

συµπεριλαµβανοµένων των κυψελοειδών – και η αύξηση της ζήτησης των
αντιστοίχων υπηρεσιών, έχει οδηγήσει σε ιδιαιτέρως έντονη ζήτηση για
δέσµευση φάσµατος σε συγκεκριµένες ζώνες συχνοτήτων, προκειµένου να
καταστεί εφικτή η παροχή των υπηρεσιών 2ης (GSM), 2,5ης (GPRS) και 3ης
γενεάς (UMTS). Παράλληλα, ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον υπάρχει για τις
ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι οποίες δηµιουργούν σηµαντικές επιχειρηµατικές
ευκαιρίες αλλά απαιτούν σηµαντικά ποσά εύρους ζώνης.
Λόγω της µετάβασης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς από κατάσταση
µονοπωλίου σε αυτήν του ανταγωνισµού, οι χρήστες υπηρεσιών δεν ανήκουν
πλέον στην πελατειακή βάση ενός µόνο παρόχου. Αντίθετα, συχνά διαθέτουν
δυνατότητα εναλλαγής ανάµεσα σε πολλούς εναλλακτικούς παρόχους µε
πιθανά διαφορετικές εµπλεκόµενες τεχνολογίες τόσο στην πρόσβαση όσο και
στη µεταφορά, όπως κυψελοειδή δίκτυα 3ης γενεάς, ασύρµατα τοπικά δίκτυα,
µητροπολιτικά

ευρυζωνικά

δίκτυα,

WiMax.

τεχνολογιών και η σταδιακή µετάβαση στην
κάνουν

το

τηλεπικοινωνιακό

ανταγωνιστικό.

Οι

χρήστες

Η
4η

περιβάλλον

πλέον

µπορούν

σύγκλιση

των

ανωτέρω

γενεά ασυρµάτων δικτύων,

ακόµα
να

πιο

δυναµικό

συγκρίνουν

τιµές

και
για

διαφορετικές ποιότητες υπηρεσίας και να αποφασίζουν ανάλογα για το
προτιµητέο δίκτυο εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, οι πάροχοι πρέπει σε
µικρές χρονικές κλίµακες πλέον να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιµές οι
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οποίες ταυτόχρονα να αντικατοπτρίζουν το φόρτο του δικτύου τους και τη
ζήτηση της αγοράς για τις υπηρεσίες τους.
Οι ανωτέρω εξελίξεις συνεπάγονται ότι τα στατικά, µακροχρόνια
συµβόλαια

δέσµευσης

εύρους

ζώνης

του

παρελθόντος

τείνουν

να

αντικατασταθούν από νέα συµβόλαια, µικρής χρονικής διάρκειας τα οποία
δηµιουργούνται δυναµικά και ισχύουν για µερικές ώρες ή ακόµα και λεπτά.
Έτσι, υπάρχει ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για νέα δυναµικά συστήµατα
αγοραπωλησίας

εύρους

ζώνης

καθώς

και

αποτελεσµατικότερων

τρόπων

διαχείρισης και χρέωσης των δικτυακών πόρων. Σε αυτό το δυναµικό
περιβάλλον, είναι απαραίτητη η εφαρµογή µηχανισµών χρέωσης οι οποίοι
µπορούν να προσαρµόζονται σε αυτά τα φαινόµενα. Ιδιαίτερα κατάλληλες είναι
οι δηµοπρασίες, οι οποίες εν γένει έχουν καλή απόδοση ως προς τα
παραγόµενα έσοδα και αποδίδουν τα προς πώληση αγαθά ή πόρους στους
χρήστες οι οποίοι τα αποτιµούν περισσότερο.

1.2 ∆ηµοπρασίες και εφαρµογές τους
Το ∆ιαδίκτυο (Internet) αρχικά αποτέλεσε µια τεχνολογία µεταφοράς
δεδοµένων και εξελίχθηκε σε µέσο επικοινωνίας της ακαδηµαϊκής και
ερευνητικής κοινότητας. Από τη δεκαετία του ‘90 όµως, το ∆ιαδίκτυο αποτελεί
ένα νέο µέσο επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η επιχειρηµατική αυτή
δραστηριότητα είναι πλέον κυρίαρχη στις µέρες µας και µε το πέρασµα του
χρόνου γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν
παραµένουν

στατικές

σταδιακά

δηµιουργία

η

παραµετροποιούµενων

αλλά

ολοένα

ακόµα

υπηρεσιών.

πιο

εξελίσσονται.

Μάλιστα,

αλληλεπιδραστικών

Οι

υπηρεσίες

αυτές

και

αναµένεται
δυναµικά

αναµένεται

να

περιλαµβάνουν και «διαπραγµατεύσεις» για τον καθορισµό των τιµών σύµφωνα
µε τις οποίες θα αγοράζονται και θα πωλούνται προϊόντα και υπηρεσίες. Το
ηλεκτρονικό

εµπόριο

έχει

καταστεί

πλέον

εξίσου

σηµαντικό

µε

το

παραδοσιακό εµπόριο, αποφέροντας σηµαντικά έσοδα. ∆εν πρέπει λοιπόν να
προκαλεί έκπληξη το µεγάλο εύρος οικονοµικών µοντέλων και αρχιτεκτονικών
εφαρµογών και ευφυών αντιπροσώπων που αναπτύσσονται, µελετούνται και
αξιολογούνται [56], [61], [81], [104], [107].
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Ένας ιδιαίτερα δηµοφιλής τρόπος ανταλλαγής αγαθών σε αυτήν την
αναδυόµενη οικονοµία, ο οποίος βασίζεται στην έννοια του ανταγωνισµού,
είναι οι δηµοπρασίες (auctions). Η δηµοπρασία είναι ένας µηχανισµός αγοράς
ο οποίος βασίζεται στην κατάθεση προσφορών από τους καταναλωτές, οι οποίοι
καλούνται παίκτες (players ή bidders). Περιγράφεται από ένα ζεύγος κανόνων
το οποίο καθορίζει α) τον τρόπο ανάδειξης του νικητή (ή των νικητών) και β) το
ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο νικητής (ή κάθε νικητής). Η
δηµοπρασία είναι µια ειδική κατηγορία παιγνίου (game). Οι κανόνες ενός
παιγνίου ορίζουν µε αυστηρό τρόπο ποιος παίκτης µπορεί να κάνει τι και πότε
στην εξέλιξη του παιγνίου. Επίσης ορίζει πότε το παίγνιο τελειώνει και τι
αποκοµίζει κάθε παίκτης, ανάλογα µε το αποτέλεσµα του παιγνίου.
Εµπορικοί

κόµβοι

οι

οποίοι

φιλοξενούν

στις

ιστοσελίδες

τους

δηµοπρασίες αγαθών τα οποία ανταλλάσσονται µεταξύ απλών χρηστών όπως το
Ebay [42] και το OnSale [78] διεκπεραιώνουν καθηµερινά δοσοληψίες
συνολικής αξίας πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων. Η δηµιουργία ολοένα και
περισσοτέρων

προϊόντων

όπως

εξειδικευµένων

ηλεκτρονικών

εκδόσεων

(newsletters) για δηµοπρασίες [79], λογισµικό (software) [5], εξειδικευµένων
µηχανών αναζήτησης (search engines) [18] καθώς και πινάκων ανακοινώσεων
(bulletin boards) [17] από τη βιοµηχανία πληροφορικής αποτελεί µια επιπλέον
σοβαρή ένδειξη για το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τις δηµοπρασίες. Η
πλειονότητα αυτών των εφαρµογών γεωγραφικά τοποθετείται στο χώρο των
ΗΠΑ. Παρόµοιες προσπάθειες έχουν ήδη κάνει την εµφάνισή τους στην
Ευρώπη, είτε εντελώς ανεξάρτητα από τις Αµερικάνικες, είτε συµµαχώντας µε
αυτές [43].
Οι

δηµοπρασίες,

αν

και

αποτελούν

ιστορικά

έναν

αρχαιότατο

µηχανισµό εµπορίου (σχετικές αναφορές υπάρχουν στον Ηρόδοτο και άλλους
αρχαίους συγγραφείς), οφείλουν τη µεγάλη σηµερινή δηµοτικότητά τους στο
ότι είναι δυνατό να παρέχουν έναν ξεκάθαρο, απλό, ταχύ και διαφανή
µηχανισµό καθορισµού των τιµών των διαφόρων αγαθών. Η σχεδίαση και
ανάλυσή τους αποτελεί µέρος της θεωρίας παιγνίων και είναι επιθυµητό να
σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυώνται τη µεγιστοποίηση της
κοινωνικής ευηµερίας. Σε αυτήν την περίπτωση εξασφαλίζεται δηλαδή ότι τα
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δηµοπρατούµενα αγαθά

αποκτούνται από

τους

χρήστες

οι

οποίοι

τα

χρειάζονται και τα αποτιµούν περισσότερο. Επιπλέον, οι δηµοπρασίες συχνά
αποδίδουν µεγαλύτερα έσοδα στον πωλητή, σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές
µορφές αγοραπωλησίας προϊόντων µε δεδοµένες τιµές. Επίσης είναι ο ιδανικός
τρόπος

αγοραπωλησίας

προϊόντων

αδιευκρίνιστης

αξίας

ή

αξίας

που

µεταβάλλεται πολύ συχνά µε το χρόνο [4].
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι δηµοπρασίες λουλουδιών στην
Ολλανδία [101], στις οποίες έµποροι λουλουδιών από όλο τον κόσµο
αγοράζουν καθηµερινά µεγάλες ποσότητες από τουλίπες και άλλα είδη
λουλουδιών,

τα

οποία

δηµοπρατούνται

σε

οµάδες

(lots).

Η

χρήση

προκαθορισµένων τιµών δεν είναι εφαρµόσιµη στο συγκεκριµένο παράδειγµα,
λόγω της µεταβολής της ζήτησης από µέρα σε µέρα, αλλά και των σηµαντικών
διαφορών στην ποιότητα των οµάδων λουλουδιών.
Οι γνωστοί από την οικονοµική θεωρία τύποι δηµοπρασιών έχουν
ευρεία διάδοση στον τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό χώρο, στην αγορά
οµολόγων, στην εκποίηση έργων τέχνης, κρασιού αλλά και καταναλωτικών
προϊόντων (από φρέσκο ψάρι και λουλούδια έως πανάκριβα διαµάντια).
Παράλληλα µε αυτούς, αναπτύσσονται και νέοι µηχανισµοί δηµοπρασιών.
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η ηλεκτρική ενέργεια στο Ηνωµένο Βασίλειο,
στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες και σε πολλές
πολιτείες των ΗΠΑ όπως Καλιφόρνια, Φιλαδέλφεια, Νέα Υερσέη και Νέα Υόρκη
αγοράζεται µέσω ενός πολύπλοκου συστήµατος περιοδικών δηµοπρασιών.
Συγκεκριµένα, το δίκτυο ενέργειας αγοράζει από τους σταθµούς παραγωγής
ενέργειας σε καθηµερινή βάση το ηλεκτρικό ρεύµα που χρειάζεται. Αξίζει
µάλιστα να σηµειωθεί ότι παραγωγοί ενέργειας µπορεί να είναι από απλοί
ιδιώτες οι οποίοι µε ηλιακούς συσσωρευτές παράγουν πολύ µικρές ποσότητες
µέχρι

υδροηλεκτρικά,

θερµοηλεκτρικά

και

πυρηνικά

εργοστάσια.

Οι

δηµοπρασίες χρησιµοποιούνται και στην αγορά µεταφοράς ενέργειας από το
εξωτερικό

στις

περισσότερες

χώρες

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας [23], [44], [58], [88]. Τέλος, ιδιαίτερα
εκτεταµένη είναι η χρήση δηµοπρασιών στις αγορές διεθνούς χρέους και
κρατικών οµολόγων µεγάλης αξίας, στην αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων, την
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πώληση πεπαλαιωµένου στρατιωτικού υλικού και εγκαταστάσεων αλλά και
στην αγορά αδειών δικαιώµατος εκποµπής ρύπων [36], [93].
Επίσης, οι αγορές εύρους ζώνης όπως οι Band-X, και Interxion έχουν
ήδη αρχίσει να ενσωµατώνουν στη λειτουργία τους µηχανισµούς δηµοπρασίας
[14], [57]. Στις αγορές εύρους ζώνης οι πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
µισθώνουν κυκλώµατα από άκρο σε άκρο προκαθορισµένης χωρητικότητας
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους. Μάλιστα, στον κόµβο της η Bandwidth
Market Ltd., µια γνωστή αγορά εύρους ζώνης, ισχυρίζεται ότι περιέχει περί τις
300.000 καταχωρήσεις και προσφορές για κυκλώµατα [15]. Επίσης ολοένα
και περισσότερες εταιρείες κοινής ωφέλειας (όπως εταιρείες ηλεκτρισµού) οι
οποίες

διαθέτουν

τηλεπικοινωνιακά

δίκτυα

και

αντίστοιχες

υποδοµές,

προσφέρουν τµήµα της χωρητικότητας του δικτύου τους (κυρίως οπτικές ίνες)
προς µίσθωση. Εποµένως, ο σχεδιασµός µιας κατάλληλης δηµοπρασίας για
την

αγοραπωλησία

αποτελεί

ένα

εξαιρετικά

ενδιαφέρον

και

επίκαιρο

πρόβληµα.
Τα τελευταία έτη οι δηµοπρασίες υιοθετήθηκαν και από πολλές
ρυθµιστικές αρχές ως ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος εκχώρησης ζωνών
φάσµατος

σε

εταιρείες

κινητής

τηλεφωνίας.

Τέτοιες

δηµοπρασίες

πραγµατοποιήθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής καθώς και στο
Ηνωµένο Βασίλειο, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ορισµένες χώρες της
Αφρικής και της Ασίας [35], [48], [52], [66], [92]. Χαρακτηριστικότερο και
πολύ επιτυχηµένο δείγµα τέτοιου µηχανισµού αποτελεί η δηµοπρασία τύπου
FCC (στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως Simultaneous Ascending Auction ή
Simultaneous Multiple Round Auction) της Οµοσπονδιακής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Η δηµοπρασία αυτή σχεδιάσθηκε εξ
ολοκλήρου από την αρχή και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγµα αξιοποίησης της
οικονοµικής θεωρίας για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων απόδοσης
σπάνιων

τηλεπικοινωνιακών

πόρων.

Η

δηµοπρασία

αυτή

περιγράφεται

αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας εργασίας στο Κεφάλαιο 3.
Παράλληλα,

η

αλµατώδης

ανάπτυξη

των

νέων

δικτύων

κινητής

τηλεφωνίας και των αντίστοιχων νέων υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων,
καθιστά επιτακτική την ανάγκη της ορθής διαχείρισης των δικτυακών πόρων
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[98], [100]. ∆εδοµένου του περιορισµένου φάσµατος του ασυρµάτου δικτύου
πρόσβασης (Radio Access Network), καθώς και του ολοένα αυξανόµενου
αριθµού συνδροµητών που τα εν λόγω δίκτυα πρέπει να εξυπηρετήσουν
(αύξηση κατά 88.000 των συνδροµητών I-mode στην Ιαπωνία ανά εβδοµάδα),
τα οικονοµικά υποδείγµατα του παρελθόντος πρέπει να επανεξετασθούν. Οι
νέες υπηρεσίες που τα δίκτυα αυτά υπόσχονται, έχουν σηµαντικά υψηλότερες
απαιτήσεις από αυτές των δικτύων δεύτερης γενεάς: Τα µηνύµατα µε
πολυµεσικό περιεχόµενο (MMS) αντικαθιστούν τα σύντοµα γραπτά µηνύµατα
(SMS), ενώ η µετάδοση φωνής συνυπάρχει µε τη µετάδοση φωτογραφιών,
αρχείων και video σε ρυθµούς µετάδοσης από 384Kbps για τα δίκτυα 2,5ης
γενεάς (GPRS) έως και 2Μbps για τα δίκτυα 3ης γενεάς (UMTS). Οι παραπάνω
υψηλές απαιτήσεις πρέπει να συνδυασθούν κατά τη γνώµη πολλών ειδικών όπως του Nicholas Negreponte - και µε τον εµπειρικό νόµο ότι η ζήτηση των
χρηστών αυξάνεται εκθετικά µε το χρόνο [80]. Παράλληλα, οι πόροι τους
οποίους διαχειρίζονται οι τεχνολογίες αυτών των δικτύων έχουν χρονική
διάρκεια λίγων msec (π.χ. τα UMTS frames έχουν διάρκεια 10 msec).
Αντίθετα, οι υπηρεσίες που ζητούν οι χρήστες έχουν χρονική διάρκεια πολλές
τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη (π.χ. η µετάδοση του video ενός ποδοσφαιρικού
αγώνα διαρκεί περίπου ενενήντα λεπτά). Όλα τα παραπάνω αποτελούν
σηµαντικές

προκλήσεις

για

κάθε

απόπειρα

σχεδιασµού

κατάλληλων

µηχανισµών δέσµευσης πόρων, χρέωσης και εγγύησης της ποιότητας της
υπηρεσίας.

1.3 Κριτήρια αξιολόγησης µηχανισµών δηµοπρασίας
Σε αυτή την ενότητα γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα βασικά κριτήρια
µε βάση τα οποία αποτιµούνται οι διάφοροι τύποι δηµοπρασίας. Αυτά είναι η
µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας (social welfare ή αλλιώς economic
efficiency), η µεγιστοποίηση των εσόδων (revenue maximization) και η
δικαιοσύνη (fairness).
Η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας συνεπάγεται ότι η συνολική
ωφέλεια που αποκοµίζουν όλοι οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία πρέπει είναι
η µέγιστη δυνατή. Προκειµένου να είναι πρακτικά εφικτή η επίτευξη αυτού
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του σκοπού, είναι αναγκαίο το σηµείο τερµατισµού της δηµοπρασίας µε αυτήν
την ιδιότητα να είναι επιπλέον και σηµείο ισορροπίας κατά Nash (Nash
equilibrium). Αυτό σηµαίνει ότι µε δεδοµένη τη στρατηγική των υπολοίπων,
κανένας από τους παίκτες δεν µπορεί να βελτιώσει µονόπλευρα την ωφέλεια
του αλλάζοντας εκ των υστέρων τη στρατηγική του. Οι δηµοπρασίες οι οποίες
σχεδιάζονται έτσι ώστε να µεγιστοποιούν την επαγόµενη κοινωνική ωφέλεια
ονοµάζονται δηµοπρασίες µεγιστοποίησης της κοινωνικής ωφέλειας (social
welfare maximizing auctions) ή αλλιώς αποδοτικές (efficient) [39], [53], [63]. Η
έννοια της δικαιοσύνης είναι λιγότερο αυστηρά καθορισµένη και σε µεγάλο
βαθµό αποτελεί θέµα ορισµού. Συχνά µάλιστα καθορίζεται και από κοινωνικά
ή νοµικά - πέρα από τα οικονοµικά - κριτήρια, όπως πρόβλεψη υποβοήθησης
ασθενών κοινωνικών οµάδων για πρόσβασή τους σε αγαθά, την απαίτηση για
ύπαρξη ενιαίας τιµής αγοράς για όλους τους νικητές της δηµοπρασίας κτλ.
Πολύ σηµαντικό κριτήριο αποτελεί και η απαίτηση ο µηχανισµός να
αποδίδει τα µέγιστα δυνατά έσοδα στον πωλητή των αγαθών. Υπάρχουν µάλιστα
µηχανισµοί δηµοπρασίας οι οποίοι σχεδιάζονται έτσι ώστε να µεταφέρουν
σχεδόν το σύνολο της ωφέλειας την οποία αποκοµίζουν οι αγοραστές από την
απόκτηση του αγαθού στον πωλητή. Οι µηχανισµοί αυτοί ονοµάζονται
δηµοπρασίες µεγιστοποίησης των εσόδων (revenue maximization auctions) ή
αλλιώς βέλτιστες (optimal) [3], [71]. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι διεξάγεται
σηµαντική τόσο θεωρητική όσο και πειραµατική εργασία για τη σύγκριση των
εσόδων

που

προκύπτουν

από

διάφορους

διαδεδοµένους

µηχανισµούς

δηµοπρασίας, δεδοµένων των συνθηκών της αγοράς. Ενώ για τις δηµοπρασίες
ενός αντικειµένου η µεγιστοποίηση των εσόδων είναι δυνατό σε ορισµένες
περιπτώσεις να συνδυασθεί µε µεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας, για τις
δηµοπρασίες πολλών αντικειµένων κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί
και µάλιστα είναι συχνά αδύνατο. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η κοινωνική
ευηµερία συχνά απαιτείται η δηµοπρασία να είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε οι
χρήστες να αποκαλύπτουν µε ειλικρίνεια την αξία που έχει για τους ίδιους η
απόκτηση των δηµοπρατούµενων αγαθών ή µονάδων. Η ιδιότητα αυτή
ονοµάζεται συµβατότητα κινήτρων (incentive compatibility). Εδώ αξίζει να
τονισθεί ότι και µόνο η ακριβής επίτευξη του ενός εκ των δύο στόχων, όπως της
µεγιστοποίησης της κοινωνικής ωφέλειας, είναι τυπικά εξαιρετικά δύσκολη και
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ορισµένες φορές αδύνατη. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται µια εκτενέστερη
συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέµατα.
Επίσης, είναι επιθυµητό ο µηχανισµός δηµοπρασίας να µην είναι
υπολογιστικά αλλά ούτε και εννοιολογικά πολύπλοκος. Αντίθετα πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν απλούστερος και κατανοητός για τους χρήστες ώστε να
µπορούν εύκολα να σχεδιάσουν και να ακολουθήσουν κάποια στρατηγική. Με
αυτόν τον τρόπο οι κατατεθειµένες προσφορές θα προκύπτουν µε βάση τη
λογική και η δηµοπρασία θα οδηγείται οµαλά στο θεωρητικά αναµενόµενο
αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα αυτό είναι καλό να µπορεί να υπολογισθεί
µαθηµατικά ως σηµείο ισορροπίας Nash, αν και µερικές φορές κάτι τέτοιο
είναι αδύνατο, όπως στη δηµοπρασία τύπου FCC, η οποία όµως στην πράξη
θεωρήθηκε επιτυχηµένη.
Τέλος, η ταχύτητα µε την οποία τερµατίζει η δηµοπρασία είναι ένα
ιδιαίτερα κρίσιµο θέµα. Υπερβολικά σύνθετοι και χρονοβόροι µηχανισµοί, µη
κλιµακούµενοι για µεγάλο αριθµό παικτών και δηµοπρατούµενων αγαθών δεν
είναι πρακτικά εφαρµόσιµοι. Η µικρή πολυπλοκότητα, η απλότητα και η
ταχύτητα αποτελούν λοιπόν επίσης βασικά ζητούµενα ιδιαίτερα σε πρακτικές
περιπτώσεις.

1.4 Αντικείµενο και συνεισφορά της παρούσας διατριβής
Παρά την παράλληλη ανάπτυξη του ενδιαφέροντος στους τοµείς της
αγοραπωλησίας εύρους ζώνης και των δηµοπρασιών, οι τοµείς αυτοί δεν έχουν
ακόµη συνδυασθεί επαρκώς. Μόνο πρόσφατα έχουν γίνει λίγες προσπάθειες
ώστε να χρησιµοποιηθούν ορθά οι αρχές και ο µηχανισµός των δηµοπρασιών
για να δεσµεύεται δυναµικά εύρος ζώνης από παρόχους δικτύων ή από
εφαρµογές χρηστών, ιδιαίτερα για µικρά χρονικά διαστήµατα. Συνδυάζοντας
λοιπόν αποτελέσµατα και ιδέες από τους δύο παραπάνω τοµείς, είναι
ζητούµενο

να

κατασκευασθεί

ένας

αποδοτικός

οικονοµικός

µηχανισµός

δέσµευσης δικτυακών πόρων (resource allocation mechanism) ο οποίος να
παρέχει τα ορθά κίνητρα στους χρήστες: Ιδανικά, ο µηχανισµός αυτός θα
οδηγεί σε υψηλή κοινωνική ευηµερία και σε υψηλά έσοδα για το δίκτυο,
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χαρακτηριζόµενος παράλληλα από τις ιδιότητες της διαφάνειας και της
δικαιοσύνης απέναντι στους χρήστες.
Το πρόβληµα της δέσµευσης πόρων σε δίκτυα γενικής τοπολογίας µέσω
δηµοπρασιών έχει ήδη µελετηθεί µόνο από τους Semret και Lazar [64]. Η
λύση όµως που προτείνεται από τους ανωτέρω ερευνητές εµφανίζει ορισµένα
µειονεκτήµατα: Πρώτα απ’ όλα, η λύση αυτή είναι εννοιολογικά πολύπλοκη
για τους παίκτες και υπολογιστικά δαπανηρή. Επίσης, απαιτεί την ανταλλαγή
µεγάλου πλήθους µηνυµάτων µέσω του δικτύου. Ακόµα, υπάρχουν πολλές
στρατηγικές για τους παίκτες µε απαίτηση για δέσµευση εύρους ζώνης σε
µονοπάτι (path bidders) – και όχι απλώς σε ένα µόνο σύνδεσµο (single-link
bidders) – οι οποίες είναι ωφέλιµες για τους ίδιους αλλά η υιοθέτησή τους
συνεπάγεται ότι η κοινωνική ευηµερία δεν µεγιστοποιείται. Τέλος, η εν λόγω
δηµοπρασία δεν µπορεί να αξιοποιήσει πληροφορία του δηµοπράτη για τη
ζήτηση της αγοράς προκειµένου η απόδοσή της να βελτιωθεί. Συνολικά, η
προσέγγιση

αυτή

δεν

είναι

ικανοποιητική.

Στην

παρούσα

διατριβή

παρουσιάζεται ένας µηχανισµός δηµοπράτησης του εύρους ζώνης δικτύων ο
οποίος βασίζεται στη διεξαγωγή Ολλανδικών δηµοπρασιών σε κάθε σύνδεσµο
του δικτύου και δεν έχει τα ανωτέρω προβλήµατα. Η παρούσα ανάλυση
αποτελεί επέκταση παλαιότερης εργασίας [41], στην οποία είχε παρουσιασθεί
ο µηχανισµός στην αρχική του µορφή. Ο µηχανισµός αυτός παρουσιάζεται και
αξιολογείται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας διατριβής.
Παράλληλα, απαιτείται και η πληρέστερη µελέτη της δηµοπρασίας
τύπου FCC. Στη βιβλιογραφία, για την περιγραφή των στρατηγικών των
παικτών, χρησιµοποιούνται ασαφείς και υποκειµενικοί όροι οι οποίοι
καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη µιας κοινής και αυστηρής γλώσσας για τον
καθορισµό τέτοιων στρατηγικών. Γι’ αυτό το λόγο στην παρούσα διατριβή
υλοποιείται µια τέτοια «γλώσσα», µία κανονική γραµµατική. Η επιλογή αυτή
εξασφαλίζει την αυστηρότητα και πληρότητα της περιγραφής και την
αναγνωσιµότητα

της

στρατηγικής

ακόµα

και

από

απλά προγράµµατα

(αυτόµατα). Παράλληλα, η εν λόγω δηµοπρασία χαρακτηρίζεται από έλλειψη
προδιαγεγραµµένου σηµείου ισορροπίας Nash στο οποίο πρόκειται να
καταλήξει. Εποµένως, η προδιαγραφή µιας στρατηγικής η οποία αντιµετωπίζει
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επιτυχηµένα µια µεγάλη ποικιλία αντιπάλων στρατηγικών είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Στην παρούσα διατριβή προτείνεται και αποτιµάται µια τέτοια
στρατηγική. Τέλος, έχει υλοποιηθεί και ένα σύστηµα στήριξης αποφάσεων το
οποίο συµβάλλει στην υποβοήθηση των παικτών µιας τέτοιας δηµοπρασίας.
Επιπλέον, η µεγάλη ανάπτυξη των ασύρµατων κυψελοειδών δικτύων
επόµενης γενεάς σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη ανάγκη για ορθή και
αποτελεσµατική διαχείριση του περιορισµένου φάσµατος του ασύρµατου
δικτύου πρόσβασης καθιστά ιδιαίτερα επίκαιρη την πρόταση της παρούσας
εργασίας για δυναµική χρέωση και απόδοση των πόρων µέσω δηµοπρασιών.
Συγκεκριµένα,

στην

παρούσα

διατριβή

προτείνεται

ένας

µηχανισµός

εκχώρησης πόρων για ένα δίκτυο 3ης γενεάς-UMTS µε τέτοιο τρόπο ώστε οι
δικτυακοί πόροι να µοιράζονται βέλτιστα ανάµεσα στους πελάτες και η χρέωση
να αντικατοπτρίζει το φόρτο του δικτύου. Η εφαρµογή αυτού του µηχανισµού
συνεπάγεται την παροχή των ορθών κινήτρων στους πελάτες για τη χρήση του
δικτύου. Ορίζονται συγκεκριµένες συναρτήσεις ωφέλειας για διάφορους τύπους
χρηστών και υπηρεσίας. Η παρούσα πρόταση αποτιµάται τόσο θεωρητικά µέσω
παιγνιοθεωρητικής ανάλυσης, όσο και πειραµατικά µέσω λογισµικού που
υλοποιήθηκε γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µελέτη και
αποτίµηση του ανωτέρω µηχανισµού δηµοπρασίας και της συντελούµενης
απόδοσης πόρων των νικητών µέσω του ορισµού και της ανάλυσης ενός
θεωρητικού υποδείγµατος τυχαίου περιπάτου που αντιστοιχεί στην αυξοµείωση
της τιµής κατωφλιού της δηµοπρασίας. Τέλος, εξετάζονται οι ιδιότητες του εν
λόγω µηχανισµού όταν οι ανταγωνιζόµενες ροές δεν είναι µόνο ατοµικές ροές
χρηστών (unicast flows), αλλά παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης ροών
πολυµετάδοσης (multicast flows), των οποίων εξετάζεται η επίδραση στην
κοινωνική ευηµερία.
Συνοψίζοντας, η έρευνα η οποία συντελέσθηκε στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής φιλοδοξεί να συµβάλλει στην περαιτέρω διερεύνηση και
σε βάθος κατανόηση θεµάτων που άπτονται της δυνατότητας εφαρµογής των
δηµοπρασιών στις αγορές εύρους ζώνης (bandwidth markets) και της
δυναµικής απόδοσης εύρους ζώνης σε χρήστες και παρόχους ασυρµάτων
δικτύων.
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1.5 ∆οµή της εργασίας
Η υπόλοιπη εργασία είναι δοµηµένη ως εξής:
Το Κεφάλαιο 2 αποτελεί µια σύντοµη εισαγωγή στη θεωρία δηµοπρασιών
(auction theory). Παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι πλέον σηµαντικοί
µηχανισµοί δηµοπρασιών ενός και πολλαπλών αντικειµένων οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την κατανόηση της υπόλοιπης εργασίας. Παράλληλα,
παρουσιάζονται

µερικά

από

τα

θεµελιώδη

θεωρήµατα

και

σηµαντικά

αποτελέσµατα της θεωρίας δηµοπρασιών, έτσι ώστε ο αναγνώστης να µπορέσει
να προχωρήσει στη µελέτη της συνέχειας της εργασίας.
Το Κεφάλαιο 3 αποτελεί µια εκτεταµένη παρουσίαση της δηµοπρασίας
τύπου FCC καθώς και των στρατηγικών οι οποίες ακολουθήθηκαν από τους
παίκτες. Στη συνέχεια, ορίζεται µια κανονική LR(1) γραµµατική η οποία
περιγράφει

τις

προαναφερθείσες

στρατηγικές,

αλλά

και

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί για τον ορισµό νέων. Επιπλέον, προτείνεται µια αξιόπιστη
στρατηγική, η οποία έχει καλή απόδοση απέναντι σε µια µεγάλη κατηγορία
πιθανών στρατηγικών των αντιπάλων παικτών. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει µε
την παρουσίαση του λογισµικού προσοµοίωσης αυτής της δηµοπρασίας στα
πλαίσια του οποίου έχει

επιπλέον

υλοποιηθεί

ένα σύστηµα στήριξης

αποφάσεων για τον παίκτη µιας τέτοιας δηµοπρασίας και το δηµοπράτη.∗
Στο

Κεφάλαιο

4

παρουσιάζεται

ένας

µηχανισµός

δηµοπρασίας

δέσµευσης εύρους ζώνης σε µονοπάτια ενός δικτύου και αξιολογείται
θεωρητικά. Αποδεικνύεται ότι είναι σε θέση να προσεγγίσει τη βέλτιστη δυνατή
κοινωνική ευηµερία εκµεταλλευόµενος την πληροφορία που έχει ο πάροχος
για τη ζήτηση των πελατών του. Επίσης, η υπολογιστική πολυπλοκότητά του
είναι µικρή, δεδοµένου και του κατανεµηµένου τρόπου δόµησής του.

∗

Τµήµα της έρευνας του κεφαλαίου αυτού έχει δηµοσιευθεί στο Dramitinos

Manos, Stamoulis George D. and Courcoubetis Costas, “An Innovative Decision
Support System for Bidding in Simultaneous Ascending Auctions”, In Proc. of 7th
IEEE Conference on E-commerce Technology (IEEE CEC’05), Germany, 2005.
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Παράλληλα, ο προτεινόµενος µηχανισµός δηµοπρασίας συγκρίνεται µε άλλες
προσεγγίσεις για το ίδιο πρόβληµα.∗∗
Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει το µηχανισµό ATHENA, ο οποίος αποτελεί
ένα µηχανισµό εκχώρησης πόρων για ένα δίκτυο 3ης γενεάς-UMTS. Η
εφαρµογή αυτού του µηχανισµού συνεπάγεται την παροχή των ορθών κινήτρων
στους πελάτες για τη χρήση του δικτύου και τη µεγιστοποίηση της επαγόµενης
κοινωνικής ευηµερίας. Ορίζονται συγκεκριµένες συναρτήσεις ωφέλειας για
διάφορους τύπους χρηστών και υπηρεσίας. Παρουσιάζεται υπό ένα σύνολο
υποθέσεων η απόδειξη της συµβατότητας κινήτρων για ένα παίγνιο όµοιο µε
την προτεινόµενη δηµοπρασία. Η πειραµατική αξιολόγηση της παραπάνω
προσέγγισης µέσω εξειδικευµένου λογισµικού προσοµοίωσης συµπληρώνει τη
θεωρητική θεµελίωση της δηµοπρασίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια
επέκταση του ανωτέρω µηχανισµού δηµοπρασίας, η ATHENA-HSDPA, η οποία
είναι εφαρµόσιµη στο HSDPA το οποίο εισάγεται πρώτη φορά στο Release 5
του 3GPP για δίκτυα UMTS. Επιπλέον, πραγµατοποιείται και συγκριτική
αποτίµηση της δηµοπρασίας µε δύο διαδεδοµένους αλγορίθµους εκχώρησης
πόρων, τον αλγόριθµο κυκλικής εκχώρησης πόρων (Round Robin) και τον
αλγόριθµο εξυπηρέτησης βάσει σειράς άφιξης (First Come First Served) ως προς
την προκύπτουσα ικανοποίηση των χρηστών από τις ληφθείσες υπηρεσίες∗∗∗.

∗∗

Η εργασία που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό έχει δηµοσιευθεί στο

Dramitinos Manos, Stamoulis George D. and Courcoubetis Costas, “An Auction
Mechanism for Allocating the Bandwidth of Networks to their Users”, Submitted to
Elsevier Computer Networks, 2006.
∗∗∗

•

Τµήµατα της έρευνας του κεφαλαίου αυτού έχουν δηµοσιευθεί στα:

Dramitinos Manos, Stamoulis George D. and Courcoubetis Costas, “Auctionbased Resource Reservation in 2.5/3G Networks”, In Proc. of WiOpt’03:
Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc and Wireless Networks, France,
2003.

•

Dramitinos Manos, Stamoulis George D. and Courcoubetis Costas, “Auctionbased Resource Reservation in 2.5/3G Networks”, Kluwer/ACM Mobile
Networks and Applications [MONET] Special Issue: Mobile and Pervasive
Commerce, Volume 9, Issue 6, pp. 557-566, 2004.
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Το Κεφάλαιο 6 εστιάζει στους χρήστες οι οποίοι συµµετέχουν στο
µηχανισµό ΑΤΗΕΝΑ. Πραγµατοποιείται µελέτη των ιδιοτήτων µιας εκ των
συναρτήσεων υποβολής προσφοράς χρηστών: αυτή η συνάρτηση προδιαγράφει
ότι όσο ο χρήστης κερδίζει στις δηµοπρασίες στις οποίες συµµετέχει, ο χρήστης
αποκοµίζει στιγµιαία ωφέλεια που παραµένει σταθερή, ενώ όσο χάνει σε
κάποιες δηµοπρασίες, η τελευταία µειώνεται εκθετικά. Η εκθετική µείωση της
προσλαµβάνουσας ωφέλειας εκφράζει την ενόχληση του χρήστη από την
ύπαρξη κενών στη µορφή των εκχωρούµενων πόρων. Κάτι τέτοιο είναι
σηµαντικό για δικτυακές υπηρεσίες όπου η συνέχεια είναι σηµαντική, όπως
για παράδειγµα streaming video∗.
Στο Κεφάλαιο 7 εξετάζεται ο µηχανισµός ATHENA υπό την υπόθεση ότι
το δίκτυο µπορεί να εξυπηρετήσει τόσο ατοµικές ροές (unicast) όσο και ροές
πολυµετάδοσης (multicast). Επίσης µελετάται πειραµατικά η επίδραση της
πολυµετάδοσης στην ποιότητα υπηρεσίας την οποία λαµβάνουν οι χρήστες, στα
έσοδα του παρόχου και στην προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία, ειδικά όταν οι
συµµετέχοντες έχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το χρηµατικό ποσό το
οποίο

είναι

διατεθειµένοι να

καταβάλλουν για την υπηρεσία (wealth

asymmetry). Τέλος, παρουσιάζεται ένας πρωτότυπος αλγόριθµος απόδοσης
πόρων πολυωνυµικής πολυπλοκότητας µε τον οποίο µεγιστοποιείται η
κοινωνική ευηµερία, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες έχουν την ίδια
ωφέλεια αν εξυπηρετηθούν τόσο µέσω ατοµικής ροής όσο και µέσω
πολυµετάδοσης∗.

•

Dramitinos Manos, Stamoulis George D. and Courcoubetis Costas, “Auctionbased Resource Allocation in UMTS High Speed Downlink Packet Access”, In
Proc. of First EuroNGI Conference on Traffic Engineering, Italy, 2005.
∗

Η εργασία που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό έχει δηµοσιευθεί στο

Dramitinos Manos, Stamoulis George D. and Courcoubetis Costas, “A Random
Walk

Model

for

Studying

Allocation”, In Proc. of

5th

Allocation

Patterns

in

Auction-based

Resource

International Workshop on Advanced Internet Charging

and QoS Technologies (ICQT 2006), Springer LNCS 4033, pp. 26-37, 2006.
∗

Τµήµα της έρευνας του κεφαλαίου αυτού έχει δηµοσιευθεί στο Dramitinos

Manos, Stamoulis George D. and Courcoubetis Costas, “Auction-based Resource
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Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 γίνεται η ανακεφαλαίωση και η επισκόπηση των
τελικών συµπερασµάτων που προέκυψαν από την παρούσα εργασία. Επιπλέον,
παρουσιάζονται και µια σειρά από ενδιαφέροντα ζητήµατα τα οποία είναι
σχετικά µε τα θέµατα τα οποία παρουσιάσθηκαν στην παρούσα διατριβή και
µπορούν να αποτελέσουν µελλοντικά αντικείµενο περαιτέρω ερευνητικής
διερεύνησης.

Reservation in 3G Networks Serving Multicast”, In Proc. of 15th IST Mobile Summit,
Greece, 2006.
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2 Στοιχεία θεωρίας δηµοπρασιών
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισµένοι βασικοί µηχανισµοί
δηµοπρασιών καθώς και κάποια θεµελιώδη θεωρήµατα και αποτελέσµατα της
θεωρίας δηµοπρασιών τα οποία είναι απαραίτητα για την εξοικείωση του
αναγνώστη µε την ευρύτερη ερευνητική περιοχή και για την κατανόηση της
παρούσας εργασίας.

2.1 Θεµελιώδεις έννοιες
Σε αυτήν την ενότητα δίνονται οι ορισµοί και εξηγούνται οι θεµελιώδεις
έννοιες της οικονοµικής θεωρίας, της θεωρίας παιγνίων και της θεωρίας
δηµοπρασιών. Περισσότερες πληροφορίες µπορεί να βρει ο αναγνώστης στα
[19], [32], [59], [60], [63], [71], [73], [106] και [108].

Comment [mdramit1]: Make REF

2.1.1 Συνάρτηση χρησιµότητας (ωφέλειας) – Καθαρό όφελος
Η

συνάρτηση

χρησιµότητας

είναι

ιδιαίτερα

διαδεδοµένη

στην

οικονοµική θεωρία. Χρησιµοποιείται σε πλήθος οικονοµικών υποδειγµάτων για
να ποσοτικοποιήσει την ικανοποίηση που αντλεί ένας καταναλωτής από την
απόκτηση µιας οµάδας αγαθών ή µιας ποσότητας µονάδων ενός αγαθού.
Προκειµένου ένας παίκτης µιας δηµοπρασίας να συµµετάσχει σε αυτήν,
πρέπει πρώτα από όλα να έχει εκφράσει τις σχετικές προτιµήσεις του για όλα
τα δυνατά αποτελέσµατα. Και στη θεωρία δηµοπρασιών λοιπόν γίνεται χρήση
της συνάρτησης χρησιµότητας – χρησιµοποιείται επίσης και ο όρος συνάρτηση
ωφέλειας – (utility function) που αντικατοπτρίζει τις παραπάνω προτιµήσεις του
χρήστη. Μια συνάρτηση u : Ω → R ορίζεται ως συνάρτηση χρησιµότητας που
διατάσσει και ποσοτικοποιεί τις προτιµήσεις του παίκτη, δηλαδή αντιστοιχεί
κάθε αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από το δειγµατικό χώρο Ω σε έναν
πραγµατικό αριθµό. Για παράδειγµα, οι ακόλουθες συναρτήσεις u1 (⋅) και u 2 (⋅)
είναι συναρτήσεις χρησιµότητας για έναν παίκτη για τον οποίον το αποτέλεσµα

α είναι δυο φορές καλύτερο από το β, το οποίο είναι ισοδύναµο για αυτόν µε
το γ, και τα δύο τελευταία αυστηρά προτιµητέα από το δ, το οποίο δεν είναι
καθόλου επιθυµητό:
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u1(α) = 1, u1(β) = 1/2, u1(γ) = 1/2 και u1(δ) = 0
u2(α) = 500, u2(β) = 250, u2(γ) = 250 και u2(δ) = 0
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συνάρτηση χρησιµότητας
εµπεριέχει την έννοια της διάταξης προτιµητέων αποτελεσµάτων ενός παιγνίου.
Προκειµένου λοιπόν να βρεθεί το αποτέλεσµα ω του παιγνίου το οποίο
κρίνεται ωφελιµότερο από τον παίκτη, αρκεί να βρεθεί το αποτέλεσµα ω το
οποίο

µεγιστοποιεί

τη

συνάρτηση

ωφέλειας

του

παίκτη,

δηλαδή

u (ω ) = max u ( s).
s∈S

Η συνάρτηση χρησιµότητας u(x) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
καθορίσει την ωφέλεια που προκύπτει για τον παίκτη από την απόκτηση
διαφόρων ποσοτήτων x ενός αγαθού, όπως για παράδειγµα εύρους ζώνης, µέσω
µιας δηµοπρασίας. Όµως ο ορισµός µιας τέτοιας συνάρτησης όπως εξηγήθηκε
και µε το ανωτέρω παράδειγµα µε τις δύο συναρτήσεις χρησιµότητας χρήστη
δεν είναι µοναδικός. Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας ισχύει η παραδοχή
ότι η συνάρτηση ωφέλειας εκφράζει το χρηµατικό ποσό το οποίο είναι
διατεθειµένος να καταβάλλει ο παίκτης (willingness to pay) προκειµένου να
αποκτήσει κάποια ποσότητα/συνδυασµό αγαθών. Συνεπώς, σε κάθε παίκτη
αντιστοιχεί µόνο µια τέτοια συνάρτηση. Έτσι στην περίπτωση ενός χρήστη ο
οποίος ενδιαφέρεται για τη δέσµευση εύρους ζώνης, η συνάρτηση ωφέλειας
καθορίζει το χρηµατικό πόσο µε το οποίο κάθε παίκτης αποτιµά κάθε
ποσότητα εύρους ζώνης. Εποµένως ορίζει και το µέγιστο ποσό το οποίο είναι
διατεθειµένος να καταβάλλει προκειµένου να την αποκτήσει. Ανάλογα µε τη
µορφή της συνάρτησης αυτής οι παίκτες διακρίνονται σε: α) παίκτες µε
απαιτήσεις για εγγύηση ποιότητας (guaranteed), οι οποίοι ικανοποιούνται µόνο
µε την απόκτηση µιας συγκεκριµένης ποσότητας, και β) παίκτες µε ελαστικές
απαιτήσεις ποιότητας (elastic), οι οποίοι αποκοµίζουν – διαφορετική – ωφέλεια
για

διάφορες

ποσότητες

εύρους

ζώνης,

µε

φθίνουσα οριακή

ωφέλεια

(diminishing return).
Προκειµένου ένας παίκτης να προβεί σε αγορά µιας ποσότητας εύρους
ζώνης x οφείλει να συνυπολογίσει πέρα από την ωφέλεια u(x) που προκύπτει
για τον ίδιο από τη δέσµευση της συγκεκριµένης ποσότητας και το χρηµατικό
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αντίτιµο το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει, µε άλλα λόγια το κόστος c(x).
Προφανώς έχει νόηµα για τον ίδιο να προχωρήσει σε δέσµευση µιας ποσότητας
µόνο αν η ωφέλεια που προκύπτει είναι µεγαλύτερη από το αντίστοιχο κόστος.
Η διαφορά της χρησιµότητας που αποκοµίζεται από το αποτέλεσµα του
παιγνίου µείον την αντίστοιχη χρέωση που πρέπει να καταβληθεί από τον
νικητή του παιγνίου ορίζεται ως καθαρό όφελος (net benefit), δηλαδή είναι
NB(x) = u(x) – c(x).

Παίκτες µε απαιτήσεις για εγγύηση ποιότητας (guaranteed)
Πρόκειται για την κατηγορία παικτών οι οποίοι ικανοποιούνται µόνο αν
δεσµεύσουν µια συγκεκριµένη ποσότητα εύρους ζώνης. Συγκεκριµένα, για
τους παίκτες αυτής της κατηγορίας οποιαδήποτε ποσότητα µικρότερη από την
επιδιωκόµενη είναι εντελώς άχρηστη, ενώ οποιαδήποτε ποσότητα µεγαλύτερη
από αυτή δεν προσδίδει καµµία επιπρόσθετη ωφέλεια, άρα µειώνει το καθαρό
όφελος (net benefit) λόγω της επιπρόσθετης χρέωσης για ποσότητα µηδενικής
ωφέλειας. Η «αυστηρή» µορφή της συνάρτησης χρησιµότητας αυτής της
κατηγορίας παικτών απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1.

Ωφέλεια

0

Ποσότητα

Σχήµα 2.1: Η συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη µε αυστηρές εγγυήσεις
ποιότητας.

Η συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών απαντάται πολύ συχνά στα δίκτυα
επικοινωνιών για υπηρεσίες ιδιαίτερα ευαίσθητες στις παραµέτρους της
ποιότητας υπηρεσίας (καθυστέρηση πακέτων, διακύµανση καθυστέρησης,
κ.τ.λ.) όπως είναι για παράδειγµα η µετάδοση video κωδικοποιηµένου σε µια
ορισµένη ποιότητα.
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Ελαστικοί παίκτες (elastic)
Πρόκειται για την κατηγορία παικτών οι οποίοι ικανοποιούνται σε
διαφορετικό βαθµό δεσµεύοντας διαφορετικές ποσότητες εύρους ζώνης. Η
συγκεκριµένη

κατηγορία

χρηστών

απαντάται

πολύ

συχνά

στα

δίκτυα

επικοινωνιών για υπηρεσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται για την ανοχή τους στις
διάφορες παραµέτρους της ποιότητας υπηρεσίας, όπως η µεταφορά αρχείων. Η
πλέον συχνά χρησιµοποιούµενη µορφή τέτοιας συνάρτησης χρησιµότητας είναι
κοίλη, δηλαδή η επιπλέον ωφέλεια από τη δέσµευση κάθε επιπλέον µονάδας
εύρους ζώνης φθίνει όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.2.

Ωφέλεια

0

Ποσότητα

Σχήµα 2.2: Ένα παράδειγµα κοίλης συνάρτησης χρησιµότητας

Παίκτες µε απαιτήσεις για εγγύηση ελάχιστης ποιότητας
Η συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών προκύπτει για χρήστες οι οποίοι
απαιτούν τη δέσµευση µιας ελάχιστης ποσότητας πόρων, προκειµένου η
αποκοµισθείσα ωφέλεια να είναι µη µηδενική, όπως δηλαδή και οι παίκτες µε
απαιτήσεις για εγγύηση ποιότητας. Παράλληλα όµως, η απόκτηση επιπλέον
ποσότητας πόρων από την ελάχιστη απαιτούµενη, επιφέρει περαιτέρω αύξηση
της προκύπτουσας ωφέλειας για τον παίκτη. Μια τυπική µορφή αυτής της
συνάρτησης χρησιµότητας φαίνεται στο Σχήµα 2.3:

Ωφέλεια

0

Ποσότητα

-19-

Κεφάλαιο 2ο: Στοιχεία θεωρίας δηµοπρασιών
Σχήµα 2.3: Η συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη µε απαιτήσεις για εγγύηση
ελάχιστης ποιότητας υπηρεσίας.

2.2 Τρόποι ταξινόµησης δηµοπρασιών
Υπάρχουν

πολλοί

δυνατοί

τρόποι

ταξινόµησης

των

διαφόρων

µηχανισµών δηµοπρασιών:
•

∆ηµοπρασίες

ενός

αγαθού

(single-unit

ή

simple)

όταν

το

δηµοπρατούµενο αγαθό είναι ένα.
•

∆ηµοπρασίες

πολλαπλών

αντικειµένων

(multi-object)

όταν

δηµοπρατούνται πολλαπλά αγαθά. Οι δηµοπρασίες αυτές περαιτέρω
διακρίνονται σε:
o

Οµογενείς (homogeneous) αν τα δηµοπρατούµενα αγαθά είναι
όµοια.

o

Ετερογενείς

(heterogeneous)

αν

υπάρχουν

πολλαπλά

είδη

δηµοπρατούµενων αγαθών.
o

Συνδυαστικές (combinatorial) εάν επιτρέπεται η κατάθεση µιας
ενιαίας προσφοράς για ένα συνδυασµό αντικειµένων.

o

Ανεξάρτητες (independent) αν απαιτείται ξεχωριστή προσφορά για
κάθε αντικείµενο που δηµοπρατείται και η οποία αντιµετωπίζεται
εντελώς ανεξάρτητα.

o

Οι δηµοπρασίες πολλαπλών αντικειµένων στις οποίες τα αγαθά
αποτελούν µονάδες του ίδιου αντικειµένου – για παράδειγµα Mbps
εύρους ζώνης – ονοµάζονται δηµοπρασίες πολλαπλών µονάδων
(multi-unit auctions).

Κατηγοριοποίηση των δηµοπρασιών πολλαπλών αντικειµένων είναι
επίσης δυνατό να γίνει και σε σχέση µε τη χρονική σχέση που συνδέει τις
διάφορες δηµοπρασίες. Έτσι οι δηµοπρασίες µπορεί να είναι:
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•

Ταυτόχρονες (simultaneous), αν όλα τα αγαθά δηµοπρατούνται µαζί την
ίδια χρονική στιγµή.

•

Ακολουθιακές (sequential), αν διεξάγονται σειριακά, η µία δηλαδή
αρχίζει αµέσως µετά το τέλος της άλλης.
Επίσης οι δηµοπρασίες είτε απλές είτε πολλαπλών αντικειµένων

διακρίνονται σε:
•

Ανοικτές (open), αν οι προσφορές γίνονται γνωστές σε όλους τους
παίκτες όταν υποβάλλονται.

•

Κλειστές ή σφραγισµένων προσφορών (sealed-bid) αν οι προσφορές
κατατίθενται σφραγισµένες – µε τη µορφή κλειστού φακέλου –
αντίστοιχα.
Οι δηµοπρασίες µπορούν επίσης βάσει της πορείας της τιµής να

διακριθούν σε:
•

Αύξουσας τιµής (ascending) αν η δηµοπρασία αρχίζει από µια κατώτατη
προσφερόµενη τιµή η οποία προοδευτικά µεγαλώνει.

•

Μειούµενης τιµής (descending) αν η τιµή της δηµοπρασίας αρχικά είναι
υψηλή και σταδιακά µειούται.
Ένας επιπλέον τρόπος ταξινόµησης των δηµοπρασιών σχετίζεται µε τη

διάρκειά τους. Με άλλα λόγια, µια δηµοπρασία µπορεί να είναι:
•

Στιγµιαία όταν
προσφοράς

απαιτείται

(one-time

µόνο

sealed-bid)

η

κατάθεση
µέχρι

µιας

κάποια

σφραγισµένης

προκαθορισµένη

χρονική στιγµή.
•

Προοδευτική (progressive) όταν διεξάγεται σε γύρους και οι παίκτες
πρέπει συνεχώς να καταθέτουν τις προσφορές τους.
Τέλος, οι δηµοπρασίες πολλαπλών µονάδων βάσει του κανόνα χρέωσης

διακρίνονται σε:
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•

∆ηµοπρασία οµοιόµορφης τιµής (uniform–price) όταν όλοι οι παίκτες
πληρώνουν την ίδια ενιαία τιµή αγοράς η οποία προκύπτει στο τέλος της
δηµοπρασίας.

•

∆ηµοπρασία διαφοροποιηµένης ή διακριτής τιµής (discriminatory), εάν το
καταβαλλόµενο αντίτιµο ορίζεται να είναι γενικά διαφορετικό για κάθε
νικητή.
Παράλληλα

δηµοπρασία,

µε

τους

Ολλανδική

πλέον

γνωστούς

δηµοπρασία,

µηχανισµούς

δηµοπρασία

–

Αγγλική

πρώτης

τιµής

σφραγισµένης προσφοράς και δηµοπρασία Vickrey οι οποίοι παρουσιάζονται
στην ενότητα 2.4 – υπάρχουν πολυάριθµες παραλλαγές και αντίστοιχες
βέλτιστες ή υπό-βέλτιστες στρατηγικές για τους παίκτες, όπως και µια πληθώρα
κανόνων και αλγορίθµων για τον καθορισµό του νικητή ή των νικητών [1], [19],
[32], [59], [60], [63], [71], [73], [106], [108].

2.3 Παράγοντες καθορισµού συµπεριφοράς παικτών
Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι
µαζί µε τη συνάρτηση χρησιµότητας κάθε παίκτη και τους κανόνες της
δηµοπρασίας οδηγούν κάθε παίκτη στη χάραξη µιας στρατηγικής την οποία
ακολουθεί. Περισσότερα πάνω σε αυτό το θέµα αναφέρονται στα [1], [32], [63],
[71], [106], [108] στα οποία κυρίως βασίζεται η παρακάτω παρουσίαση.

Comment [mdramit2]: Make REF

2.3.1 Υποδείγµατα πληροφορίας παικτών
Ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα αποτελεί το πώς οι παίκτες καθορίζουν την
αξία

που

έχει

για

τους

ίδιους

το

δηµοπρατούµενο

αντικείµενο

και

συνακόλουθα τη στρατηγική τους. Για να είναι δυνατή λοιπόν η κατανόηση και
διερεύνηση των διαφόρων µηχανισµών δηµοπρασίας εισάγονται τα ακόλουθα
υποδείγµατα πληροφορίας παικτών.

Ανεξάρτητες ιδιωτικές αξιολογήσεις (Independent private values)
Σε αυτήν την περίπτωση κάθε παίκτη γνωρίζει πόσο εκτιµά ο ίδιος το
αντικείµενο, δηλαδή την αξιολόγησή του (value ή valuation). Η τιµή αυτή
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ταυτίζεται µε την χρησιµότητα που αποκοµίζει ο παίκτης από την απόκτηση
του αγαθού, βάσει της συνάρτησης χρησιµότητάς του. Η πληροφορία αυτή
είναι γνωστή αποκλειστικά στον ίδιο και ανεξάρτητη από τις αξιολογήσεις των
υπολοίπων παικτών. Συχνά, θεωρείται ότι για τον παίκτη i η εκτίµηση του vi
προκύπτει τυχαία βάσει µιας κατανοµής Fi, δηλαδή vi ~ Fi, ανεξάρτητα από
όλα τα vj για j ≠ i. Αυτό το υπόδειγµα είναι εφαρµόσιµο όταν οι διαφορές στην
αξιολόγηση των παικτών για το αντικείµενο προκύπτουν λόγω ετερογενών
προτιµήσεων σχετικά µε κάποια από τα γνωρίσµατα και τις ιδιότητες του
αντικειµένου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αγορά ενός αγαθού για
προσωπική χρήση – και όχι ως µέσο επένδυσης χρηµάτων µε απώτερο στόχο
τη µελλοντική µεταπώλησή του. Σε µια τέτοια δηµοπρασία, εάν αποκαλυφθεί
σε έναν παίκτη της δηµοπρασίας η αξιολόγηση κάποιου ανταγωνιστή του, αυτό
δεν έχει καµµία συνέπεια στη δική του αξιολόγηση για το αγαθό, η οποία
παραµένει αµετάβλητη.

Κοινή αξιολόγηση (common value)
Πρόκειται για την αντίθετη περίπτωση από την παραπάνω. Εδώ η αξία
που έχει η απόκτηση του αγαθού είναι η ίδια για όλους τους παίκτες. Κάθε
παίκτης όµως έχει διαφορετική ιδιωτική πληροφορία για το ποια είναι αυτή η
αξία. Με άλλα λόγια η πραγµατική αξία του αντικειµένου µπορεί µε ασφάλεια
να αποκαλυφθεί µετά την απόκτησή του και είναι ίδια, ανεξάρτητα από το
ποιος θα είναι ο νικητής. Οι παίκτες κάνουν εκτιµήσεις σχετικά µε την αξία
αυτή. ∆ηλαδή για τον παίκτη i η εκτίµηση του vi µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι
vi = v + εi, όπου v η κοινή αξία του αγαθού και εi ο «θόρυβος» στην προσέγγιση
της κοινής αυτής αξίας από κάθε παίκτη.
Χαρακτηριστικό

παράδειγµα

τέτοιας

δηµοπρασίας

είναι

µία

δηµοπρασία για άδεια εξόρυξης πετρελαίου. Η αξία της άδειας είναι
συγκεκριµένη και εξαρτάται από το πόσο µεγάλο είναι το κοίτασµα το οποίο
υπάρχει στο υπέδαφος. Οι παίκτες – πετρελαϊκές εταιρείες – µπορούν να το
µάθουν αυτό µόνο αφού αποκτήσουν την άδεια αλλά έχουν ο καθένας χωριστά
κάποια γεωλογικά στοιχεία τα οποία τους κατευθύνουν ώστε να εκτιµήσουν την
αξία της άδειας. Τέλος, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η δηµοπρασία
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για µια γυάλα µε νοµίσµατα. Οι παίκτες προσπαθούν να εκτιµήσουν την κοινή
αξία του αγαθού, δηλαδή το πλήθος των περιεχόµενων νοµισµάτων, αλλά οι
εκτιµήσεις τους εν γένει διαφέρουν.

Συσχετισµένες αξιολογήσεις (affiliated values)
Αυτή η περίπτωση αποτελεί ενδιάµεση κατάσταση των δύο παραπάνω
και καθορίζει ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό και ένα κοινό τµήµα της αξιολόγησης
κάθε παίκτη. Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση κάθε παίκτη επηρεάζεται από
κάποια ιδιωτική πληροφορία ταυτόχρονα όµως επηρεάζεται και από τα άλλα
σήµατα πληροφορίας, τα οποία είναι σε κοινή γνώση όλων των παικτών. Τα
σήµατα αυτά προκαλούν την επανεκτίµηση της αξιολόγησης κάθε παίκτη για
το αγαθό. ∆ηλαδή ισχύει για κάθε παίκτη i ότι έχει µια αξιολόγηση vi(x,s),
όπου το x εξαρτάται από την ιδιωτική πληροφορία x=(x1,…,xn) και s η
«κατάσταση του γύρω κόσµου». Ουσιαστικά αυτό το υπόδειγµα πληροφορίας
είναι υβριδικό των δύο προηγουµένων.
Χαρακτηριστικό

παράδειγµα

τέτοιας

δηµοπρασίας

είναι

µία

δηµοπρασία για αγορά ενός έργου τέχνης από έναν έµπορο έργων τέχνης ο
οποίος προτίθεται να τον µεταπωλήσει σε συλλέκτες. Σε αυτήν την περίπτωση,
η αξιολόγηση του παίκτή: α) έχει ένα ιδιωτικό κοµµάτι, δηλαδή το πόσο
αποτιµά ο ίδιος την αξία του εν λόγω έργου, αλλά επίσης β) επηρεάζεται και
αναπροσαρµόζεται και από τις προσφορές των συναδέλφων του, δεδοµένου ότι
αυτές αποτελούν σήµατα πληροφορίας για την αξία του δηµοπρατούµενου
έργου στην αγορά.

Συµµετρία
Άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της συµπεριφοράς των
παικτών είναι η ύπαρξη ή η έλλειψη συµµετρίας στο υπόδειγµα. Όταν υπάρχει
συµµετρία όλοι οι παίκτες της δηµοπρασίας αντλούν τις αξιολογήσεις τους για
το δηµοπρατούµενο αντικείµενο από την ίδια τυχαία κατανοµή. Επίσης, όλοι
οι παίκτες υιοθετούν την ίδια στρατηγική, µε άλλα λόγια την ίδια συνάρτηση
που θα µεταφράσει την αξιολόγησή του κάθε παίκτη σε προσφορά. Η ύπαρξη
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συµµετρίας απλοποιεί σηµαντικά την εύρεση των σηµείων ισορροπίας της
δηµοπρασίας καθώς και της αντίστοιχης στρατηγικής των παικτών.

2.3.2 Ευαισθησία παίκτη στον κίνδυνο απώλειας του αγαθού (risk
aversion)
Με τον παραπάνω όρο εκφράζεται το πόσο πολύ κάθε παίκτης είναι
αδιάφορος στον κίνδυνο απώλειας του δηµοπρατούµενου αγαθού.
•

Ο παίκτης ο οποίος είναι αδιάφορος απέναντι σε αυτό το ενδεχόµενο
και απλώς προσπαθεί να µεγιστοποιήσει τα κέρδη του συµµετέχοντας
στη δηµοπρασία ονοµάζεται αδιάφορος στον κίνδυνο (risk neutral).

•

Αντίθετα, ο παίκτης εκείνος ο οποίος προκειµένου να µειώσει την
πιθανότητα απώλειας του αντικειµένου ακολουθεί µια στρατηγική η
οποία συνειδητά µειώνει τα αναµενόµενα κέρδη του ονοµάζεται
ευαίσθητος στον κίνδυνο (risk averse).
Στη σχετική βιβλιογραφία αυτή η ευαισθησία έναντι του κινδύνου

περιγράφεται µε χρήση κατάλληλων µαθηµατικών εκφράσεων στη συνάρτηση
ωφέλειας των παικτών. Αναλυτικότερα, η ανωτέρω ευαισθησία επηρεάζει άµεσα
το ύψος των προσφορών που υποβάλλονται από τους παίκτες. Έστω x η
ποσότητα του εύρους ζώνης και c(x) το κόστος το οποίο συνεπάγεται η αγορά
του. Ορίζεται ότι ο παίκτης έχει ένα σταθερό απόλυτο βαθµό ευαισθησίας
έναντι του κινδύνου (Constant Absolute Risk Aversion) ή ένα σταθερό σχετικό
βαθµό ευαισθησίας έναντι του κινδύνου (Constant Relative Risk Aversion) α
όταν οι συναρτήσεις χρησιµότητας ορίζονται ως εξής:

u ( x, c) := −1 / a ⋅ e − ax − c( x),
u ( x, c) := −1 /(1 − a ) ⋅ x

1− a

a>0

− c( x),

(CARA)
a ∈ (0,1] (CRRA)

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ο βαθµός ευαισθησίας αυτός
επηρεάζει τη συµπεριφορά των παικτών και το τελικό αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας παρέχονται στα [19], [32] και [106]. Γενικά όσο µεγαλύτερος
είναι αυτός ο κίνδυνος, τόσο εγγύτερες είναι οι προσφορές τις οποίες
υποβάλουν οι παίκτες στις πραγµατικές τους αξιολογήσεις. Σε αυτήν την
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περίπτωση οι παραπάνω συναρτήσεις χρησιµότητας τείνουν να ταυτισθούν µε
την πραγµατική συνάρτηση χρησιµότητας του παίκτη. Μάλιστα, οι εξαιρετικά
ευαίσθητοι παίκτες έναντι του κινδύνου, παίκτες δηλαδή οι οποίοι δεν
επιθυµούν να διακινδυνεύσουν ούτε κατ’ ελάχιστον, όσο ο ανταγωνισµός
εντείνεται τείνουν να γίνουν ασυµπτωτικά απόλυτα ειλικρινείς (truth-telling).

2.3.3 Συµπαιγνία
Συµπαιγνία συµβαίνει όταν ένας κύκλος (ring) n παικτών συµφωνεί να
«συµµαχήσει» και να συµπεριφέρεται στη δηµοπρασία σαν ένας συνασπισµός
παικτών µε ταυτόσηµα συµφέροντα και επιδιώξεις. Η τακτική αυτή αποσκοπεί
στην απόκτηση του δηµοπρατούµενου αγαθού (ή αντίστοιχα για δηµοπρασίες
πολλαπλών µονάδων στην κατανοµή των µονάδων του αγαθού) έναντι πολύ
χαµηλού αντιτίµου. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της µείωσης του ανταγωνισµού
στη δηµοπρασία, ζηµιώνοντας έτσι σηµαντικά τον πωλητή.
Με άλλα λόγια, οι παίκτες συνασπίζονται σε οµάδες, οι οποίες
προσπαθούν να αποκτήσουν το αγαθό σε όσο το δυνατό χαµηλότερη τιµή και
στη συνέχεια το πωλούν ξανά ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. Εναλλακτικά, ο
νικητής δίδει στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας κάποια χρηµατικά ποσά,
ανάλογα µε το ύψος των προσφορών τους. Με αυτόν τον τρόπο κάποιο µέλος
της οµάδας αποκτά το αγαθό πολύ φθηνότερα και ο πωλητής χάνει έσοδα.
Επίσης, είναι δυνατό να µην προσφέρεται κάποιο χρηµατικό ποσό στα µέλη
του κύκλου σε κάθε δηµοπρασία, αλλά τα αγαθά να αποδίδονται σε κάθε
µέλος σε περιοδική βάση, όπως ακριβώς συνέβη µε τη δηµοπρασία οµολόγων
του Θησαυροφυλακίου των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής [1], [106]. Αξίζει να
τονισθεί ότι ένας παίκτης πιθανώς να έχει κίνητρο να παραµείνει µέσα στα
πλαίσια της οµάδας αλλά επίσης είναι δυνατό να υπάρχουν ακόµα ισχυρότερα
κίνητρα για τον ίδιο να αποσκιρτήσει. Τέλος, δεν λείπουν και οι συµπαιγνίες
µεταξύ του δηµοπράτη και κάποιων παικτών, προκειµένου να ευνοηθούν οι
τελευταίοι.
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2.4 Μηχανισµοί δηµοπρασίας ενός αντικειµένου
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι πλέον δηµοφιλείς µηχανισµοί
δηµοπρασίας ενός αντικειµένου. Αξίζει να προσεχθεί ότι υπάρχουν γενικεύσεις
όλων αυτών των µηχανισµών και για δηµοπράτηση πολλαπλών αντικειµένων.
Εκτενής συζήτηση για αυτούς τους µηχανισµούς δηµοπράτησης και τις
ιδιότητές τους περιέχεται στα [19], [32], [106] και [108].

2.4.1 ∆ηµοπρασία 1ης τιµής µε σφραγισµένες προσφορές (1st price sealed
bid)
Όπως προκύπτει και από το όνοµα αυτού του µηχανισµού, οι
προσφορές δίδονται σε σφραγισµένο φάκελο στον πωλητή. Με αυτόν τον τρόπο,
κάθε παίκτης είναι σε θέση να γνωρίζει µόνο τη δική του προσφορά.
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι κάποια προκαθορισµένη χρονική στιγµή.
Στη συνέχεια οι φάκελοι ανοίγονται από το δηµοπράτη και ο παίκτης ο οποίος
έχει καταθέσει τη µέγιστη προσφορά αναδεικνύεται νικητής. Επιτρέπεται µόνο
µία προσφορά ανά παίκτη και ο νικητής πληρώνει το ποσό το οποίο έχει
αναγράψει στην προσφορά που έχει καταθέσει. Όπως και κάθε άλλος
µηχανισµός σφραγισµένων προσφορών αποτελείται από δύο φάσεις: Τη φάση
κατάθεσης προσφορών από τους παίκτες και τη φάση ανάδειξης του νικητή.
Στην τελευταία φάση οι φάκελοι ανοίγονται και καθορίζεται ο νικητής. Μερικές
φορές

ο

νικητής

ή/και

το

σύνολο

των

υποβληθέντων

προσφορών

ανακοινώνονται δηµόσια, άλλες πάλι όχι.
Η

κατάθεση

µιας

υψηλής

προσφοράς

έχει

τις

ακόλουθες

αλληλοαντικρουόµενες ιδιότητες: Πρώτα από όλα, αυξάνει σηµαντικά την
πιθανότητα να είναι η µεγαλύτερη στη δηµοπρασία και συνεπώς ο παίκτης ο
οποίος θα αναδειχθεί νικητής. Την ίδια στιγµή όµως, µειώνει το καθαρό
όφελος το οποίο θα αποκοµίσει ο παίκτης αν πράγµατι ανακηρυχθεί νικητής.
Αν µάλιστα το ποσό της προσφοράς ισούται µε την πραγµατική αξιολόγηση του
παίκτη για το αντικείµενο, τότε η ωφέλεια η οποία αποκοµίζεται είναι
κυριολεκτικά µηδενική. Μία καλή στρατηγική εδώ είναι η τεχνητή απόκρυψη
(bid shading), δηλαδή η µείωση του χρηµατικού ποσού της προσφοράς
οποίο ο παίκτης δηλώνει ότι είναι διατεθειµένος να καταβάλλει.
-27-
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Τα κυριότερα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει αυτός ο µηχανισµός
είναι η τεχνητή µείωση των προσφορών από τους παίκτες και η µη αποκάλυψη
πληροφορίας για την αξία του δηµοπρατούµενου αγαθού κατά την εκτέλεση
της δηµοπρασίας. Εκτενής παρουσίαση του πρώτου προβλήµατος γίνεται στην
επόµενη ενότητα. Το δεύτερο πρόβληµα υφίσταται στην περίπτωση κατά την
οποία υπάρχει ένα (µερικώς) κοινό τµήµα στις αξιολογήσεις των παικτών για το
αγαθό,

αφού

σε

αυτήν

την

περίπτωση

οι

παίκτες

δεν

µπορούν

να

αναπροσαρµόσουν τις προσφορές τους και ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατάρας
του νικητή.

2.4.2 Τεχνητή µείωση προσφορών
Όταν οι παίκτες χρεώνονται σύµφωνα µε τις προσφορές τους, υπάρχει
το κίνητρο για απόκρυψη των πραγµατικών τους αξιολογήσεων για το
δηµοπρατούµενο αγαθό. Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο και οφείλεται στο ότι οι
παίκτες πάντοτε επιδιώκουν την αποκόµιση θετικού καθαρού οφέλους από τη
συµµετοχή τους στη δηµοπρασία. Συγκεκριµένα, η υποβολή ειλικρινούς
προσφοράς - δηλαδή προσφοράς ίσης µε την αξιολόγηση του παίκτη για το
αγαθό - σε µια τέτοια δηµοπρασία, ακόµα και σε περίπτωση που αυτή
αναδειχθεί νικηφόρα, συνεπάγεται µηδενικό καθαρό όφελος για τον παίκτη
που την καταθέτει. Εποµένως η προσφορά την οποία υποβάλλει κάθε παίκτης
είναι ανειλικρινής και χαµηλότερη από την αντίστοιχη αξιολήγησή του (bid
shading).
Ένα υπόδειγµα µε το οποίο µπορεί να εκτιµηθεί το ποσό της
υποβληθείσας προσφοράς κάθε παίκτη και που χρησιµοποιείται ευρέως στη
θεωρία δηµοπρασιών είναι το ακόλουθο: Ας θεωρήσουµε ότι οι παίκτες είναι
αδιάφοροι στον κίνδυνο απώλειας του δηµοπρατούµενου αγαθού (risk
neutral). Επίσης, έστω ότι οι αξιολογήσεις των παικτών για την αξία του αγαθού
είναι ανεξάρτητες και επιλέγονται τυχαία από την οµοιόµορφη κατανοµή στο
διάστηµα [0, 1]. Κάθε παίκτης γνωρίζει µόνο την τιµή της αξιολόγησής του και
την κατανοµή από την οποία όλοι οι παίκτες επιλέγουν τις αξιολογήσεις τους.
Έστω επίσης ότι το πλήθος των ανταγωνιζοµένων παικτών m είναι γνωστό σε
όλους. Υπό αυτές τις υποθέσεις αποδεικνύεται ότι το βέλτιστο ποσό απόκρυψης
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της «ειλικρινούς» προσφοράς του παίκτη είναι

1
. Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένας
m

παίκτης αποκοµίζει ωφέλεια u µε την απόκτηση του αγαθού, τότε είναι




βέλτιστο για τον ίδιο να προσφέρει για το αγαθό ποσό ίσο µε u ⋅ 1 −

1
 . Το
m

αποτέλεσµα αυτό είναι αρκετά γενικό και ισχύει τόσο για τη δηµοπρασία 1ης
τιµής η οποία παρουσιάσθηκε στην προηγούµενη ενότητα, όσο και για την
Ολλανδική δηµοπρασία που παρουσιάζεται στην ενότητα 2.4.4.

2.4.3 Αγγλική δηµοπρασία (English auction)
Σε αυτόν τον τύπο δηµοπρασίας ο πωλητής αρχίζει µε την ελάχιστη
αποδεκτή τιµή (reserve price) και προχωρά µε το να ζητά από τους παίκτες
σταδιακά όλο και υψηλότερες προσφορές µέχρι κανένας να µην είναι
πρόθυµος να αυξήσει κι άλλο την προσφορά του. Τότε το αγαθό κατοχυρώνεται
στον παίκτη ο οποίος υπέβαλε τη µέγιστη προσφορά. Υπάρχουν διάφορες
ηλεκτρονικές υλοποιήσεις και εναλλακτικά συστήµατα σηµατοδοσίας, δηλαδή
τρόποι µε τους οποίους οι προσφορές των παικτών µεταφέρονται στο
δηµοπράτη.
Ο συγκεκριµένος τύπος δηµοπρασίας αποκαλύπτει πολλή πληροφορία
για το πόσο εκτιµούν οι παίκτες το αντικείµενο το οποίο δηµοπρατείται λόγω
της αύξουσας πορείας της τιµής. Επιπλέον, αποδίδει υψηλά έσοδα στον
πωλητή όταν ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα έντονος. Η παρουσία µάλιστα
άπειρων και ενθουσιωδών παικτών, οι οποίοι εύκολα παρασύρονται από το
δηµοπράτη έχει ως αποτέλεσµα στην πράξη ακόµα µεγαλύτερα έσοδα για τον
πωλητή.
Ο έντονος ανταγωνισµός και ο ενθουσιασµός όπως προαναφέρθηκαν
οδηγεί συχνά στην εµφάνιση του φαινοµένου της κατάρας του νικητή (winner’s
curse), το οποίο εµφανίζεται όταν οι παίκτες δεν έχουν ανεξάρτητες ιδιωτικές
αξιολογήσεις. Όσο πιο άπειροι είναι οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία, τόσο
πιο έντονο είναι το φαινόµενο αυτό, το οποίο συνοψίζεται στο εξής: Νικητής
είναι εκείνος ο οποίος υπερτίµησε περισσότερο από όλους τους άλλους την
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(µερικώς) κοινή αξία του αντικειµένου που απέκτησε, µε αποτέλεσµα την
καταβολή ενός πιθανώς υπερβολικά υψηλού τιµήµατος.
Επιπλέον ο µηχανισµός αυτός είναι ο πλέον ευάλωτος στο φαινόµενο
της συµπαιγνίας (βλέπε ενότητα 2.3.3). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό
πρόβληµα το οποίο είναι δυνατό να παρουσιασθεί µε την κατάθεση µειωµένων
προσφορών από τους παίκτες στην πραγµατική δηµοπρασία. Επεξηγηµατικά,
ο νικητής µπορεί να αυξάνει την τιµή του αγαθού καταθέτοντας νεώτερη
προσφορά µε πολύ µικρά ποσά αύξησης, ώστε να υπερνικήσει τους αδύναµους
παίκτες χωρίς ποτέ να φθάσει την πραγµατική εκτίµηση την οποία έχει για το
αντικείµενο. Ο ανοικτός τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας, το γεγονός
δηλαδή ότι όλες οι προσφορές είναι φανερές, έχει ως αποτέλεσµα να είναι
εύκολη η επιτήρηση της συµµόρφωσης στα προσυµφωνηµένα από τα µέλη του
κύκλου της συµπαιγνίας. Αν κάποιο από τα µέλη παραβιάσει τη συµφωνία
καταθέτοντας κάποια υψηλή µη προσυµφωνηµένη προσφορά, τότε προκαλεί
την άµεση απάντηση των υπολοίπων µελών τα οποία προβαίνουν στην
κατάθεση ακόµα υψηλότερων προσφορών. Είναι λοιπόν φανερό ότι κάθε µέλος
της συµπαιγνίας δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει από το να µείνει πιστό στη
συνεννόηση.
Αποδεικνύεται ότι το καλύτερο για τον παίκτη της δηµοπρασίας είναι η
προσφορά την οποία καταθέτει στους γύρους της δηµοπρασίας να αυξάνεται
προοδευτικά µε πολύ µικρά άλµατα µέχρι να εξισωθεί µε την εκτίµηση την
οποία έχει ο ίδιος για την αξία του αγαθού, οπότε και δεν καταθέτει άλλη
προσφορά. Επεξηγηµατικά, η µέγιστη προσφορά την οποία µπορεί να
υποβάλει ισούται µε την ωφέλεια που προκύπτει για τον ίδιο από την
απόκτηση του αγαθού, διαφορετικά ο ίδιος ζηµιώνεται. Εάν βάσει των εκ
προοιµίου άγνωστων αξιολογήσεων των αντιπάλων του ο παίκτης θα αναδειχθεί
νικητής, αν έχει καταθέσει προσφορά που ισούται µε την ωφέλειά του, τότε το
καθαρό όφελος που αποκοµίζει είναι µηδέν. Αντίθετα, αν αυξάνει την
τρέχουσα κάθε χρονική στιγµή προσφορά κατά µικρά ποσά τότε θα αποκτήσει
το αγαθό καταβάλλοντας για αυτό αντίτιµο ουσιαστικά ίσο µε το πόσο το
αποτιµά ο παίκτης ο οποίος αποκοµίζει τη δεύτερη µεγαλύτερη ωφέλεια µε την
απόκτησή του.
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2.4.4 Ολλανδική δηµοπρασία (Dutch auction)
Η δηµοπρασία αυτή αρχίζει µε την ανακοίνωση µιας ιδιαίτερα υψηλής
τιµής εκκίνησης. Η τιµή αυτή σταδιακά µειώνεται µέχρι κάποιος παίκτης να
διεκδικήσει το δηµοπρατούµενο αγαθό φωνάζοντας «δικό µου». Εναλλακτικά,
µπορεί να αποκτήσει το αντικείµενο πιέζοντας ένα κουµπί το οποίο σταµατάει
ένα αυτόµατο ρολόι το οποίο δείχνει την τρέχουσα τιµή. Τότε ο παίκτης
αυτόµατα κερδίζει το αγαθό και οφείλει να καταβάλλει την τιµή της χρονικής
στιγµής στην οποία δέσµευσε το αγαθό.
Συχνά υποστηρίζεται ότι αυτός ο τύπος δηµοπρασίας είναι ανώτερος της
Αγγλικής επειδή ο παίκτης ο οποίος είναι διατεθειµένος να πληρώσει
περισσότερο από όλους τους άλλους προκειµένου να αποκτήσει το αντικείµενο
δεν µπορεί να περιµένει να πέσει η τιµή πάρα πολύ για να φωνάξει «δικό µου».
Πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι στην Αγγλική δηµοπρασία η αύξηση
των προσφορών κατά µικρά ποσά έχει ως αποτέλεσµα ο νικητής να πληρώνει
λιγότερα χρήµατα από εκείνα τα οποία είναι διατεθειµένος να πληρώσει
προκειµένου να αποκτήσει το δηµοπρατούµενο αγαθό. Συνοψίζοντας, οι
παίκτες

έχουν

την

τάση

να

αποστέλλουν

προσφορές

κοντύτερα

στην

πραγµατική αξιολόγηση τους µε αποτέλεσµα ο µηχανισµός να αποδίδει
µεγαλύτερα έσοδα στον πωλητή.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι αυτός ο µηχανισµός δηµοπρασίας είναι ο
λιγότερο ευάλωτος στη συµπαιγνία. Αυτό οφείλεται στο ό,τι αν κάποιο µέλος
της συµπαιγνίας αποσκιρτήσει, αυτόµατα αποκτά το αντικείµενο χωρίς τα
υπόλοιπα µέλη να έχουν δυνατότητα αντίδρασης αφού η δηµοπρασία
τερµατίζεται. Σε αντίθεση λοιπόν µε την Αγγλική δηµοπρασία, τα µέλη της
συµπαιγνίας έχουν εδώ ισχυρά κίνητρα να αθετήσουν τα προσυµφωνηµένα.
Τέλος,

η

Ολλανδική

δηµοπρασία

είναι

στρατηγικά

ισοδύναµη

(strategically equivalent) µε τη δηµοπρασία σφραγισµένων προσφορών 1ης
τιµής. Η βέλτιστη λοιπόν στρατηγική παίκτη, η οποία συνίσταται στο σε ποια
τιµή του ρολογιού θα διεκδικήσει ο παίκτης το αγαθό, καθώς και το τελικό
αποτέλεσµα

της

δηµοπρασίας

ταυτίζονται

παρουσιάσθηκαν στην ενότητα 2.4.1.
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2.4.5 ∆ηµοπρασία Vickrey (σφραγισµένων προσφορών 2ης τιµής)
Πρόκειται για µια δηµοπρασία σφραγισµένων προσφορών µε χρέωση
βάσει της δεύτερης τιµής [102]. Όλες οι προσφορές είναι σφραγισµένες και το
αντικείµενο δίδεται στον παίκτη ο οποίος κατέθεσε τη µέγιστη προσφορά. Η
τιµή όµως την οποία καλείται να πληρώσει δεν είναι εκείνη η οποία
αναγράφεται στην προσφορά του, αλλά η τιµή της δεύτερης µεγαλύτερης
προσφοράς.
Αποδεικνύεται ότι λόγω του κανόνα χρέωσης, είναι πάντοτε ωφέλιµο για
τους παίκτες η προσφορά την οποία καταθέτουν να ισούται µε την πραγµατική
εκτίµηση που έχουν για το δηµοπρατούµενο αγαθό. Επιπλέον, η τιµή αυτή µε
την οποία χρεώνονται εξαρτάται από τις προσφορές των ανταγωνιστών και
καθόλου από την ατοµική προσφορά του καθενός. Η εξαίρεση της προσφοράς
του παίκτη είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται
ότι κάθε παίκτης είναι παντελώς ανίκανος να επηρεάσει τη χρέωσή του, η
οποία ισούται µε το κόστος ευκαιρίας για την κοινωνία το οποίο συνεπάγεται η
συµµετοχή του εν λόγω παίκτη στη δηµοπρασία (social opportunity cost). Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα οι παίκτες να µην έχουν κίνητρο να µειώσουν τεχνητά τις
υποβαλλόµενες προσφορές και συνακόλουθα η κοινωνική ευηµερία να
µεγιστοποιείται.
Σε αυτόν τον µηχανισµό, το ενδεχόµενο συµπαιγνίας είναι ορατό. Το
πλέον ευαίσθητο σηµείο είναι ότι ο µηχανισµός αυτός απαιτεί απόλυτη
ειλικρίνεια και εντιµότητα από πλευράς του δηµοπράτη, ο οποίος είναι
επιφορτισµένος µε τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Η ανεντιµότητα µπορεί να
ωφελήσει σηµαντικά τον πωλητή του αντικειµένου και να ζηµιώσει τους
παίκτες, αν ο δηµοπράτης εισαγάγει πλασµατικές προσφορές (phantom bids).
Με άλλα λόγια, οι προσφορές ανοίγονται ανεπίσηµα και εν κρυπτώ από το
δηµοπράτη, εντοπίζεται η νικηφόρα προσφορά και στη συνέχεια εισάγεται µια
πλασµατική προσφορά η οποία είναι κατ’ ελάχιστο χαµηλότερη από αυτή του
νικητή. Έτσι ο νικητής καλείται να πληρώσει ουσιαστικά το ποσό το οποίο
ανέγραψε στην προσφορά του.
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H δηµοπρασία Vickrey είναι ισοδύναµη µε την Αγγλική δηµοπρασία ως
προς το τελικό αποτέλεσµα. Και στις δύο περιπτώσεις νικητής είναι ο χρήστης
µε τη µεγαλύτερη αξιολόγηση για το δηµοπρατούµενο αγαθό. Η χρέωση του
νικητή ισούται µε τη δεύτερη µεγαλύτερη αξιολόγηση: Στην περίπτωση της
δηµοπρασίας Vickrey η προσφορά αυτή περιέχεται σε κάποιο σφραγισµένο
φάκελο, ενώ στην Αγγλική δηµοπρασία είναι ουσιαστική η τιµή στην οποία
αποσύρεται ο δεύτερος διεκδικητής του αγαθού.
Τέλος, ο µηχανισµός θεωρείται από πολλούς δυσνόητος και δύσκολος,
ειδικά για άπειρους παίκτες. Πειραµατικά µάλιστα αποτελέσµατα δείχνουν ότι
συχνά το πρακτικό αποτέλεσµα µιας τέτοιας δηµοπρασίας διαφέρει από το
θεωρητικά αναµενόµενο λόγω του ότι οι παίκτες συχνά δεν ακολουθούν τη
βέλτιστη στρατηγική [22], [87].

2.5 Σηµαντικά αποτελέσµατα για απλές δηµοπρασίες
2.5.1 Θεώρηµα ισοδυναµίας εσόδων (revenue equivalence theorem)
Το θεώρηµα αυτό ισχύει για δηµοπρασίες στις οποίες πωλείται ένα
αντικείµενο το οποίο διεκδικείται από συµµετρικούς παίκτες, οι οποίοι
επιπλέον είναι αδιάφοροι απέναντι στον κίνδυνο ήττας (risk neutral) και έχουν
ανεξάρτητες ιδιωτικές αξιολογήσεις. Πρόκειται για ένα θεµελιώδες θεώρηµα της
οικονοµικής θεωρίας των δηµοπρασιών. Όπως προκύπτει και από την
ονοµασία του, το θεώρηµα αυτό ορίζει µια σχέση ισοδυναµίας για τα έσοδα
που προκύπτουν από τους τέσσερις γνωστότερους µηχανισµούς δηµοπρασίας.
Με άλλα λόγια, δεδοµένων των υποθέσεων για ύπαρξη συµµετρίας και
αδιαφορίας των παικτών απέναντι στον κίνδυνο ήττας, η Αγγλική (English), η
Ολλανδική (Dutch), η δηµοπρασία Vickrey και η δηµοπρασία 1ης τιµής µε
σφραγισµένες

προσφορές

(1st

price

sealed

bid)

αποφέρουν

τα

ίδια

αναµενόµενα έσοδα στον πωλητή [63]. Το παραπάνω θεώρηµα εξασφαλίζει –
υπό τις προαναφερθείσες υποθέσεις – ότι άσχετα µε το ποιος είναι ο
µηχανισµός, ο νικητής της δηµοπρασίας θα είναι ο ίδιος και θα αποκοµίσει το
ίδιο κέρδος, συνεπώς και τα έσοδα του πωλητή θα είναι ακριβώς τα ίδια.
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι για παίκτες που δεν είναι αδιάφοροι απέναντι
στον κίνδυνο απώλειας του αγαθού, το παραπάνω θεώρηµα παύει να ισχύει.
Για συµµετρικούς παίκτες µε ανεξάρτητες ιδιωτικές αξιολογήσεις του αγαθού
αποδεικνύεται ότι για τα έσοδα που προκύπτουν από τους παραπάνω τύπους
δηµοπρασίας ισχύει η σχέση :
Ολλανδική = δηµοπρασία 1ης τιµής µε κλειστές προσφορές > Αγγλική = Vickrey
Η απόδειξη της παραπάνω σχέσης βασίζεται στον ανταγωνισµό ο οποίος
παρατηρείται σε κάθε δηµοπρασία.
•

Στους δύο τελευταίους µηχανισµούς εξακολουθεί να ισχύει η ίδια
βέλτιστη στρατηγική για τους παίκτες όπως και όταν οι παίκτες ήταν
αδιάφοροι στον κίνδυνο (risk neutral).

•

Στην Ολλανδική και στη δηµοπρασία 1ης τιµής µε κλειστές προσφορές
οι παίκτες τώρα έχουν το κίνητρο να µεγαλώσουν τις προσφορές τους
δεδοµένου ότι κάνοντας κάτι τέτοιο ο κίνδυνος να ηττηθούν µειώνεται.
∆ηλαδή αυξάνεται για τους ίδιους η πιθανότητα να κερδίσουν το αγαθό.
Άρα ο ανταγωνισµός εντείνεται στην Ολλανδική και στη δηµοπρασία 1ης
τιµής µε κλειστές προσφορές και οι παίκτες ανεβάζουν τις προσφορές
τους

προκειµένου

να

µειώσουν

τον

κίνδυνο

να

απολέσουν

το

αντικείµενο.

2.5.2 ∆ιάταξη των µηχανισµών δηµοπρασίας σε σχέση µε τη δυνατότητα
συµπαιγνίας (collusion)
Οι τέσσερις δηµοφιλέστεροι µηχανισµοί µπορούν να διαταχθούν από
τον πλέον ευάλωτο προς το λιγότερο ευάλωτο στη συµπαιγνία ως εξής:
1. Αγγλική δηµοπρασία
2. ∆ηµοπρασία Vickrey
3. ∆ηµοπρασία 1ης τιµής µε σφραγισµένες προσφορές
4. Ολλανδική δηµοπρασία
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Η Αγγλική δηµοπρασία είναι η πλέον ευάλωτη στη συµπαιγνία γιατί δεν
υπάρχει κανένα κίνητρο για ένα µέλος της οµάδας να αποσκιρτήσει
προδίδοντας τα υπόλοιπα µέλη. Αν κάτι τέτοιο συµβεί και καταθέσει ανώτερη
προσφορά από την προσυµφωνηµένη, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να
αντιδράσουν και τελικά το αγαθό θα αποκτηθεί από τον παίκτη εκείνο ο
οποίος

το

αποτιµά

περισσότερο.

Όταν

αντίθετα

οι

προσφορές

είναι

σφραγισµένες, κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται αφού το αντικείµενο έχει ήδη
αποκτηθεί. Οι δηµοπρασίες µε σφραγισµένες προσφορές είναι ευάλωτες όµως
σε άλλες µορφές αθέµιτης συµπεριφοράς, µε τις δηµοπρασίες δεύτερης τιµής
πιο ευάλωτες σε σχέση αυτές πρώτης τιµής κυρίως λόγω της κατάθεσης
πλασµατικών προσφορών (phantom bids) από τον πωλητή. Αντίθετα, η
Ολλανδική δηµοπρασία είναι η λιγότερη ευάλωτη στη συµπαιγνία.

2.6 Μηχανισµοί δηµοπρασίας πολλαπλών αντικειµένων
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι πλέον δηµοφιλείς µηχανισµοί
δηµοπρασίας για πολλαπλά αντικείµενα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν
γενικεύσεις των απλών µηχανισµών και για πολλαπλά αντικείµενα. Ενδεικτικά
παρουσιάζονται

οι

γενικεύσεις

της

Ολλανδικής

δηµοπρασίας

και

της

δηµοπρασίας Vickrey, καθώς και η δηµοπρασία αυξανόµενου ρολογιού, οι
οποίες σχετίζονται άµεσα µε την υπόλοιπη εργασία [63].
Στη

γενίκευση

της

Ολλανδικής

δηµοπρασίας,

πολλοί

παίκτες

διεκδικούν πολλαπλά αντικείµενα. Τα αντικείµενα δεσµεύονται µε τον ίδιο
ακριβώς άµεσο τρόπο µε τη δηµοπρασία ενός αγαθού και γενικά σε
διαφορετικές τιµές. Η δηµοπρασία τελειώνει όταν η προσφορά ισοσταθµισθεί
από τη ζήτηση, δηλαδή όταν εξαντληθούν τα προς δηµοπράτηση αντικείµενα.

2.6.1 Η δηµοπρασία VCG
Η δηµοπρασία Vickrey έχει διάφορες γενικεύσεις για την περίπτωση
πολλών όµοιων αντικειµένων (ή µονάδων ενός διαιρέσιµου αγαθού), µε
γνωστότερη τη VCG (Vickrey–Clarke–Grooves). Σε αυτήν την περίπτωση,
ορίζεται ότι όλοι οι νικητές πληρώνουν για το κ–οστό αντικείµενο το οποίο
δεσµεύουν, την κ–οστή µέγιστη τιµή των χαµένων προσφορών (losing bid),
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εξαιρουµένων των δικών του. Η εξαίρεση των ιδίων προσφορών του παίκτη είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι κάθε παίκτης
είναι παντελώς ανίκανος να επηρεάσει τη χρέωσή του για τα αποδιδόµενα
αγαθά, η οποία ισούται µε το κόστος ευκαιρίας για την κοινωνία το οποίο
συνεπάγεται η συµµετοχή του εν λόγω παίκτη στη δηµοπρασία (social
opportunity cost).
Έτσι είναι βέλτιστο για τους παίκτες να αποκαλύψουν µε ειλικρίνεια το
πόσο αποτιµούν τη δέσµευση κάθε µονάδας αγαθού. Συνεπώς, οι µονάδες
αποδίδονται στους χρήστες που τις αποτιµούν πραγµατικά περισσότερο, άρα η
συνολική ωφέλεια της κοινωνίας µεγιστοποιείται (social welfare maximization).
Αναλυτική παρουσίαση του VCG γίνεται στα [22], [39], [53] και [63].

2.6.2 ∆ηµοπρασία αυξανόµενου ρολογιού (Ascending clock)
Ορισµός
Η

δηµοπρασία

αυτή

βασίζεται

στη

χρήση

ενός

ρολογιού

και

χρησιµοποιείται για να πωληθούν πολλές µονάδες ενός οµογενούς αγαθού ή
πολλά όµοια αντικείµενα [6]. Η ένδειξη του ρολογιού αποτελεί την τρέχουσα
τιµή ανά µονάδα και συνεχώς αυξάνεται. Σε κάθε γύρο οι παίκτες δηλώνουν
την ποσότητα την οποία επιθυµούν να αγοράσουν στην τρέχουσα τιµή. Η
κατάθεση προσφορών συνεχίζεται µέχρι το άθροισµα των ποσοτήτων που είναι
διατεθειµένο να αγοράσει το σύνολο των παικτών για κάποια τιµή να γίνει
µικρότερο ή ίσο από το δηµοπρατούµενο ποσό. Προκειµένου λοιπόν να
τερµατίσει η δηµοπρασία, είναι αναγκαίο η προσφορά να ισοσκελισθεί από τη
ζήτηση. Ο κανόνας της δηµοπρασίας εδώ είναι ότι κανένας παίκτης δεν µπορεί
να αυξήσει την ποσότητα την οποία δηλώνει ότι είναι διατεθειµένος να
αγοράσει καθώς η τιµή αυξάνεται.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν µηχανισµοί παρόµοιοι µε το
συγκεκριµένο, όπως για παράδειγµα η κατάθεση σφραγισµένων προσφορών
που περιέχουν ολόκληρη τη συνάρτηση ζήτησης (demand function) του παίκτη
και όχι απλώς µια ποσότητα [32]. Όλες αυτές οι παραλλαγές αντιµετωπίζουν το
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πρόβληµα ότι οι παίκτες τεχνητά µειώνουν τη ζήτησή τους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να µη µεγιστοποιείται η κοινωνική ευηµερία.
Μόνο ο Ausubel έχει προτείνει µία παραλλαγή η οποία υπερβαίνει
αυτό το πρόβληµα [6], [7], [8]. Στην πρότασή του, µέρος των αγαθών δίνονται
όταν γίνεται µαθηµατικά αδύνατο για τον παίκτη να µην κερδίσει τα
συγκεκριµένα αντικείµενα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε µονάδα αγαθού εκχωρείται
σε κάποιον παίκτη όταν η επιπλέον ζήτηση (residual demand) είναι µικρότερη
από την προσφορά (supply) και συνεπώς η εν λόγω µονάδα δεν θα µπορούσε
να αποδοθεί σε κανένα άλλο παίκτη. Η τιµή η οποία καταβάλλεται για κάθε
αγαθό είναι η αντίστοιχη της χρονικής στιγµής δέσµευσής του και εκφράζει το
κόστος ευκαιρίας της κοινωνίας (social opportunity cost). Αυτός ο κανόνας
ουσιαστικά αποτελεί γενίκευση του Vickrey σε προοδευτική δηµοπρασία και
συνδυάζει τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας µε τα πλεονεκτήµατα
ενός ανοικτού µηχανισµού.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα η συγκεκριµένη δηµοπρασία
χρησιµοποιήθηκε για την πώληση φάσµατος για 3ης γενεάς κυψελοειδή δίκτυα
στη Νιγηρία. Τέλος, ο ανωτέρω µηχανισµός έχει γενικευθεί για την πώληση και
ετερογενών

αντικειµένων,

όπου

όµως

η

τιµή

της

«δηµοπρασίας»

δεν

µεταβάλλεται κατ’ ανάγκη µονότονα, αλλά προσαρµόζεται αυξοµειούµενη
σύµφωνα µε Walrasian tattonement [7].

2.6.3 Η δηµοπρασία τύπου FCC (FCC-type / Simultaneous Ascending
Auction)
Η δηµοπρασία
Πρόκειται για τη δηµοπρασία η οποία σχεδιάσθηκε στις ΗΠΑ κυρίως
από τον Paul Milgrom για την πώληση αδειών ασυρµάτου φάσµατος [74].
Αυτός ο τύπος δηµοπρασίας χρησιµοποιήθηκε από την Οµοσπονδιακή
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για την εκχώρηση αδειών
εκποµπής στο ραδιοφωνικό φάσµα συχνοτήτων [48]. Κάθε άδεια παρέχει
αποκλειστικά

δικαιώµατα

χρησιµοποίησης

µια

συγκεκριµένης

ζώνης

συχνοτήτων σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή για ένα µεγάλο χρονικό
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διάστηµα. Η συγκεκριµένη δηµοπρασία γενικά θεωρείται πολύ επιτυχηµένη
γιατί απέδωσε πάρα πολύ καλά έσοδα και το αποτέλεσµά της ήταν δίκαιο και
επωφελές για την κοινωνική ευηµερία [24], [34], [35], [70], [74].
Σκοπός

της

δηµοπρασίας

είναι

η µεγιστοποίηση της κοινωνικής

ευηµερίας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι άδειες να αποκτηθούν από εκείνους οι
οποίοι τις αποτιµούν περισσότερο, δεδοµένου ότι έτσι διασφαλίζεται η κατά το
δυνατόν καλύτερη χρήση του φάσµατος και η παροχή καλών, φθηνών και
τεχνολογικά καινοτόµων υπηρεσιών στους πολίτες. Η αποκόµιση καλών εσόδων
από το κράτος είναι ένας επίσης σηµαντικός στόχος της δηµοπρασίας. Τρίτος
πολύ σηµαντικός λόγος για την παραχώρηση των αδειών µέσω δηµοπρασίας
είναι η διαφάνεια στην απόδοση των αδειών.
Πρόκειται για ένα µηχανισµό δηµοπρασίας στον οποίο πωλούνται
πολλαπλές άδειες και η κατάθεση προσφορών γίνεται σε γύρους. Οι
προσφορές

είναι

σφραγισµένες

και

τα

αποτελέσµατα

κάθε

γύρου

ανακοινώνονται στους παίκτες. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι η ταυτότητα των
νέων προσφορών και παικτών, καθώς και η µέχρι στιγµής µεγαλύτερη,
επικρατούσα προσφορά για κάθε άδεια. Η ελάχιστη δυνατή αποδεκτή
πρόσφορα για τον επόµενο γύρο επίσης ανακοινώνεται, η οποία ισούται µε τη
µέγιστη τρέχουσα προσφορά επαυξηµένη κατά ένα ποσό. Υπάρχουν διάφοροι
κανόνες

οι

οποίοι

ορίζουν

το

ελάχιστο

πλήθος

προσφορών

(επίπεδο

δραστηριότητας) που πρέπει να καταθέσει ένας παίκτης προκειµένου να έχει
το δικαίωµα διεκδίκησης ενός συγκεκριµένου αριθµού αδειών. Επίσης από
τους ίδιους κανόνες προβλέπεται το κατά πόσο µειώνεται ο αριθµός αυτός των
αδειών σε περίπτωση κατά την οποία ένας παίκτης δεν υποβάλλει τον
προβλεπόµενο αριθµό προσφορών σε κάποιο γύρο της δηµοπρασίας. Η
δηµοπρασία τερµατίζει όταν δεν κατατεθεί καµµία νέα προσφορά σε κάποιο
γύρο για καµµία άδεια.

Σκεπτικό σχεδιασµού της δηµοπρασίας
Πρώτη σχεδιαστική απόφαση η οποία έπρεπε να ληφθεί ήταν αν η
δηµοπρασία έπρεπε να είναι ανοικτή (open) ή µε σφραγισµένες προσφορές
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(sealed). οι κυριότεροι λόγοι οι οποίοι συνηγόρησαν υπέρ της υιοθέτησης της
πρώτης προσέγγισης ήταν:
•

Η αποτυχία της δηµοπρασίας αδειών µε το δεύτερο τρόπο στη Νέα
Ζηλανδία [74].

•

Η ανάγκη για την αποκάλυψη στους παίκτες όσο το δυνατόν
περισσότερης πληροφορίας για την µείωση του φαινοµένου της κατάρας
του νικητή ώστε να ευνοηθεί ο ανταγωνισµός.
Η διαφάνεια της όλης διαδικασίας επίσης βάρυνε σηµαντικά υπέρ

αυτής της επιλογής. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της παραχώρησης
φάσµατος στη Νιγηρία όπου οι αιτιάσεις για αδιαφανή αδειοδότηση ανάγκασαν
την κυβέρνηση να απορρίψει τελικώς την προσέγγιση της δηµοπρασίας
σφραγισµένων προσφορών [66].
Η δεύτερη επιλογή η οποία έπρεπε να γίνει ήταν αν οι δηµοπρασίες των
αδειών

θα

διεξάγονταν

σειριακά

(sequential

auction)

ή

ταυτόχρονα

(simultaneous auction). Τα επιχειρήµατα υπέρ της πρώτης προσέγγισης ήταν
ότι πρόκειται για δοκιµασµένη λύση – σε δηµοπρασίες κρασιού, ξυλείας – η
οποία δεν είναι ευάλωτη απέναντι στο φαινόµενο της συµπαιγνίας (collusion).
Τα επιχειρήµατα υπέρ της δεύτερης προσέγγισης ήταν ότι µε αυτόν τον τρόπο
οι παίκτες µπορούν να αντιδρούν στις τιµές που υπάρχουν σε ολόκληρη την
αγορά, να «αλλάζουν» άδειες αντιδρώντας στις τιµές και να σχηµατίζουν
αποδοτικές οµάδες αδειών. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη του φαινοµένου της
συµπληρωµατικότητας των αδειών (complementarities). ∆ηλαδή, η αξία κάποιας
άδειας για τον παίκτη είναι δυνατό να µεγαλώνει σηµαντικά εάν κάποια άλλη
αποκτηθεί επίσης (synergistic effect). Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέποντας
συνδυαστικές προσφορές οι παίκτες µπορούν να εκφράσουν άφοβα την
πραγµατική αξία που έχουν για τους ίδιους διάφορες οµάδες αδειών. Αντίθετα,
όταν υιοθετηθούν ανεξάρτητες δηµοπρασίες, όπως έγινε µε τη δηµοπρασία της
FCC, εµφανίζεται το πρόβληµα της έκθεσης το οποίο περιγράφεται εκτενώς στη
συνέχεια της παρούσας ενότητας.
Τέλος, σηµαντική ήταν και η νοµική απαίτηση για πώληση των
οµοειδών αδειών σε κοντινές τιµές. Η απαίτηση αυτή λόγω του φαινοµένου των
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µειούµενων τιµών (declining price anomaly) ήταν αδύνατο να ικανοποιηθεί
µέσω της σειριακής διεξαγωγής δηµοπρασιών όπως απέδειξε και η δηµοπρασία
αδειών χρήσης δορυφόρου της RCA το 1981 [70]. Στη δηµοπρασία αυτή η
ύπαρξη

πολύ

διαφορετικών

τιµών

λόγω

της

σταδιακής

πτώσης

του

ανταγωνισµού στις σειριακά εκτελούµενες δηµοπρασίες θεωρήθηκε παράνοµη.
Μάλιστα, εκ των υστέρων επεβλήθη οµοιόµορφη χρέωση για όλους τους
νικητές της δηµοπρασίας. Συµπερασµατικά, υιοθετήθηκε από την FCC η
άποψη ότι όλες οι άδειες έπρεπε να πωληθούν ταυτόχρονα.
Ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα το οποίο έπρεπε επίσης να επιλυθεί ήταν
αν θα έπρεπε να επιτραπούν συνδυαστικές προσφορές (package bids) ή όχι. Σε
µια τέτοια περίπτωση, θα ήταν επιτρεπτή η κατάθεση προσφορών για οµάδες
αδειών συνολικά και θα αντιµετωπίζονταν από τη δηµοπρασία ως µία ενιαία
προσφορά η οποία είτε είναι νικηφόρα είτε όχι. Οι υποστηρικτές της πρώτης
προσέγγισης τόνιζαν ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εµφανίζονταν το φαινόµενο
της

έκθεσης

(exposure

problem),

ενώ

οι

υποστηρικτές

της

δεύτερης

προσέγγισης τόνιζαν τη µεγάλη πολυπλοκότητα της πρώτης προσέγγισης, τη
δυσκολία ανάδειξης των νικητών, τη µεγαλύτερη χρονική διάρκεια καθώς και
τα προβλήµατα ανέξοδης συµµετοχής (free rider) και του κατωφλιού (threshold).
Η αναλυτική παρουσίαση των ανωτέρω προβληµάτων γίνεται στη συνέχεια της
παρούσας ενότητας. Τελικά αποφασίσθηκε από την FCC να µην επιτραπούν
συνδυαστικές προσφορές.
Τέλος για το αν έπρεπε να υπάρχουν διακριτοί γύροι (discrete rounds) ή
η δηµοπρασία να είναι συνεχής (continuous) αποφασίσθηκε η πρώτη
προσέγγιση ώστε οι παίκτες να έχουν τον απαιτούµενο χρόνο να αντιδράσουν
στα δεδοµένα της δηµοπρασίας και να αναπροσαρµόσουν τη στρατηγική τους.
Επίσης αποφασίσθηκε η δυναµική αναπροσαρµογή του αριθµού των γύρων της
δηµοπρασίας οι οποίοι διεξάγονται καθηµερινά, των ελάχιστων ποσών αύξησης
των προσφορών (minimum bid increments) και η θέσπιση ενός κανόνα
δραστηριότητας (activity rule) [74].
Συνοψίζοντας, η δηµοπρασία η οποία επιλέχθηκε ήταν ανοικτή, µε
ταυτόχρονη πώληση όλων των αδειών, χωρίς συνδυαστικές προσφορές και µε
διακριτούς γύρους.
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Βασικοί κανόνες της δηµοπρασίας
Οι βασικοί κανόνες της δηµοπρασίας είναι οι ακόλουθοι:
1. Όλες οι άδειες πωλούνται ταυτόχρονα.
2. Κάθε παίκτης µπορεί να καταθέσει προσφορές για οποιοδήποτε άδειες
περιοριζόµενος µόνο από έναν κανόνα επιλεξιµότητας (eligibility rule).
3. Η δηµοπρασία των αδειών τελειώνει αν σε κάποιο γύρο δεν κατατεθεί
καµµία νέα προσφορά για καµµία άδεια.
4. Ανάλογα µε τη δηµοπρασία υπάρχουν περιορισµοί ως προς την ποσότητα
(quantity restrictions), το µέγιστο πλήθος δηλαδή των αδειών τις οποίες
µπορεί κάποιος να κατέχει σε µία περιοχή. Οι περιορισµοί αυτοί
προκύπτουν από την αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία η οποία για την
προστασία του ανταγωνισµού απαγορεύει στις εταιρείες να κατέχουν
οπουδήποτε «σηµαντικά τηλεπικοινωνιακά αποκτήµατα» και συνεπώς
υπερβολική ισχύ στην αγορά.
5. Παρέχονται εκπτώσεις σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε ασθενείς
κοινωνικές οµάδες (π.χ. µειονότητες) για συγκεκριµένες άδειες.
6. Οι παίκτες οφείλουν να καταβάλλουν προκαταβολή (upfront payment) η
οποία και καθορίζει το µέγεθος και το πλήθος των αδειών τις οποίες
επιτρέπεται να διεκδικήσουν. Μετά το πέρας της δηµοπρασίας και µέσα
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι νικητές οφείλουν να καταβάλλουν το
χρηµατικό αντίτιµο για τις άδειες στις οποίες ήταν πλειοδότες,
διαφορετικά χάνουν την κυριότητα των αδειών τις οποίες κέρδισαν.
7. Σε κάθε γύρο της δηµοπρασίας υπάρχει ένα ποσό ελάχιστης αύξησης
προσφοράς (minimum bid increment) το οποίο και καθορίζει το ποσό
εκείνο πάνω από το οποίο µια προσφορά θεωρείται έγκυρη.
8. Η δηµοπρασία διεξάγεται σε τρεις φάσεις (stages). Σε κάθε φάση οι
παίκτες πρέπει να είναι ενεργοί σε ένα ποσοστό του συνόλου των αδειών
τις οποίες µπορούν να αποκτήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση τους
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δίνονται πέντε δικαιώµατα αποχής (waivers) και στη συνέχεια µειώνεται
το πλήθος των αδειών τις οποίες µπορούν να διεκδικήσουν.
9. Το πλήθος των γύρων που πραγµατοποιούνται καθηµερινά ορίζεται από
το δηµοπράτη και είναι δυνατό να αλλάξει, όπως και η διάρκεια των
γύρων αυτών.
10. Το σύνολο της πληροφορίας για τις ταυτότητες των παικτών και το
µέγεθος των προκαταβολών ανακοινώνεται δηµόσια. Οι ταυτότητες των
παικτών είχαν αντικατασταθεί από κωδικούς µόνο στη Nationwide
Narrowband Auction, όπου αντί για το όνοµα της εταιρείας που
υπέβαλε κάποια προσφορά ανακοινωνόταν ο αντίστοιχος κωδικός, π.χ.
«εταιρεία 2». Η αλλαγή αυτή αποσκοπούσε στο να αποτρέψει τους
συµµετέχοντες να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που είχαν για τις
επιδιώξεις κάθε εταιρείας και συνεπώς να «συµφωνήσουν» σε µια
κατανοµή των αδειών προτού οι τιµές φθάσουν σε ικανοποιητικά
επίπεδα. Η πράξη όµως έδειξε ότι κάτι τέτοιο δεν είχε καµµία πρακτική
αξία.
11. Μετά το τέλος κάθε γύρου της δηµοπρασίας, υπάρχει µία µικρή
περίοδος µέσα στην οποία οι παίκτες µπορούν να αποσύρουν τις
προσφορές τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια από την οποία
αποσύρεται ένας παίκτης (έστω Α) τελικά αποδοθεί σε κάποιον άλλον
παίκτη για τιµή υψηλότερη από την προσφορά του Α για αυτήν την
άδεια, ο Α δεν θα καταβάλλει στο δηµοπράτη καµµία χρηµατική ποινή
για την απόσυρσή του. Σε αντίθετη όµως περίπτωση, υποχρεούται να
καταβάλλει τη διαφορά της τελικής τιµής της άδειας µείον το ύψος της
αποσυρόµενης προσφοράς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απόσυρση
προσφοράς

προσµετράται

στη

δραστηριότητα

του

παίκτη

στο

συγκεκριµένο γύρο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω κανόνες είναι ενδεικτικοί. Στην
πράξη, σε διάφορες δηµοπρασίες οι οποίες διεξήχθησαν από την FCC
υπήρχαν διάφορες παραλλαγές των ανωτέρω κανόνων. Για παράδειγµα, ο
κανόνας τερµατισµού τροποποιήθηκε στη δηµοπρασία για απόδοση φάσµατος
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για ευρυζωνικές υπηρεσίες σε µεγάλες περιοχές των ΗΠΑ (Major Trading
Areas - MTA). Συγκεκριµένα, αν δεν υπήρχε καµµία νέα προσφορά αλλά η
δηµοπρασία δεν ήταν στην 3η φάση, η επιτροπή είχε το δικαίωµα να µην
τερµατίσει τη δηµοπρασία αλλά να ανακοινώσει την έναρξη της επόµενης
φάσης. Αυτή η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ λόγω των αναµενόµενων χαµηλών
επιπέδων ανταγωνισµού της συγκεκριµένης δηµοπρασίας, αν και στην πράξη
δεν έγινε ενεργοποίηση αυτού του κανόνα.

Εφαρµογή της δηµοπρασίας στην πράξη
Ο συγκεκριµένος τύπος δηµοπρασίας εφαρµόσθηκε σε 84 δηµοπρασίες
τις οποίες διεκπεραίωσε η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ
(FCC) µε µεγάλη επιτυχία. Πολλές σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο
σχετικό κόµβο της επιτροπής [48]. Σε µία µόνο περίπτωση έγιναν διαδοχικές
Αγγλικές

δηµοπρασίες

(δηµοπρασία

IVDS

[48]),

µε

απογοητευτικά

αποτελέσµατα.

2.6.4 Προβλήµατα των δηµοπρασιών πολλαπλών αντικειµένων
Παρά την επιτυχία και τη γενική αποδοχή της δηµοπρασίας τύπου
FCC, µια σειρά από προβλήµατα έχουν ήδη γίνει ορατά. Επίσης µια σειρά
από προβλήµατα θα είχαν παρουσιασθεί αν κατά το σχεδιασµό της
δηµοπρασίας είχαν υιοθετηθεί κάποιες εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες
είχαν υποστηριχθεί. Έτσι, σε αυτή την ενότητα της εργασίας παρουσιάζονται τα
σηµαντικότερα

προβλήµατα

τα

οποία

αντιµετωπίζουν

οι

µηχανισµοί

δηµοπρασίας πολλαπλών αντικειµένων. Τα προβλήµατα αυτά διαφέρουν από
µηχανισµό σε µηχανισµό, ανάλογα µε τα επί µέρους χαρακτηριστικά του
καθενός [11], [12], [29], [37]. [70], [72], [74].

Το πρόβληµα της έκθεσης (Exposure problem)
Το πρόβληµα αυτό παρουσιάζεται τόσο στη συγκεκριµένη όσο και σε
κάθε

δηµοπρασία

πολλών

αντικειµένων

στην

οποία

δεν

επιτρέπονται

συνδυαστικές προσφορές. Ένας παίκτης προκειµένου να αποκτήσει ένα
σύνολο από άδειες υποβάλλει προσφορές για καθεµία από αυτές. Ενδέχεται οι
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προσφορές αυτές για κάθε άδεια να είναι υπερβολικές, αλλά οι άδειες αυτές
να είναι απαραίτητες για την απόκτηση όλου του πακέτου αδειών. Τυχόν
αποτυχία στην προσπάθεια απόκτησης όλου του πακέτου έχει ως αποτέλεσµα
ο παίκτης να πληρώσει περισσότερο για κάποιες άδειες από όσο αυτές αξίζουν.
Επιπλέον, αυτές τις υπερτιµηµένες για αυτόν άδειες τις στερεί από κάποιον
άλλο που πιθανώς τις χρειάζεται περισσότερο. Έτσι προκαλείται απώλεια τόσο
στην κοινωνική ευηµερία όσο και στα κέρδη του παίκτη.

Το πρόβληµα της ανέξοδης συµµετοχής
Ένα σηµείο στο σχεδιασµό της δηµοπρασίας που προκάλεσε έντονη
αντιπαράθεση ήταν για το

αν έπρεπε να επιτραπούν προσφορές για

συνδυασµούς. Μια πρόταση ήταν σε πρώτη φάση να γίνονται δεκτές οι
προσφορές για συγκεκριµένες προκαθορισµένες οµάδες αδειών, όπως για
παράδειγµα για οµάδα αδειών εθνικής εκποµπής, και στη συνέχεια να
καταθέτονταν οι ατοµικές για κάθε άδεια προσφορές. Μετά το τέλος όλων των
προσφορών,

θα

νικούσε

το

σύνολο

εκείνο

των

προσφορών

που

θα

µεγιστοποιούσε τα έσοδα. Σε περίπτωση «ισοπαλίας», θα προτιµούνταν οι
συνδυαστικές και όχι οι ατοµικές προσφορές. Μια τέτοια πρόταση όµως θα
οδηγούσε σε αποτελέσµατα τα οποία δεν θα ήταν κοινωνικά επωφελή, όπως
αποδεικνύεται στο [74].

Το πρόβληµα του κατωφλιού (threshold problem)
Αυτό το πρόβληµα εµφανίζεται σε συνδυαστικές δηµοπρασίες. Οι
παίκτες χαµηλού προϋπολογισµού χάνουν από παίκτες µε µεγαλύτερο
προϋπολογισµό οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν όµως την πραγµατική τους
αξιολόγηση για το δηµοπρατούµενο αντικείµενο. Αυτό συµβαίνει γιατί οι
παίκτες χαµηλού προϋπολογισµού δεν µπορούν να συντονίσουν τις προσφορές
τους ώστε να αντιµετωπίσουν µια «µέτρια» προσφορά του πιο «εύπορου»
παίκτη.
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Το πρόβληµα της στρατηγικής χειραγώγησης (strategic manipulation)
Είναι σύνηθες σε πολλές συνδυαστικές δηµοπρασίες να ευνοούνται οι
συνδυαστικές προσφορές εις βάρος εκείνων οι οποίες αφορούν µόνο ένα
αγαθό. Αυτό δίνει το κίνητρο στους παίκτες να σχηµατίσουν πακέτα των
αντικειµένων που επιθυµούν µαζί µε άλλα όπου ο ανταγωνισµός είναι
ιδιαίτερα χαµηλός ώστε να αποκτήσουν αυτά για τα οποία ενδιαφέρονται σε
φθηνότερη τιµή. Κάτι τέτοιο σαφέστατα δεν είναι δίκαιο και δεν µεγιστοποιεί
την κοινωνική ευηµερία γιατί τα αγαθά δεν καταλήγουν στους παίκτες που τα
αποτιµούν περισσότερο ούτε πωλούνται στην τιµή την οποία εκείνοι ήταν
διατεθειµένοι να καταβάλλουν.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την επιτυχία της δηµοπρασίας όπως
τελικά υλοποιήθηκε αποδεικνύει ότι η µη υιοθέτηση συνδυαστικών προσφορών
ήταν ορθή επιλογή. Παράλληλα, κάποια από τα προβλήµατα της δηµοπρασίας
της FCC είναι δυνατό να διορθωθούν χωρίς να απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές
στον όλο µηχανισµό [37]. Συνοψίζοντας, οι συνδυαστικές δηµοπρασίες
εισαγάγουν µια σειρά από προβλήµατα τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολο να
αντιµετωπισθούν.

Συµπαιγνία (collusion)
Ένας εύκολος τρόπος συµπαιγνίας στη δηµοπρασία FCC είναι οι
αποσύρσεις-δώρα (gift withdrawals) από τη διεκδίκηση κάποιων αδειών για
κάποιες άλλες. Οι παίκτες ακόµα παραµένουν ενεργοί σε άδειες για τις οποίες
δεν ενδιαφέρονται πραγµατικά. Η µεγάλη ποσότητα πληροφορίας που
αποκαλύπτεται

στους

παίκτες

στο

τέλος

κάθε

γύρου

ευνοεί

τέτοιες

συµπεριφορές. Έτσι είχε προταθεί ο περιορισµός της πληροφορίας στο ποιος
παίκτης έχει την υψηλότερη προσφορά για κάθε άδεια και ποια είναι η
ελάχιστη επόµενη προσφορά [37].
Όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο 2.3.3, οι προοδευτικοί µηχανισµοί
αύξουσας τιµής είναι ευάλωτοι στη συµπαιγνία, γιατί τυχόν αποσκίρτηση
κάποιου µέλους από τα συµφωνηµένα προκαλεί την άµεση αντίδραση των
υπολοίπων µελών.
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∆ικαιοσύνη
Οι McAffee και McMillan [70] εξετάζουν το ερώτηµα κατά πόσο είναι
αποδεκτό όµοιες άδειες να πωλούνται σε διαφορετικές τιµές, όταν µάλιστα όλες
χρησιµοποιούνται για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας. Αν και κάτι τέτοιο είναι
ορισµένες φορές δικαιολογηµένο π.χ. για άδειες εκποµπής φάσµατος λόγω των
ιδιοµορφιών (γεωγραφικές, πληθυσµιακές) κάθε περιοχής, ωστόσο είναι
µάλλον αδικαιολόγητο σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα οι
τεράστιες

διαφορές

τιµών

για

εθνικές

άδειες

εκποµπής

τηλεοπτικού

προγράµµατος στη Νέα Ζηλανδία µε µόνο στοιχείο διαφοροποίησης τη
συχνότητα εκποµπής.

Λογιστική επιβάρυνση
Η λογιστική επιβάρυνση (logistic overhead) είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό
σηµείο για τους µηχανισµούς δηµοπρασίας. Το κόστος αυτό συνδέεται άµεσα
και µε τη δυνατότητα εφαρµογής του µηχανισµού σε πραγµατικές συνθήκες.
Περίπλοκοι µηχανισµοί έχουν ως αποτέλεσµα τη διεξαγωγή χρονοβόρων
υπολογισµών στο τέλος κάθε γύρου της δηµοπρασίας. Η ποσότητα αυτών των
υπολογισµών οι οποίοι απαιτούνται ώστε να εξαχθούν τα τελικά αποτελέσµατα,
να σταλεί η κατάλληλη πληροφορία στους παίκτες και να προετοιµασθεί ο
επόµενος γύρος της δηµοπρασίας (αν είναι προοδευτική) πολλές φορές αυξάνει
υπερβολικά όσο περισσότεροι είναι οι παίκτες και τα δηµοπρατούµενα αγαθά
καθιστώντας την εφαρµογή του µηχανισµού σε κάποιες περιπτώσεις αδύνατη.

2.7 Σηµαντικά

αποτελέσµατα

για

δηµοπρασίες

πολλαπλών

αντικειµένων
Σε αυτό το τµήµα της αναφοράς παρουσιάζονται κάποια από τα πιο
βασικά

αποτελέσµατα

της

θεωρίας

δηµοπρασιών

δηµοπρασίας πολλαπλών αντικειµένων.
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2.7.1 Γενικεύσεις αποτελεσµάτων απλών µηχανισµών
Θεώρηµα ισοδυναµίας εσόδων
Το θεώρηµα ισοδυναµίας εσόδων (βλέπε ενότητα 2.5.1) γενικεύεται και
για δηµοπρασίες πολλαπλών αντικειµένων. Συγκεκριµένα, όλοι οι τύποι
δηµοπρασιών (αλλά και γενικότερα όλοι οι µηχανισµοί αγοραπωλησίας) οι
οποίοι αποδίδουν τα δηµοπρατούµενα αγαθά στους παίκτες µε τις µεγαλύτερες
αξιολογήσεις είναι ισοδύναµοι ως προς τα έσοδα τα οποία αποδίδουν στον
πωλητή. Η παραπάνω πρόταση ισχύει τόσο για δηµοπρασίες ενός όσο και για
δηµοπρασίες

πολλαπλών

αντικειµένων.

Για

δηµοπρασίες

πολλαπλών

αντικειµένων τα έσοδα δεν είναι ακριβώς τα ίδια αλλά διαφέρουν κατά σταθερά
µε το µηχανισµό της γενικευµένης δηµοπρασίας Vickrey VCG να αποδίδει τα
µέγιστα - ανάµεσα σε όλους τους µηχανισµούς οι οποίοι µεγιστοποιούν την
κοινωνική ευηµερία - έσοδα στον πωλητή.

∆ιάταξη των µηχανισµών σε σχέση µε τη δυνατότητα συµπαιγνίας
Η διάταξη των γενικεύσεων των απλών µηχανισµών δηµοπρασίας ως
προς τη δυνατότητα εµφάνισης συµπαιγνιών είναι η ίδια µε αυτή των απλών
µηχανισµών (βλέπε ενότητα 2.5.2).

2.7.2 ∆ηµοπρασίες πολλαπλών µονάδων και µεγιστοποίηση της
κοινωνικής ευηµερίας
Οι δηµοπρασίες πολλαπλών µονάδων είναι ευρέως διαδεδοµένες τα
τελευταία χρόνια. ∆υστυχώς, υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις σχετικά µε τις
ιδιότητες των διαφόρων µηχανισµών σε σχέση µε τη χρέωση και το πώς αυτή
επηρεάζει

την

κοινωνική

ευηµερία

αλλά

και

τα

έσοδα

του πωλητή.

Περισσότερα πάνω σε αυτό το θέµα αναφέρονται στα [9] και [20], στα οποία
κυρίως βασίζεται η παρακάτω συζήτηση.

Χρέωση ίση µε την υποβληθείσα προσφορά
Όταν οι παίκτες χρεώνονται σύµφωνα µε τις προσφορές τους (pay-yourbid), υπάρχει το κίνητρο για απόκρυψη των πραγµατικών τους αξιολογήσεων.
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Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο, δεδοµένου ότι η υποβολή ειλικρινούς
προσφοράς από κάποιον παίκτη σε µια τέτοια δηµοπρασία, ακόµα και σε
περίπτωση που αυτή αναδειχθεί νικηφόρα, συνεπάγεται µηδενικό καθαρό
όφελος. Εποµένως οι προσφορές για κάθε µονάδα αγαθού είναι ανειλικρινείς
και χαµηλότερες από τις αντίστοιχες αξιολογήσεις (bid shading).
Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν υποδείγµατα τα οποία καθορίζουν τον
τρόπο µε τον οποίο οι παίκτες επιλέγουν «τυχαία» από κάποια κατανοµή τις
αξιολογήσεις αυτές, τα οποία συνεπάγονται διαφοροποιηµένη τεχνητή µείωση
των προσφορών (differential bid shading), τεχνητή µείωση δηλαδή των
προσφορών κατά διαφορετικά ποσοστά η καθεµία, ενώ σε άλλα όχι. Έτσι, στην
πρώτη περίπτωση τα αγαθά δεν καταλήγουν σε εκείνους που τα χρειάζονται
περισσότερο επειδή διαταράσσεται η «διάταξη» των αξιολογήσεων των παικτών
στη δηµοπρασία. Πέρα λοιπόν από την απώλεια εσόδων για τον πωλητή,
προκαλούνται

και

ενδεχοµένως

σηµαντικές

απώλειες

στην

κοινωνική

ευηµερία. Η τελευταία περίπτωση, η οποία συνεπάγεται µεγιστοποίηση της
κοινωνικής ευηµερίας είναι περισσότερο µια «θεωρητική» κατασκευή υπό
περιοριστικές υποθέσεις και εξαιρετικά σπάνια στην πράξη.

Χρέωση οµοιόµορφης τιµής
Στη

βιβλιογραφία

έχει

λανθασµένα

υποστηριχθεί

ότι

η

χρέωση

οµοιόµορφης τιµής για όλους τους παίκτες της δηµοπρασίας έχει ως
αποτέλεσµα οι παίκτες να αποκαλύπτουν µε ειλικρίνεια τις αξιολογήσεις τους
και η κοινωνική ευηµερία να µεγιστοποιείται [75]. Αυτό όµως είναι
λανθασµένο. Αποδεικνύεται υπό γενικές συνθήκες ότι οι παίκτες σε αυτές τις
δηµοπρασίες – όταν επιθυµούν την απόκτηση πάνω από µιας µονάδας αγαθού
– έχουν το κίνητρο να µειώνουν τεχνητά τη ζήτησή τους (bid shading) [9], [76],
[77], [95], [96], [97]. Αυτού του είδους η τεχνητή µείωση που παρατηρείται
ονοµάζεται µείωση της ζήτησης (demand reduction). Μάλιστα αποδεικνύεται ότι
κάθε σηµείο ισορροπίας της δηµοπρασίας πολλών αγαθών οµοιόµορφης
χρέωσης είναι µε θετική πιθανότητα εκ των υστέρων αναποτελεσµατικό (ex
post inefficient), δηλαδή οι πόροι δεν αποδίδονται σε εκείνους που τους
αποτιµούν

περισσότερο.

Γενίκευση

του

Vickrey

µηχανισµού

για

ένα

αντικείµενο λοιπόν µπορεί να θεωρηθεί ο Vickrey–Clarke–Groves µηχανισµός
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και οι ισοδύναµοί του, στους οποίους η χρέωση κάθε παίκτη για το κοστό αγαθό
το οποίο κερδίζει ισούται µε την κοστή υψηλότερη χαµένη προσφορά η οποία
έχει κατατεθεί από κάποιον άλλο παίκτη. Σε αυτές τις δηµοπρασίες η
ειλικρινής αποκάλυψη των παικτών της πραγµατικής τους ζήτησης είναι
πράγµατι η ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική (weakly dominant strategy).
Η διαισθητική ερµηνεία του φαινοµένου της τεχνητής µείωσης της
ζήτησης σε κάθε δηµοπρασία µε χρέωση οµοιόµορφης τιµής προέρχεται από
το γεγονός ότι κάθε προσφορά του παίκτη µε θετική πιθανότητα αυξάνει το
κόστος το οποίο ο ίδιος θα κληθεί να καταβάλλει για όλες τις µονάδες του
αγαθού τις οποίες θα αποκτήσει. Είναι βέλτιστο λοιπόν για κάθε παίκτη να
αποκαλύπτει µε ειλικρίνεια την αξιολόγησή του για την πρώτη µονάδα αγαθού
την οποία δεσµεύει και στη συνέχεια οι προσφορές του να είναι τεχνητά
µειωµένες για όλες τις υπόλοιπες µονάδες. ∆υστυχώς αυτό το φαινόµενο είναι
εγγενές

στη

δηµοπρασία

οµοιόµορφης

τιµής

και

οδηγεί

πάντοτε

σε

διαφοροποιηµένη τεχνητή µείωση των προσφορών (differential bid shading).
Έτσι τα αγαθά δεν καταλήγουν σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο και
η κοινωνική ευηµερία δεν µεγιστοποιείται.
Η κοινωνική ευηµερία µεγιστοποιείται µόνο όταν όλοι οι παίκτες
αποζητούν µόνο µια µονάδα αγαθού, πράγµα µάλλον σπάνιο στον πραγµατικό
κόσµο και πολύ περιοριστικό. Τα παραπάνω φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί
και σε πραγµατικές δηµοπρασίες [96].
Ας θεωρήσουµε µια δηµοπρασία όπου οι παίκτες έχουν ανεξάρτητες
ιδιωτικές αξιολογήσεις και ζητούν µέχρι κάποια µέγιστη ποσότητα του
δηµοπρατούµενου αγαθού. Συγκεκριµένα, έστω ότι ο πωλητής έχει µία µονάδα
αγαθού και κάθε παίκτης i µπορεί να καταναλώσει µια οποιαδήποτε ποσότητα

q i ∈ [0, λi ] µε λi ∈ (0,1) . ∆εδοµένου ότι στην οµοιόµορφη δηµοπρασία υπάρχει
θετική πιθανότητα ο παίκτης µε την προσφορά του να επηρεάσει την τελική
τιµή, έχει το κίνητρο να καταθέσει χαµηλότερη προσφορά από την αξιολόγησή
του κάνοντας τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας πρακτικά αδύνατη.
Αυτό απεικονίζεται για µια επίπεδη συνάρτηση χρησιµότητας του παίκτη στο
Σχήµα 2.4.
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P
True
value
Bid

1-mλ

λ

Q

Σχήµα 2.4: Η µείωση της ζήτησης για συνάρτηση χρησιµότητας µε σταθερή οριακή
αξιολόγηση.

Στην περίπτωση που η συνάρτηση χρησιµότητας του παίκτη είναι κοίλη,
οπότε η οριακή χρησιµότητα την οποία αποκοµίζει ο χρήστης από τη
δέσµευση µιας επιπλέον µονάδας είναι γραµµικά µειούµενη, τότε µόνο η
πρώτη προσφορά είναι ειλικρινής, ενώ όλες οι επόµενες είναι σηµαντικά
µειωµένες, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.5.

P

bi(q,ti)

vi(q,ti)

Q

0

Σχήµα 2.5: Η µείωση της ζήτησης για κοίλη συνάρτηση χρησιµότητας, µε γραµµικά
µειούµενες οριακές αξιολογήσεις.

Χρέωση κατά Vickrey
Η γενικευµένη δηµοπρασία Vickrey είναι ο µοναδικός µηχανισµός
δηµοπρασίας

ο

οποίος αναγκάζει τους παίκτες να αποκαλύπτουν µε

ειλικρίνεια τις αξιολογήσεις τους για τις δηµοπρατούµενες µονάδες και
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συνακόλουθα µεγιστοποιεί την κοινωνική ευηµερία, όπως απέδειξε ο Holstrom
στο [55] µε το παρακάτω θεώρηµα:
Εάν οι αξιολογήσεις των παικτών είναι οποιοσδήποτε µη αρνητικός
αριθµός, τότε η δηµοπρασία Vickrey είναι η αναγκαία µοναδική (essentially
unique) δηµοπρασία µε κυρίαρχες στρατηγικές για τους παίκτες και όπου (1)
το αποτέλεσµα πάντα µεγιστοποιεί την κοινωνική ευηµερία και (2) παίκτες µε
µηδενικές αξιολογήσεις κερδίζουν ακριβώς µηδενικά κέρδη.
Η φράση «αναγκαία µοναδική» στο παραπάνω θεώρηµα σηµαίνει ότι για
όλους τους υπόλοιπους µηχανισµούς οι οποίοι έχουν την ίδια επίδοση µε τη
δηµοπρασία Vickrey, µπορεί να κατασκευασθεί µια στρατηγικά ισοδύναµη
γενικευµένη δηµοπρασία Vickrey µε ίδιο τελικό αποτέλεσµα. Με απλά λόγια,
όποια δηµοπρασία έχει τις ίδιες επιδόσεις µε τη δηµοπρασία Vickrey δεν είναι
τίποτα άλλο παρά µια ισοδύναµη «επαναδιατύπωσή» της.

Συµπεράσµατα
Ο στόχος της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας είναι εξαιρετικά
δύσκολο να επιτευχθεί σε δηµοπρασίες πολλών αντικειµένων. Μόνος τρόπος
για να µεγιστοποιηθεί η κοινωνική ευηµερία είναι να εφαρµοσθεί ένας
γενικευµένος κανόνας χρέωσης Vickrey. Σε αυτήν την περίπτωση οι παίκτες
δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν από το να υποβάλλουν ειλικρινείς
προσφορές βάσει της συνάρτησης ωφέλειάς τους.

2.7.3 Σύγκριση µηχανισµών αύξουσας τιµής µε τους µηχανισµούς
σφραγισµένων προσφορών
Μία σύγκριση των µηχανισµών αύξουσας τιµής µε τους µηχανισµούς
που χρησιµοποιούν σφραγισµένες προσφορές γίνεται από τον Cramton στο
[33]. Αυτή η δηµοσίευση καταδεικνύει ότι ούτε η θεωρία ούτε τα εµπειρικά
στοιχεία είναι αρκετά ώστε να υποστηρίξουν ότι κάποιος από τους δύο αυτούς
τύπους µηχανισµών είναι γενικά ανώτερος από τον άλλον. Η δυναµική
ανακάλυψη της τιµής στους µηχανισµούς αύξουσας τιµής φαίνεται να απαντά
καλύτερα στο ερώτηµα ποιος πρέπει να αποκτήσει το αγαθό και για ποιο
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αντίτιµο.

∆ύο

παράγοντες,

όταν

υφίστανται,

ευνοούν

την

κατάθεση

σφραγισµένων προσφορών: Η εκ προοιµίου ύπαρξη ασυµµετριών (ex ante
asymmetries) ανάµεσα στους παίκτες και ο σχετικά αδύναµος ανταγωνισµός,
γιατί τότε οι προοδευτικοί µηχανισµοί διευκολύνουν το γρήγορη «κατανοµή»
των αγαθών ανάµεσα στους παίκτες για πολύ χαµηλό αντίτιµο.

2.8 ∆ηµοπρασίες µεταβλητής ποσότητας
Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε κάποιους
επιπλέον µηχανισµούς δηµοπρασίας πολλαπλών µονάδων, οι οποίοι όµως
διαφέρουν από αυτούς που παρουσιάσθηκαν ως τώρα. Συγκεκριµένα, µέχρι
τώρα είχε γίνει η παραδοχή ότι η ποσότητα των µονάδων που διατίθενται για
πώληση είναι δεδοµένη. Η ποσότητα αυτή ανακοινώνεται από τον πωλητή πριν
την έναρξη της δηµοπρασίας και ο ίδιος οφείλει σύµφωνα µε τους κανόνες
δέσµευσης πόρων και χρέωσης να αποδώσει όλες τις δηµοπρατούµενες
µονάδες µε το πέρας της δηµοπρασίας, εάν έχουν υποβληθεί από τους παίκτες
έγκυρες προσφορές για τις µονάδες αυτές. Η παραδοχή αυτή παύει να ισχύει
σε ορισµένες δηµοπρασίες, οι οποίες καλούνται δηµοπρασίες µεταβλητής
ποσότητας.
Στη διεθνή βιβλιογραφία οι δηµοπρασίες αυτού του τύπου ονοµάζονται
εκτός

από

δηµοπρασίες

µεταβλητής

ποσότητας

(variable

quantity)

και

δηµοπρασίες µεταβλητής προσφοράς (variable supply). Ο βασικός λόγος
ύπαρξης αυτών των µηχανισµών είναι η προστασία του πωλητή από πολύ
χαµηλά έσοδα τα οποία είναι δυνατό να προκύψουν όταν τα επίπεδα
ανταγωνισµού είναι σχετικά χαµηλά και η πιθανότητα συµπαιγνίας ανάµεσα
στους αγοραστές είναι υψηλή. Η ανάλυση τέτοιων δηµοπρασιών είναι συνήθως
εξαιρετικά πολύπλοκη.
Αξίζει να αναφερθεί µόνο η δηµοπρασία µεταβλητής προσφοράς
Vickrey µε κατώτατες αποδεκτές τιµές η οποία κατασκευάσθηκε και
περιγράφεται από τους Ausubel και Cramton στο [10]. Η δηµοπρασία αυτή
αποτελεί γενίκευση της δηµοπρασίας Vickrey και επιτυγχάνει µεγιστοποίηση
της κοινωνικής ευηµερίας για τη συνολική ποσότητα που τελικά πωλείται. Η
ιδέα είναι ότι η δηµοπρασία αυτή αποτελεί την κλασική γενικευµένη
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δηµοπρασία πολλαπλών µονάδων µέχρι τη φάση ανάδειξης των νικητών. Σε
αυτή τη φάση ο πωλητής δεν αναγνωρίζει ως νικήτριες προσφορές τις Ν
υψηλότερες, όπου Ν είναι η συνολική ποσότητα την οποία δηµοπρατεί.
Αντίθετα, επιλέγει τη συνολική ποσότητα µονάδων εκείνη που δεσµεύεται από
προσφορές παικτών οι οποίες είναι ανώτερες από τις κατώτατες αποδεκτές και
µεγιστοποιούν τα έσοδά του. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, ενδέχεται η
ποσότητα των τελικά αποδιδόµενων πόρων να είναι µικρότερη από τις Ν
µονάδες, δηλαδή ο πωλητής περιορίζει εκ των υστέρων τη συνολική ποσότητα
µονάδων τις οποίες διαθέτει στους παίκτες ώστε να αποκοµίσει επιπλέον
έσοδα.
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3 ∆ηµοπρασία τύπου FCC
Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται µε τη δηµοπρασία τύπου FCC (FCCtype). Η δηµοπρασία αυτή έχει ήδη ορισθεί και µελετηθεί στο Κεφάλαιο 2. Στο
παρόν κεφάλαιο εντοπίζονται και ερµηνεύονται οι βασικές στρατηγικές
παικτών που εφαρµόσθηκαν σε δηµοπρασίες τέτοιου τύπου στην πράξη. Στη
συνέχεια, ορίζεται ένα αυτόµατο το οποίο µπορεί να εκπροσωπήσει µε
αυτοµατοποιηµένο τρόπο έναν παίκτη µιας τέτοιας δηµοπρασίας. Η µηχανή
αυτή ενσωµατώνει ως συνάρτηση εξόδου (output function) µια κανονική
γραµµατική ορισµού και περιγραφής στρατηγικών. Αποδεικνύεται ότι το
σύνολο των στρατηγικών που έχουν παρατηρηθεί στις δηµοπρασίες τύπου FCC
µπορούν να περιγραφούν µε κανόνες αυτής της γραµµατικής. Μάλιστα ακόµα
και οποιοσδήποτε λογικός συνδυασµός των ανωτέρω στρατηγικών µπορεί να
περιγραφεί

από

µια

καλώς

ορισµένη

υπό-γραµµατική

της

γενικής

γραµµατικής του αυτοµάτου. Επιπλέον, ορίζεται µια πρωτότυπη αποδοτική
στρατηγική, η οποία χαρακτηρίζεται και ως «αποφασιστική στρατηγική».
Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται το λογισµικό υλοποίησης της
δηµοπρασίας αυτής. Πρόκειται για µια πλατφόρµα λογισµικού η οποία
επιτρέπει τη διεξαγωγή τέτοιου τύπου δηµοπρασιών για εκπαιδευτικούς λόγους
ή για τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών κάτω από µια
πλειάδα συνθηκών αγοράς. Επίσης, παρέχει λειτουργίες συστηµάτων στήριξης
αποφάσεων (DSS) σε παίκτες που συµµετέχουν στη δηµοπρασία. Παράλληλα,
το λογισµικό αυτό χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να αποτιµηθεί η απόδοση
της

«αποφασιστικής

στρατηγικής»

πειραµατικά. Τέλος,

η

συγκεκριµένη

πλατφόρµα µπορεί να επεκταθεί ώστε να ενσωµατώσει εναλλακτικούς κανόνες
στη δηµοπρασία και έτσι να µελετηθεί πειραµατικά η επίδοσή τους.

3.1 Υπόβαθρο: Προσφορές και στρατηγικές παικτών
Η στρατηγική ενός παίκτη στη δηµοπρασία µπορεί να είναι από
υπερβολικά απλή και ευδιάκριτη ως ιδιαίτερα πολύπλοκη. Η χάραξη και
υιοθέτηση µιας στρατηγικής ενός παίκτη επηρεάζεται από ένα πλήθος
παραγόντων όπως:
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•

Ανάγκες: Οι άδειες αποτελούν ζωτικό στοιχείο ύπαρξης των εταιρειών, οι
οποίες ανάλογα µε τις υπηρεσίες τις οποίες έχουν αναπτύξει και την
αντίστοιχη ποσότητα εύρους ζώνης που απαιτούν αποφασίζουν για το
πόσες και ποιες άδειες πρέπει να διεκδικηθούν.

•

Προϋπολογισµός (τόσο του ίδιου όσο και των αντιπάλων): Η σηµασία
αυτού του παράγοντα είναι καθοριστική και για το τελικό αποτέλεσµα
της δηµοπρασίας. Οι πιο εύποροι παίκτες είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά
θα αποκτήσουν το µεγαλύτερο πλήθος των δηµοπρατούµενων αδειών.
Μάλιστα, αυτό συνάγεται και από το µεγάλο βαθµό συσχέτισης του
ύψους των προκαταβολών τις οποίες καταβάλλουν οι παίκτες στις
δηµοπρασίες FCC µε το πλήθος των αδειών που κερδίζουν τελικά.

•

Στρατηγικές άλλων: Η πρόβλεψη των αντιδράσεων των αντιπάλων
επιτρέπει το σχηµατισµό µιας καλής εικόνας για τις τάσεις της αγοράς,
η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί για την αποκόµιση κερδών. Για
παράδειγµα, η δέσµευση ενός παίκτη Α να αποκτήσει την άδεια
κάποιας περιοχής, επιτρέπει σε έναν παίκτη Β να αποσπάσει από τον Α
επιπλέον άδειες εφαρµόζοντας την εκβιαστική στρατηγική (βλέπε 3.3.2).

•

Σήµατα άλλων παικτών: ∆ιευκολύνουν την κατανοµή των αδειών µεταξύ
των παικτών όσο οι τιµές δεν έχουν ανέβει ακόµα υπερβολικά. Έτσι
αποσοβεί περιττές διαµάχες, οι οποίες ανεβάζουν τις τιµές στη
δηµοπρασία, προς όφελος των παικτών. Για παράδειγµα, σε πολλές
δηµοπρασίες τις οποίες διεξήγαγε η FCC έχει παρατηρηθεί η τελική
κατανοµή των αδειών να ταυτίζεται µε αυτήν η οποία εµφανίζεται ως
ενδιάµεσο αποτέλεσµα σε κάποιο πρώιµο γύρο της δηµοπρασίας, όταν
οι παίκτες διεκδικούν µικρό πλήθος αδειών.

•

Πρόβλεψη της συµπεριφοράς άλλων και της ζήτησης της αγοράς: Με αυτόν
τον τρόπο είναι δυνατή η εκτέλεση τακτικών κινήσεων που αποσκοπούν
στη µεγιστοποίηση του αναµενόµενου καθαρού οφέλους του παίκτη. Για
παράδειγµα, µέσω της εκτίµησης της συνολικής ζήτησης για οµοειδείς
άδειες, επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρονικά στροφή σε αγορές µικρότερων
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αδειών όταν ο ανταγωνισµός για τις µεγαλύτερες είναι ιδιαίτερα έντονος
και µε αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται ο τερµατισµός της δηµοπρασίας.
•

Κανόνες δραστηριότητας (eligibility): Αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
εκτίµησης της ισχύος και της ανταγωνιστικότητας των αντιπάλων αλλά
και της χρονικής διάρκειας της δηµοπρασίας.

•

Αποτελέσµατα θεωρίας δηµοπρασιών: Αν και ο τύπος της δηµοπρασίας
είναι νέος και η πλήρης θεωρητική µελέτη του δεν είναι εφικτή λόγω της
έλλειψης κυρίαρχων στρατηγικών, ωστόσο υπάρχουν κάποιες γενικές
αρχές οι οποίες αν εφαρµοσθούν οδηγούν σε καλά αποτελέσµατα για
τον παίκτη. Μια παραδοχή η οποία γίνεται συχνά είναι ότι αν τα
δηµοπρατούµενα αγαθά στην ταυτόχρονη προοδευτική δηµοπρασία
είναι σε κάποιο βαθµό αµοιβαία υποκατάστατα – όπως για παράδειγµα
οι

άδειες

Nationwide

παναµερικανικής
Narrowband

εµβέλειας

Auction

–

ίδιου

τότε

σε

εύρους
κάποιο

ζώνης
βαθµό

στο
η

δηµοπρασία µπορεί να θεωρηθεί ως µια οµοιόµορφη δηµοπρασία
πολλαπλών µονάδων. Πράγµατι σε µια τέτοια δηµοπρασία εάν η τιµή
µιας

άδειας ανέβει λόγω κάποιας προσφοράς, ο προηγούµενος

πλειοδότης θα διεκδικήσει τη φθηνότερη οµοειδή άδεια, ανεβάζοντας
την τιµή της. Έτσι τελικά οι τιµές για οµοειδείς άδειες θα είναι
παρόµοιες. Πράγµατι αυτό έγινε στο Nationwide Narrowband Auction
[34], [35]. Σε µια τέτοια όµως δηµοπρασία αποτελεί στρατηγική επιλογή
των αγοραστών να µειώσουν τεχνητά τη ζήτησή τους. Άρα η τεχνητή
µείωση της ζήτησης είναι ένα αποτέλεσµα της θεωρίας δηµοπρασιών το
οποίο µπορεί να εφαρµοσθεί και εδώ. Έτσι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα
οι παίκτες να µειώσουν το µέγιστο πλήθος των διεκδικούµενων αδειών
προκειµένου να επιτύχουν να τελειώσει η δηµοπρασία σε φθηνότερες
τιµές και οι ίδιοι να αποκοµίσουν µεγαλύτερο καθαρό όφελος.
Κάθε παίκτης έχει ένα γενικό σχέδιο το οποίο και αποπειράται να
εφαρµόσει, αλλά είναι και υποχρεωµένος συνεχώς να εξετάζει την ορθότητα της
ακολουθούµενης στρατηγικής και δυναµικά και έγκαιρα να προσαρµόζει τη
στρατηγική του, επιλέγοντας τον «βέλτιστο» τρόπο αντίδρασης απέναντι στα νέα
δεδοµένα και τα εξωτερικά σήµατα πληροφορίας της δηµοπρασίας.
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3.1.1 Τύποι προσφορών
Από τα παραπάνω προκύπτει και η εξής κατηγοριοποίηση για τα είδη
των προσφορών οι οποίες υποβάλλονται στη δηµοπρασία τύπου FCC:
•

Ειλικρινείς προσφορές (sincere bid): Πρόκειται για τις προσφορές τις
οποίες υποβάλλει ο παίκτης στις άδειες οι οποίες µεγιστοποιούν το
καθαρό τους όφελος. Το ύψος της υποβληθείσας προσφοράς ισούται µε
την ελάχιστη δυνατή νόµιµη προσφορά, δηλαδή µε την τρέχουσα
νικηφόρα προσφορά επαυξηµένη κατά το ελάχιστο ποσό αύξησης
(minimum bid increment).

•

Προσφορές πολύ µεγαλύτερες από τις ελάχιστες αποδεκτές (jump bids): Η
κατάθεση τεχνητά µεγάλων προσφορών αποσκοπεί στο να στείλει
µηνύµατα ισχύος και αποφασιστικότητας στους ανταγωνιστές, ώστε να
αποτρέψει

την

εκδήλωση

ανταγωνισµού

για

άδειες

µεγάλου

ενδιαφέροντος. Στην πράξη, όταν η δηµοπρασία είναι εξαιρετικά
ανταγωνιστική, προσφορές τέτοιου είδους δεν αποδίδουν σηµαντικό
όφελος. Όταν αντίθετα ο ανταγωνισµός κυµαίνεται σε χαµηλότερα
επίπεδα και το ύψος των συγκεκριµένων προσφορών είναι σωστά
υπολογισµένο, οι τεχνητά µεγάλες προσφορές όντως αποτρέπουν την
εκδήλωση ανταγωνισµού και αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τους
υπόλοιπους παίκτες να προχωρήσουν σε τεχνητή µείωση της ζήτησης
σχετικά γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο η απόκτηση αδειών µε σχετικά
χαµηλό αντίτιµο διευκολύνεται σηµαντικά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε
αρκετές δηµοπρασίες που διοργάνωσε η Οµοσπονδιακή Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, γίνονταν δεκτές
µόνο συγκεκριµένες υψηλές προσφορές (click-box bidding) ενώ σε άλλες
η κατάθεσή τους απαγορευόταν από τους κανόνες της δηµοπρασίας.
•

Εκβιαστικές προσφορές (predatory bids): Κατάθεση προσφορών σε άδειες
που δεν ενδιέφεραν πραγµατικά έναν παίκτη (έστω Α), προκειµένου να
αυξηθεί το κόστος απόκτησής τους για κάποιον αντίπαλο παίκτη (έστω
Β), ώστε ο Β να αναγκασθεί να εγκαταλείψει κάποια άλλη άδεια στην
οποία είναι ο τρέχων πλειοδότης. Επίσης, µέσω της υποβολής τέτοιων
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προσφορών µπορεί να αποτραπεί κάποιος ανταγωνιστής του Α από το να
σχηµατίσει οµάδα γειτονικών (ως προς τη ζώνη συχνοτήτων ή τη
γεωγραφική περιοχή κάλυψης) αδειών και ισχυροποιηθεί περισσότερο
στην αγορά.
•

Αντεκδικητικές προσφορές (retaliatory bids): Οι προσφορές τις οποίες
υποβάλλει ένας παίκτης (έστω Α) και οι οποίες εκτοπίζουν κάποιον άλλο
παίκτη (έστω Β) από κάποια από τις άδειες που κατέχει προσωρινά και
για την απόκτηση της οποίας ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Οι προσφορές
αυτές υποβάλλονται ως «τιµωρία» για την απόπειρα του Β να εκτοπίσει
τον Α από µια άδεια που εκείνος χρειάζεται. Το συγκεκριµένο είδος
προσφορών απαντάται συχνά στις δηµοπρασίες που οργάνωσε η
Οµοσπονδιακή

Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών

των

ΗΠΑ

και

έπαιξε

αποφασιστικό ρόλο στην ηθεληµένη µείωση της δραστηριότητας των
παικτών στη δηµοπρασία και τη συγκράτηση των τελικών τιµών.
•

Προσωρινές προσφορές (temporary bids): Κατάθεση προσφορών σε
άδειες όχι απαραίτητα αµέσου ενδιαφέροντος προκειµένου ο παίκτης να
παραµείνει ενεργός στη δηµοπρασία µε αµετάβλητο το επίπεδο
δραστηριότητάς του. Οι άδειες για τις οποίες υποβάλλονται τέτοιες
προσφορές είναι άδειες µε υψηλή ζήτηση και στις οποίες υποβάλλουν
προσφορές τουλάχιστον τρεις άλλοι παίκτες, ώστε η πιθανότητα να
αποκτηθεί αθέλητα η συγκεκριµένη άδεια από τον παίκτη ο οποίος
κατέθεσε την προσωρινή προσφορά να είναι εξαιρετικά µικρή. Επίσης
σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της άδειας είναι και κατά πόσο ο
προσωρινός κάτοχός της έχει προηγουµένως εκδηλώσει στη δηµοπρασία
ότι τιµωρεί τον ανταγωνισµό µε ανταποδοτικές προσφορές, προκειµένου
να µην ανέβει χωρίς ουσιαστικό λόγο το κόστος απόκτησης των αδειών
που ήδη κατέχει ο παίκτης.

•

Προσφορές που αποσκοπούν στην ανέξοδη χωρίς χρηµατική ποινή
απόσυρση από µια άδεια: Προσφορές οι οποίες εκµεταλλεύονται το
γεγονός ότι κάποιος άλλος παίκτης καταθέτει πάντα ανταποδοτικές
προσφορές. Συγκεκριµένα, έστω ότι κάποιος παίκτης Α έχει τη
στρατηγική ότι αν εκτοπισθεί σε κάποια γεωγραφική ζώνη, τότε ο ίδιος
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θα ανακαταλάβει την άδεια από την οποία εκτοπίσθηκε και παράλληλα
θα εκτοπίσει και τον παίκτη που «εισέβαλε» στις άδειες του από την
άδεια που και εκείνος κατέχει στην ίδια γεωγραφική ζώνη αλλά σε άλλη
ζώνη συχνοτήτων. Προκειµένου κάποιος άλλος παίκτης (έστω Β) να
αποσυρθεί ανέξοδα από κάποια άδεια του χωρίς να κάνει χρήση του
δικαιώµατος αποσύρσεως (withdraw) µπορεί απλώς να εκτοπίσει τον Α
από την άδεια που εκείνος κατέχει στην ίδια γεωγραφική περιοχή και
σε άλλη ζώνη προσφορών. Παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο, η
αποστελλόµενη προσφορά προσµετράται και στη δραστηριότητά του Β,
µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται και η διατήρηση του eligibility του. Με
αυτόν τον τρόπο και λόγω της στρατηγικής του Α, ο Β θα εκτοπισθεί από
την άδεια που πια δεν επιθυµεί να αποκτήσει χωρίς να κάνει χρήση του
δικαιώµατος αποσύρσεως και χωρίς να καταβάλλει την αντίστοιχη
χρηµατική ποινή.

3.1.2 Στρατηγικές
Στην
στρατηγικές

παρούσα
οι

οποίες

ενότητα

αναφέρονται

ακολουθήθηκαν

στις

συνοπτικά

οι

δηµοπρασίες

κυριότερες
τύπου FCC.

Εκτενέστερη συζήτηση παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α.
•

Ειλικρινής στρατηγική (Sincere): Αυτή η στρατηγική συνίσταται στην
υποβολή ειλικρινών προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της δηµοπρασίας.
Συνήθως υιοθετείται από αδύναµους οικονοµικά παίκτες.

•

Αναζήτηση φθηνότερων αδειών (Value-seeking): Πρόκειται για τη
στρατηγική αδύναµων παικτών οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν
οποιεσδήποτε άδειες και µάλιστα τις φθηνότερες κάθε φορά. Αυτή η
κατηγορία παικτών όπως έχει ήδη προαναφερθεί είναι εξαιρετικά
σηµαντική γιατί αν και γενικά δεν κατορθώνει να αποκτήσει κάποια
άδεια ωστόσο α) ενισχύει σηµαντικά τα έσοδα της δηµοπρασίας και β)
κάνει τη δηµοπρασία να µοιάζει µε δηµοπρασία «οµοιόµορφης τιµής»
αφού λίγο πολύ οι τελικές τιµές των αδειών είναι παρόµοιες λόγω της
συνεχούς κατάθεσης προσφορών από παίκτες αυτής της κατηγορίας για
τη φθηνότερη κάθε φορά άδεια.
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•

Εκβιαστική στρατηγική (predatory): Υπενθυµίζεται ότι αυτή η στρατηγική
ενός παίκτη Α προσπαθεί να αποσπάσει από έναν παίκτη Β (η ζήτηση
του οποίου είναι γνωστή) που προσωρινά κατέχει πολλές άδειες και έχει
ισχυρά οφέλη από την απόκτηση συγκεκριµένων αδειών, κάποιας από
τις άδειες του Β που αυτός χρειάζεται λιγότερο. Αυτό γίνεται γιατί µέσω
των προσφορών του ο Α απειλεί τον Β ότι θα ανεβάσει τις τιµές στις
άδειες που ο αντίπαλός του επιθυµεί πολύ εάν ο τελευταίος τον
ανταγωνιστεί στην άδεια που διεκδικεί. Αξίζει να προσεχθεί ότι οι
παίκτες αυτής της κατηγορίας είναι κατά βάση παίκτες οι οποίοι
αναζητούν κάποιες «φθηνές» άδειες, οποιεσδήποτε και αν είναι αυτές.
Μοιάζουν

δηλαδή

αρκετά

µε

τους

παίκτες

της

προηγούµενης

κατηγορίας. Αυτό όµως που τους διαφοροποιεί από αυτούς είναι ότι δεν
διεκδικούν

τις

φθηνότερες

άδειες

αλλά

«επιτίθενται»

στους

πιο

ευάλωτους στη στρατηγική τους παίκτες και προσπαθούν από εκείνους
να αποσπάσουν κάποια άδεια.
•

Στρατηγική αναµονής και επίθεσης (Snake in the grass): Πρόκειται για τη
στρατηγική

κατά

την

οποία

ο

παίκτης

στην

πρώτη

φάση της

δηµοπρασίας (stage 1) εµφανίζει την ελάχιστη δυνατή δραστηριότητα
υποβολής προσφορών ώστε να µη µειωθεί το πλήθος των αδειών τις
οποίες δύναται να διεκδικήσει στη συνέχεια και παρατηρεί τους
αντιπάλούς του στη δηµοπρασία. Στη συνέχεια, µετά το µέσο της
δηµοπρασίας

αποκαλύπτει

τις

πραγµατικές

του

προθέσεις

και

προσπαθεί να µεγιστοποιήσει το καθαρό του όφελος.
•

Στρατηγική αρχικού ψεύδους (Early-lying): Πρόκειται για µια στρατηγική
η οποία υιοθετείται κυρίως από παίκτες µεσαίου προϋπολογισµού οι
οποίοι ενδιαφέρονται για πάνω από µια άδειες και είναι ευάλωτοι στην
εκβιαστική στρατηγική των αντιπάλων τους. Σε αντίθεση µε τη
στρατηγική αναµονής και επίθεσης, ο παίκτης στους πρώτους γύρους
της δηµοπρασίας υποβάλλει προσφορές για άδειες που δεν τον
ενδιαφέρουν πραγµατικά. Έτσι, ο

παίκτης δεν αποκαλύπτει τις

πραγµατικές προθέσεις του, αποτρέποντας να καταστεί πιθανό θύµα
εκβιασµού και εξαντληθούν τα χρήµατα τα οποία διαθέτει. Προς το
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τέλος της δηµοπρασίας, ο παίκτης αποκαλύπτει τις πραγµατικές του
προθέσεις και προσπαθεί να µεγιστοποιήσει το καθαρό του όφελος.
Όµως, λόγω της υποβολής προσφορών σε άχρηστες άδειες, είναι πιθανό
να είναι ο µέγιστος πλειοδότης τότε σε κάποιες από αυτές. Εάν κάτι
τέτοιο συµβεί, τότε όταν η δραστηριότητα στη δηµοπρασία έχει
ελαχιστοποιηθεί,

πρέπει

να

αποσυρθεί

(withdraw)

από

τις

συγκεκριµένες άδειες.
•

Στρατηγική

ψευδούς

επίδειξης

ισχύος:

Στις

δηµοπρασίες

συχνά

συµµετέχουν παίκτες οι οποίοι αν και έχουν χαµηλή ζήτηση, γνωρίζουν
ότι η πιθανότητα να κερδίσουν έστω και µία άδεια είναι ελάχιστη λόγω
του χαµηλού προϋπολογισµού τους. Παίκτες αυτής της κατηγορίας
µεγιστοποιούν την πιθανότητα να αποκοµίσουν κάποιο όφελος από τη
δηµοπρασία

αν

µε

την

κατάθεση

αποτρέψουν

τον

ανταγωνισµό,

τεχνητά

δηλαδή

τη

υψηλών

διεκδίκηση

προσφορών
από

τους

αντιπάλους κάποιας άδειας που κατέχουν.
Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική τακτική κίνηση αποτελεί η τεχνητή µείωση
της ζήτησης (demand reduction). Η τακτική αυτή, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο
Κεφάλαιο 2, συνίσταται στο ότι οι παίκτες διεκδικούν µικρότερο πλήθος
αδειών από αυτό το οποίο µπορούν βάσει των υφιστάµενων τιµών. Πρόκειται
για µια κίνηση τακτικής η οποία αποσκοπεί στην έγκαιρη κατανοµή των
αδειών µεταξύ των παικτών, ώστε οι τελικές τιµές της δηµοπρασία να
παραµείνουν κατά το δυνατό χαµηλές και συνακόλουθο το καθαρό όφελος των
νικητών να είναι υψηλό. Εκτενέστερη συζήτηση ακολουθεί στη συνέχεια του
παρόντος κεφαλαίου.

3.1.3 Τακτικές κινήσεις
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται µερικές τακτικές κινήσεις τις
οποίες µπορεί να ενσωµατώσει ένας παίκτης στη στρατηγική του, ώστε να
αντιµετωπίζει επιτυχηµένα ειδικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη
γενική στρατηγική. Οι κανόνες οι οποίοι περιγράφουν τις τακτικές αυτές
κινήσεις βάσει της ορισθείσας γενικής γραµµατικής παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα Α.
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•

Τεχνητή µείωση της ζήτησης (Demand Reduce): Η τεχνητή µείωση της
ζήτησης είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα για τον παίκτη, όπως έχει ήδη
εξηγηθεί στην ενότητα 3.1. Συνίσταται στον έγκαιρο περιορισµό του
πλήθους των αδειών που διεκδικεί ο παίκτης ώστε να επιτευχθεί όσο το
δυνατό πιο σύντοµα η κατανοµή των αδειών µεταξύ των παικτών προτού
οι τιµές τους γίνουν υψηλές.

•

Αποφυγή

σύγκρουσης

µε

συγκεκριµένους

(ισχυρούς)

παίκτες:

Στη

δηµοπρασία τύπου FCC, συχνά οι ισχυροί παίκτες δεν θέλουν να
συγκρουσθούν µεταξύ τους, αλλά προτιµούν να διεκδικούν άδειες από
ασθενέστερους αντιπάλους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εµφάνισης του
παραπάνω φαινοµένου αποτελούν οι εταιρείες AT&T και Wireless στη
δηµοπρασία ευρυζωνικού φάσµατος ζώνης C στις ΗΠΑ [11]. Οµοίως, οι
µικρότεροι παίκτες προτιµούν να συγκρούονται µεταξύ τους παρά µε
έναν ισχυρό παίκτη, όπως για παράδειγµα η AT&T, ακόµα και όταν οι
τιµές των αδειών δεν δικαιολογούν κάτι τέτοιο.
•

Στρατηγική αλλαγή αγοράς: Πολλές φορές είναι επιθυµητή η αλλαγή
τύπου στοχευόµενων αδειών κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας προς
αποφυγή υψηλών χρεώσεων. Η αλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται ως αλλαγή
αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εµφάνισης αυτού του φαινοµένου
αποτελεί

η

στροφή

πολλών

παικτών

από

τη

διεκδίκηση

των

ανταγωνιστικών αδειών τύπου 50/50kHz στις µικρότερες άδειες τύπου
50/12.5kHz στην εθνική δηµοπρασία narrowband των ΗΠΑ [34].
•

Επιβολή αντιποίνων σε ανταγωνιστές: Στην προσπάθειά του ένας παίκτης
(έστω Α) να καταστήσει τις άδειες που κατέχει ως λιγότερο ελκυστικές
στους αντίπαλους παίκτες, συχνά όταν η µέγιστη προσφορά του Α
εκτοπίζεται από κάποιον ανταγωνιστή (έστω Β), ο Α τιµωρεί τον Β για την
«επίθεσή» του. Η τιµωρία συνίσταται στην υποβολή από τον Α
προσφοράς για κάποια από τις άδειες που ο Β κατέχει. Με αυτό τον
τρόπο, µεγαλώνει το κόστος του Β για την ανακατάληψη της άδειας από
την οποία τον εκτόπισε ο Α. Συνεπώς, ο Α δίνει ένα σαφές σήµα στον Β
για το ποια θα είναι η περαιτέρω εξέλιξη της µεταξύ τους διαµάχης εάν
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ο Β δεν αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της άδειας του Α. Έτσι αυξάνεται
η πιθανότητα ο Α να αντιµετωπίσει επιτυχώς την εισβολή του Β.
•

Αποτροπή αρνητικού αποτελέσµατος: Στη δηµοπρασία τύπου FCC, εξίσου
σηµαντική µε τη µεγιστοποίηση της καθαρής ωφέλειας του, κρίνεται για
τον παίκτη

και

η

αποφυγή

«κακών» αποτελεσµάτων, όπως για

παράδειγµα η σηµαντική ενδυνάµωση κάποιου εκ των βασικών του
ανταγωνιστών. Για παράδειγµα, στη regional narrowband δηµοπρασία
στις ΗΠΑ εξίσου κρίσιµο µε τη δηµιουργία δικτύων παναµερικανικής
εµβέλειας (national aggregation) από τις ίδιες, ήταν για πολλές εταιρείες
και η παρεµπόδιση των ανταγωνιστών τους να πραγµατοποιήσουν αυτή
τους την επιδίωξη [11]. Μάλιστα γι’ αυτόν το λόγο η δηµοπρασία
παρέµεινε ενεργή στους τελευταίους γύρους, αποδίδοντας εξαιρετικά
σηµαντικά επιπλέον έσοδα στο αµερικάνικο δηµόσιο.
•

Ηθεληµένη µείωση eligibility: Ουσιαστικά πρόκειται για δραστικότερη
επέκταση της παραπάνω τακτικής. Αν η δηµοπρασία έχει φτάσει σε
τέτοιο σηµείο ώστε να υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τελειώσει και το
αποτέλεσµα

κρίνεται

ικανοποιητικό

για

τον

παίκτη,

τότε

δεν

αποστέλλεται νέα προσφορά, ακόµα και αν αυτό συνεπάγεται µείωση
του ποσού των αδειών τις οποίες ο παίκτης µπορεί να διεκδικήσει αν
τελικώς η δηµοπρασία συνεχισθεί.

3.1.4 Αναγκαιότητα λογισµικού προσοµοίωσης της δηµοπρασίας και
δοµή του
Λόγω της µεγάλης ποικιλίας δυνατών στρατηγικών κινήσεων καθώς και
της πολυπλοκότητας της δηµοπρασίας δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί µε
χρήση οικονοµικών µεθόδων ότι κάποια στρατηγική είναι βέλτιστη [74]. Η
εξέλιξη της συγκεκριµένης δηµοπρασίας, συνεπώς και οι βέλτιστες στρατηγικές
κινήσεις, εξαρτώνται από µια πλειάδα παραγόντων, όπως: οι συνθήκες της
αγοράς, το είδος των αδειών που δηµοπρατούνται, το είδος των παικτών που
ανταγωνίζονται, το σύνολο

των ενεργών κανόνων της δηµοπρασίας, οι

ακολουθούµενες στρατηγικές σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και τη ζήτηση
των παικτών κοκ. Εποµένως, ο µόνος γενικός τρόπος αποτίµησης της
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αποδοτικότητας
στρατηγικών

της συγκεκριµένης δηµοπρασίας ή και συγκεκριµένων

είναι

ο

πειραµατικός

µέσω

κατάλληλου

περιβάλλοντος

προσοµοίωσης.
Προκειµένου να είναι δυνατή η προσοµοίωση της δηµοπρασίας,
απαιτείται η υλοποίηση ευφυών αντιπροσώπων οι οποίοι προσοµοιώνουν
παίκτες της δηµοπρασίας. Κάθε τέτοιος αντιπρόσωπος, πρέπει να αποτελείται
από

ένα

σύνολο

οντοτήτων λογισµικού (software modules),

οι

οποίες

συνεργάζονται µεταξύ τους. Μια ενδεικτική λίστα ακολουθεί:
•

Μονάδα συνάρτησης χρησιµότητας: Η εν λόγω οντότητα λογισµικού
είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση σε κάποια δοµή δεδοµένων της
συνάρτησης χρησιµότητας του χρήστη και της παροχής αυτής της
πληροφορίας στο κυρίως πρόγραµµα. Με αυτόν τον τρόπο είναι γνωστή
στο λογισµικό η αξία που έχει η απόκτηση κάθε άδειας ή συνδυασµού
αδειών για τον παίκτη.

•

Μονάδα πεποιθήσεων: Η εν λόγω οντότητα λογισµικού είναι υπεύθυνη
για την αποθήκευση σε κάποια δοµή δεδοµένων των πεποιθήσεων του
χρήστη

και

της

παροχής

αυτής

της

πληροφορίας

στο

κυρίως

πρόγραµµα. Οι πεποιθήσεις αυτές αφορούν την οικονοµική δυνατότητα
και τη στρατηγική που ακολουθούν οι αντίπαλοί του. Ιδανικά, οι
πεποιθήσεις αυτές θα µπορούσαν να αναπροσαρµόζονται µέσω της
εξέτασης της ανάδρασης της δηµοπρασίας.
•

Μονάδα επεξεργασίας ανάδρασης της δηµοπρασίας: Η εν λόγω οντότητα
επεξεργάζεται την ανάδραση της δηµοπρασίας, ώστε να αποθηκευτεί σε
δοµές δεδοµένων η χρήσιµη πληροφορία. Για παράδειγµα, τέτοιου
είδους πληροφορία αποτελούν οι τρέχουσες τιµές των αδειών και οι
πλειοδότες

τους,

η

φάση

της

δηµοπρασίας,

η

απαιτούµενη

δραστηριότητα, κοκ.
•

Μονάδα ορισµού στρατηγικής: Εδώ ορίζεται η στρατηγική την οποία
πρόκειται να ακολουθήσει το λογισµικό. Ο ορισµός της στρατηγικής
είναι καλό να είναι κατά το δυνατό γενικός και σαφής. Στην επόµενη
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ενότητα καταδεικνύεται πώς µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο µέσω µιας LR(1)
γραµµατικής.
•

Μονάδα αποστολής προσφορών: Η εν λόγω µονάδα αξιοποιώντας τη
συνεργασία των προηγούµενων µονάδων, αποστέλλει τις προσφορές στη
δηµοπρασία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ορισµός της στρατηγικής γίνεται προ της

διεξαγωγής της πραγµατικής δηµοπρασίας, αν και µπορούν να γίνουν
διάφορες προσαρµογές κατά τη διάρκεια αυτής. Αυτό το γεγονός, σε
συνδυασµό µε την απαίτηση για κατά το δυνατό γενικό ορισµό της
στρατηγικής, συνεπάγονται ότι δεν είναι δυνατό δεδοµένα τα οποία γίνονται
γνωστά µόνο κατά την εκτέλεση της δηµοπρασίας να αποτελούν τµήµατα της
στρατηγικής. Για παράδειγµα, µια στρατηγική η οποία ορίζει τη διεκδίκηση
της φθηνότερης άδειας της δηµοπρασίας, πρέπει να ορίσει κάτι τέτοιο
χρησιµοποιώντας ένα τερµατικό σύµβολο (π.χ. cheapest). Κατά την εκτέλεση
της δηµοπρασίας, είναι ευθύνη της µονάδας επεξεργασίας ανάδρασης της
δηµοπρασίας να εντοπίσει ποια είναι αυτή η άδεια (π.χ. Ν_3) και ότι ο παίκτης
δεν είναι ο τρέχων πλειοδότης σε καµµία άδεια. Έτσι, η µονάδα αποστολής
προσφορών θα αποστείλει στον τρέχοντα γύρο µια προσφορά, όπως ορίζεται
από τη µονάδα ορισµού στρατηγικής, στη N_3. Οι παραπάνω περιορισµοί
έχουν

ληφθεί

υπ’ όψιν

στην προδιαγραφή

της γραµµατικής

ορισµού

στρατηγικών δηµοπρασίας τύπου FCC, η οποία έπεται.

3.2 Γραµµατική ορισµού στρατηγικών δηµοπρασίας FCC
∆εδοµένης της πολυπλοκότητας αλλά και της κάποιας ασάφειας των
στρατηγικών στις δηµοπρασίες τύπου FCC, είναι αναγκαίο να προδιαγραφεί
ένας αυστηρός τρόπος ορισµού, ή αλλιώς µια σαφής και εκφραστική «γλώσσα»
περιγραφής τέτοιων στρατηγικών. Ο αυστηρός αυτός ορισµός είναι απαραίτητος
ώστε να είναι δυνατά τα εξής:
1. Η

πληρέστερη

και

ορθότερη

κατανόηση

των

στρατηγικών

ακολούθησαν οι εταιρείες στις πραγµατοποιηθείσες δηµοπρασίες.
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2. Ο ορισµός νέων στρατηγικών ή παραλλαγών των ανωτέρω στρατηγικών
και αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας τους καθώς και σύγκρισή τους
µε άλλες «ανταγωνιστικές» ή εναλλακτικές στρατηγικές.
3. H κατασκευή λογισµικού η οποία είναι σε θέση να προσοµοιώνει κατά
το δυνατόν πιο πιστά την εξέλιξη δηµοπρασιών φάσµατος.
4. Η ευκολότερη και µε σαφήνεια ανταλλαγή απόψεων πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα από ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται µε τη θεωρία
δηµοπρασιών και τη µελέτη της δηµοπρασίας τύπου FCC.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται η κατασκευή µίας
LR(1)

κανονικής

γραµµατικής

ως

ο

καταλληλότερος

τρόπος

ορισµού

στρατηγικών. Το είδος αυτός της γραµµατικής µπορεί να διαβαστεί από ένα
µεταγλωττιστή από αριστερά προς τα δεξιά εξετάζοντας µόνο ένα επόµενο
τερµατικό σύµβολο (look ahead). Η εξέταση του επόµενου συµβόλου σε
συνδυασµό µε ότι έχει ήδη διαβαστεί επαρκεί ώστε να µην υπάρχει σύγκρουση
για την παραγωγή η οποία διαβάζεται (shift- shift ή shift-reduce conflicts). Η
επιλογή της LR(1) γραµµατικής δικαιολογείται από το συνδυασµό σαφήνειας,
εκφραστικής και σηµασιολογικής πληρότητας αλλά και ευκολία υλοποίησης
µε λογισµικό που µια τέτοια προσέγγιση συνεπάγεται. Παράλληλα, δεν πρέπει
να αγνοείται η εκτεταµένη, µακροχρόνια, επιτυχηµένη χρησιµοποίηση τέτοιων
γραµµατικών – που µπορούν να διαβασθούν από ένα απλό αυτόµατο – στα
πλαίσια

της

κατασκευής

µεταφραστών

και

διερµηνευτών

γλωσσών

προγραµµατισµού. Επίσης, υπάρχουν και δοκιµασµένα, αξιόπιστα εργαλεία
λογισµικού τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν υποβοηθητικά.
Ο έλεγχος της ορθότητας της γραµµατικής έγινε µε χρήση των εργαλείων
JFlex και BYacc. Τα εργαλεία αυτά έχουν αναπτυχθεί από το Πανεπιστήµιο
Berkeley και είναι ελεύθερα διαθέσιµα. Το εργαλείο JFlex πραγµατοποιεί τη
λεξικογραφική ανάλυση ενώ το BYacc τη συντακτική ανάλυση της εισόδου. Και
τα δύο εργαλεία υποστηρίζουν τη γλώσσα προγραµµατισµού Java και
χρησιµοποιήθηκαν

προκειµένου

να

εξασφαλισθεί

γραµµατική δεν περιέχει ασάφειες (conflicts).
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η γραµµατική η οποία κατασκευάσθηκε.
Για τον ορισµό της ακολουθήθηκαν οι συνηθισµένες συµβάσεις, δηλαδή τα µη
τερµατικά σύµβολα αρχίζουν µε κεφαλαίο γράµµα ενώ τα τερµατικά µε µικρά
γράµµατα και έντονο χρώµα. Επιπλέον, ο τελεστής της λογικής διάζευξης OR
απεικονίζεται µε το σύµβολο «|». Κάποια επεξηγηµατικά σχόλια εµφανίζονται
σε «/* */». Προκειµένου η γραµµατική να µην έχει ασάφειες σε κάποιες
παραγωγές έχουν προστεθεί επιπλέον τερµατικά σύµβολα, όπως οι λέξεις if,
else ή σηµεία στίξης όπως τα «,» , «;», «(»,«)» κοκ. Αλφαριθµητικά τα οποία είναι
κωδικοί αδειών ή παικτών επιστρέφονται από τη λεξικογραφική ανάλυση ως
token µε συγκεκριµένο όνοµα, π.χ. license_id, bidder_id στις παραγωγές της
γραµµατικής (συντακτική ανάλυση). Κάθε κανόνας παραγωγής αριθµείται και
στη

συνέχεια

παρουσιάζεται µια απλή αιτιολόγηση και ερµηνεία της

προαναφερθείσας παραγωγής, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της από τον
αναγνώστη.
Για την καλύτερη κατανόηση τόσο της γραµµατικής, όσο και των
στρατηγικών, υπενθυµίζεται στον αναγνώστη ότι µια στρατηγική ορίζεται από:
•

την επιλογή συγκεκριµένων δράσεων (actions),

•

δεδοµένης της πληροφορίας που ο παίκτης κατέχει (information),

•

των πεποιθήσεών του (beliefs) για τη δυναµικότητά του, την αξία των
αγαθών, τη στρατηγική των αντιπάλων του και τις συνθήκες (conditions)
της αγοράς και του υποσυνόλου της αγοράς που τον ενδιαφέρει αλλά
και

•

των κανόνων και της κατάστασης (state) – δηλαδή του συνόλου της
πληροφορίας η οποία αφορά το ύψος των τιµών, την τρέχουσα
κατανοµή των αδειών, τα επίπεδα δραστηριότητας των παικτών και το
πλήθος των υποβαλλοµένων προσφορών ανά γύρο – της δηµοπρασίας.
Καταβλήθηκε

προσπάθεια

ώστε

οι

κανόνες

της

αναπτυχθείσας

γραµµατικής να περιλαµβάνουν όσο το δυνατόν πληρέστερα όλα τα ανωτέρω:
S

→

(1)

Actions
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Actions

→

Action ; Actions | Action ;

(2)

Action

→

if (Conditions) then Act | Act

(3)

Act

→

do_nothing

|

Bid

|

| (4)

JumpBid

DemReduce | Avoid Bidders | ShiftMarket
from Licences to Licences
Conditions

→

Condition and Conditions | Condition

(5)

Condition

→

CompetitionLevel

(6)

|

CompetitionLevel

Licenses | AuctionPhase | FacePredatory |
RivalBelief

Bidders

OptimalDRP
AmDisplaced

|

|

TacitCollude

HaveBidded
Bidders

|

Bidders
StopOk

|
|
|

ThresholdOk | JumpBidAllowed
CompetitionLevel

→

high_comp | medium_comp | low_comp

AuctionPhase

→

early | middle | high_activity_end | (8)

(7)

reduced_activity_end
RivalBelief

→

BudgetBelief StrategyBeliefs DemBelief | (9)
avoid

BudgetBelief

→

nobb | high | medium | low

StrategyBeliefs

→

nosb | StrategyBelief , StrategyBeliefs | (11)

(10)

StrategyBelief
StrategyBelief

→

sincere

|

conservative

predatory
|

|

early_lying

snake
|

| (12)
ties

Licenses | look_for_val
Licenses

→

License # Licenses | ( Licenses ) or ( (13)
Licenses ) | License

License

→

license_id

(14)
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DemBelief

→

nodb | Licenses

(15)

FacePredatory

→

face_predatory | no_face_predatory

(16)

TacitCollude

→

collude | no_collude | collude Bidders | (17)
no_collude Bidders

Bidders

→

BidderId , Bidders | BidderId

(18)

BidderId

→

bidder_id

(19)

OptimalDRP

→

odrp | no_odrp

(20)

Bid

→

bid HowManyFor WhereTo

(21)

HowManyFor

→

eligible| nb_max | percentage demand (22)
|num|none

WhereTo

→

useless | cheapest | Licenses | core | (23)
nb_max| none

DemReduce

→

demand_reduce {update percentage}

(24)

HaveBidded

→

have_bidded | no_have_bidded

(25)

JumpBid

→

jump_bid HowManyFor WhereTo

(26)

AmDisplaced

→

am_displaced | no_am_displaced

(27)

StopOk

→

stop_ok | no_stop_ok Licenses

(28)

JumpBidAllowed

→

jump _ok | no_jump_ok

(29)

Avoid

→

avoid_bidder

(30)

ShiftMarket

→

shift_market from Licenses to Licenses

(31)

ThresholdOk

→

dr_threshold_ok | no_dr_threshold_ok | (32)
el_threshold_ok | no_el_threshold_ok

Πίνακας 3.1: Η συντακτική περιγραφή της γλώσσας περιγραφής των πιθανών

-70-

Κεφάλαιο 3ο: Η δηµοπρασία τύπου FCC
στρατηγικών στη δηµοπρασία τύπου FCC.

Οι παραπάνω κανόνες ορίζουν µια γραµµατική η οποία περιγράφει µια
γλώσσα ορισµού και περιγραφής στρατηγικών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξήγηση των παραπάνω κανόνων:
Ο κανόνας (1) ορίζει τη στρατηγική ως ένα σύνολο από δράσεις
(Actions), οι οποίες ορίζονται στον κανόνα (2) ως µία δράση (Action) ή µια
σειρά από δράσεις. Κάθε δράση είναι είτε µια απλή ενέργεια (Act) ή µια
ενέργεια

η

οποία

πραγµατοποιείται

κάτω

από

ορισµένες

συνθήκες

(Conditions), όπως φαίνεται στον κανόνα (3). Η ενέργεια (Act) ορίζεται στην
παραγωγή (4) να είναι είτε η αποστολή κάποιας ειλικρινούς (Bid) ή αυξηµένης
(JumpBid) προσφοράς, η αποφυγή κάποιου ισχυρού αντιπάλου (Avoid) ή η
τεχνητή µείωση της ζήτησης (DemReduce) τα οποία ορίζονται επακριβώς στη
συνέχεια.
Οι συνθήκες (Conditions) είναι εξαιρετικά σηµαντικό τµήµα της
στρατηγικής

και

εµπλέκονται

στο

µεγαλύτερο

πλήθος παραγωγών της

γραµµατικής. Με όλες αυτές τις παραγωγές επιχειρείται η ακριβής περιγραφή
όλων εκείνων των συνθηκών τις οποίες είναι δυνατό να αντιµετωπίσει ένας
παίκτης στη διάρκεια της δηµοπρασίας. Αρχικά, στην παραγωγή (5), οι
συνθήκες ορίζονται ως µια απλή συνθήκη (Condition) ή µια σειρά από
συνθήκες οι οποίες είναι δυνατό να επικρατούν και επηρεάζουν τις κινήσεις
του παίκτη, ανάλογα µε τη στρατηγική την οποία ακολουθεί. Αυτές ορίζονται
στον κανόνα (6) ως:
•

CompetitionLevel:
ανταγωνισµού

της

Αυτή

η

συνθήκη

δηµοπρασίας,

ή

περιγράφει
συγκεκριµένων

τα

επίπεδα

αδειών

της

δηµοπρασίας, τα οποία µπορεί να είναι υψηλά (high_comp), µέσα
(medium_comp) ή χαµηλά (low_comp) όπως ορίζει ο κανόνας (7).
•

AuctionPhase: Πρόκειται για τη φάση στην οποία ευρίσκεται η
δηµοπρασία. Ορίζεται στον κανόνα (8). Η φάση της δηµοπρασίας
µπορεί να είναι:
o

early: η δηµοπρασία είναι στους πρώτους γύρους (stage 1),
-71-

Κεφάλαιο 3ο: Η δηµοπρασία τύπου FCC
o

middle: στη µέση της δηµοπρασίας (stage 2),

o

high_activity_end: στην τελευταία φάση (stage 3),

o

reduced_activity_end: στους τελευταίους γύρους της τελευταίας
φάσης όπου η δραστηριότητα κατάθεσης νέων προσφορών σε
κάθε γύρο είναι η ελάχιστη δυνατή (µία νέα προσφορά ανά
γύρο).

•

RivalBelief: Εδώ περιγράφονται οι πεποιθήσεις του παίκτη σε σχέση µε
τους αντιπάλους (Bidders) τους οποίους αντιµετωπίζει. Οι πεποιθήσεις
αυτές ορίζονται από τον κανόνα (9) και έχουν να κάνουν µε:
o

BudgetBelief: Εδώ περιγράφονται οι πεποιθήσεις σχετικά µε το
πόσο ισχυρός οικονοµικά είναι κάποιος παίκτης. Οι πεποιθήσεις
αυτές ορίζονται στον κανόνα (10) και χρησιµοποιούνται σε
συνθήκες, όπως δείχνει ο κανόνας (6). Αυτή η πληροφορία είναι
διαθέσιµη σε όλους τους παίκτες µέσω α) των προκαταβολών τις
οποίες υποχρεούνται να δώσουν στο δηµοπράτη και οι οποίες
καθορίζουν και πόσες άδειες τους επιτρέπεται να διεκδικήσουν
αλλά και β) της γενικότερης εικόνας που έχουν για την
τηλεπικοινωνιακή αγορά. Εάν τέτοια πληροφορία δεν είναι
διαθέσιµη, στη γραµµατική χρησιµοποιείται το σύµβολο nobb.

o

StrategyBeliefs: Εδώ περιγράφονται οι πεποιθήσεις σχετικά µε τη
στρατηγική

την

οποία

ακολουθεί

κάποιος

παίκτης.

Οι

πεποιθήσεις αυτές ορίζονται στον κανόνα (11). Συγκεκριµένα,
µπορεί να υπάρχουν: καµµία πεποίθηση (έλλειψη πληροφορίας),
µία πεποίθηση (StrategyBelief), ή µια σειρά από αυτές. Οι
στρατηγικές

περιγράφονται

µε

ένα

αλφαριθµητικό

(string)

τερµατικό σύµβολο το οποίο λαµβάνει µία από τις τιµές:
sincere, predatory, snake, conservative, ties, early_lying,
look_for_val, ανάλογα µε το ποια είναι η ακολουθούµενη
στρατηγική.
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o

DemBelief: Πρόκειται για τις πεποιθήσεις σχετικά µε τη ζήτηση
κάποιου παίκτη. Οι πεποιθήσεις ορίζονται στον κανόνα (15) ως
οι άδειες (Licenses) τις οποίες ενδιαφέρεται να αποκτήσει ο
συγκεκριµένος παίκτης. Οι άδειες ορίζονται στον κανόνα (13) ως
µία άδεια (License) ή περισσότερες. Η κάθε άδεια (License) είναι
ένα αλφαριθµητικό το οποίο προκύπτει από το σύνολο των
αποδεκτών

κωδικών

αδειών

για

κάθε

δηµοπρασία.

Στη

γραµµατική για λόγους απλότητας χρησιµοποιείται ο κωδικός
license_id στην παραγωγή (14) για να εκφράσει αυτά τα
αλφαριθµητικά.
o

Τέλος, η συνθήκη avoid Bidders του κανόνα (9) ορίζει ότι οι
συγκεκριµένοι Bidders είναι τόσο ισχυροί ώστε δεν θα πρέπει να
υπάρξει σύγκρουση µαζί τους.

•

FacePredatory: Αυτή η συνθήκη ορίζεται στον κανόνα (16) και µπορεί
να

είναι

είτε

αληθής

(face_predatory)

είτε

ψευδής

(no_face_predatory), ανάλογα µε το αν ο παίκτης αντιµετωπίζει
εκβιαστικές προσφορές στη δηµοπρασία ή όχι.
•

TacitCollude:

Η

συγκεκριµένη

συνθήκη

η

οποία

ορίζεται

στην

παραγωγή (17) είναι αληθής (collude) όταν οι παίκτες της δηµοπρασίας
«συνεργάζονται»
δηµοπρασία

µεταξύ

όσο

το

τους

προκειµένου

δυνατόν

να

συντοµότερα.

ολοκληρωθεί
Στην

η

περίπτωση

διαφοροποίησης των παικτών σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το αν
συνεργάζονται ή όχι (no_collude), παρουσιάζονται τα κωδικά τους
ονόµατα.
•

OptimalDRP: Η συγκεκριµένη συνθήκη η οποία ορίζεται στην παραγωγή
(20) είναι αληθής (odrp) αν είναι η κατάλληλη στιγµή για τον παίκτη
του οποίου καθορίζεται η στρατηγική να προβεί σε τεχνητή µείωση της
ζήτησης

(demand reduction) και ψευδής (no_odrp) σε αντίθετη

περίπτωση.
•

HaveBidded:

Η

συγκεκριµένη

συνθήκη

η

οποία

ορίζεται

στην

παραγωγή (25) είναι αληθής (have_bidded) αν οι παίκτες (Bidders)
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έχουν αποστείλει κάποια προσφορά στον αµέσως προηγούµενο γύρο της
δηµοπρασίας.
•

AmDisplaced:

Η

συγκεκριµένη

συνθήκη

η

οποία

ορίζεται

στην

παραγωγή (27) είναι αληθής (am_displaced) αν οι παίκτες (Bidders)
έχουν

εκτοπίσει

τη

µέγιστη

προσφορά

του παίκτη

του οποίου

καθορίζεται η στρατηγική από κάποιες άδειες.
•

StopOk: Η συγκεκριµένη συνθήκη η οποία ορίζεται στην παραγωγή (28)
είναι αληθής (stop_ok) εάν ο παίκτης του οποίου καθορίζεται η
στρατηγική επιθυµεί η δηµοπρασία να τερµατίσει τώρα και ψευδής (no_
stop_ok) σε αντίθετη περίπτωση.

•

ThresholdOk: Η συγκεκριµένη συνθήκη εξετάζει αν κάποιο από τα όρια
τα οποία προδιαγράφονται στην παραγωγή (32) παραβιάζεται ή όχι.

•

JumpBidAllowed: Η συγκεκριµένη συνθήκη η οποία ορίζεται στην
παραγωγή (29) είναι αληθής (jump_ok) εάν επιτρέπεται από τους
κανονισµούς

της

δηµοπρασίας

η

κατάθεση

οσοδήποτε

µεγάλων

προσφορών από τον παίκτη.
Εξίσου σηµαντικές µε τις επικρατούσες συνθήκες, είναι και οι δυνατές
ενέργειες των παικτών Avoid Bidders, Bid, JumpBid και DemReduce οι οποίες
εµφανίζονται στη γραµµατική στον κανόνα (4) και οι δυο τελευταίες ορίζονται
αναλυτικά στις παραγωγές (21) και (24) αντίστοιχα. Η υποβολή προσφοράς
γίνεται είτε µε το ελάχιστο δυνατό τίµηµα (Bid) είτε µε υψηλότερο (JumpBid).
Επίσης, απαιτείται ο ορισµός τόσο του αριθµού αδειών (HowManyFor) για τις
οποίες θα αποσταλούν προσφορές, όσο και της ταυτότητας (WhereTo) των
αδειών αυτών.
Το πλήθος των αδειών (HowManyFor) ορίζεται στον κανόνα (22) και
δύναται να λάβει τις ακόλουθες τιµές:
•

eligible: Αυτό το τερµατικό σύµβολο σηµαίνει ότι ο παίκτης θα πρέπει
να καταθέσει νέες προσφορές – µηδέν ή περισσότερες – για τόσες άδειες
όσες απαιτούνται από τους κανόνες της δηµοπρασίας προκειµένου να
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διατηρηθεί αµείωτο το πλήθος των αδειών τις οποίες του επιτρέπεται να
διεκδικήσει.
•

nb_max: Αυτό το τερµατικό σύµβολο σηµαίνει ότι ο παίκτης θα πρέπει
να καταθέσει νέες προσφορές – µηδέν ή περισσότερες – για τόσες
επιπλέον άδειες όσες είναι απαραίτητες για τη µεγιστοποίηση του
καθαρού οφέλους του.

•

percentage demand: Αυτό το τερµατικό σύµβολο σηµαίνει ότι ο
παίκτης θα πρέπει να καταθέσει νέες προσφορές για τόσες άδειες, ώστε
οι άδειες αυτές και οι άδειες στις οποίες ήδη έχει την µεγίστη προσφορά
να είναι ένα συγκεκριµένο ποσοστό της συνολικής του ζήτησης
(demand). Αυτός ο κανόνας παρέχει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να
µπορεί ο παίκτης να διεκδικήσει περισσότερες ή λιγότερες άδειες από
την τιµή του eligibility, αλλά και για να εκφράσει την τεχνητή µείωση
της ζήτησης.

•

num: Πρόκειται για υποπερίπτωση της παραπάνω περίπτωσης, η οποία
χρησιµοποιείται για λόγους απλότητας.

•

none: Αυτό το τερµατικό σύµβολο σηµαίνει ότι ο παίκτης δεν θα
υποβάλλει καµµία νέα προσφορά.
Η ταυτότητα των αδειών (WhereTo) για τις οποίες θα αποσταλούν

προσφορές ορίζεται στον κανόνα (23) και δύναται να λάβει τις ακόλουθες
τιµές:
•

useless: Πρόκειται για τις άδειες στις οποίες θα αποσταλούν οι
προσφορές δεν είναι αυτές που ο παίκτης επιθυµεί πραγµατικά να
αποκτήσει.

•

cheapest: Πρόκειται για τις φθηνότερες από τις άδειες που επιθυµεί ο
παίκτης. Λόγω του ανοικτού χαρακτήρα της δηµοπρασίας, η εύρεση
αυτών των αδειών από την ανάδραση στο τέλος κάθε γύρου είναι
τετριµµένη.
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•

Licenses: Πρόκειται για συγκεκριµένους κωδικούς αδειών, οι οποίες
είναι αλφαριθµητικά.

•

core: Αυτό το τερµατικό σύµβολο σηµαίνει ότι ο παίκτης θα πρέπει να
καταθέσει

νέες

προσφορές

για

τις

βασικές

άδειες

που

θέλει

(εµφανίζονται σε όλους των συνδυασµών αδειών στη συνάρτηση
ωφέλειας του παίκτη).
•

nb_max: Πρόκειται για τις άδειες εκείνες οι οποίες αποδίδουν το
µέγιστο καθαρό όφελος (net benefit) στον παίκτη.

•

none: Αυτό το τερµατικό σύµβολο σηµαίνει ότι ο παίκτης δεν καταθέτει
προσφορά για καµµία άδεια.
Τέλος, στη γραµµατική περιλαµβάνεται και η παραγωγή (24) η οποία

χρησιµοποιείται για να προχωρήσει ο παίκτης σε τεχνητή µείωση της ζήτησης.
Η παραγωγή αυτή έχει ως αποτέλεσµα να µειωθεί το πλήθος των αδειών τις
οποίες προσπαθεί να αποκτήσει ο παίκτης στη δηµοπρασία. ∆εδοµένης της
σηµασίας που έχει η τεχνητή µείωση της ζήτησης, θεωρήθηκε καλό να
περιληφθεί στους βασικούς κανόνες της γραµµατικής και να µην ορισθεί στη
συνέχεια, όπως γίνεται µε τις διάφορες δυνατές στρατηγικές στη συνέχεια του
παρόντος κεφαλαίου. Η παραγωγή (31) παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής
αγοράς (ShiftMarket), ενώ η παραγωγή (30) επιτρέπει την αποφυγή ισχυρών
αντιπάλων (30).

3.3 Ορισµός στρατηγικών
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένες υπόγραµµατικές οι οποίες µπορούν να παραχθούν από τη βασική γραµµατική
που ορίσθηκε προηγουµένως και που περιγραφούν τις βασικές στρατηγικές
που έχουν παρατηρηθεί στη δηµοπρασία τύπου FCC. Η αρίθµηση δίπλα σε
κάθε κανόνα παραγωγής της υπό-γραµµατικής παραπέµπει στην αντίστοιχη
παραγωγή της βασικής γραµµατικής. Οι υπό-γραµµατικές οι οποίες δεν
παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α.
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3.3.1 Ειλικρινής στρατηγική (Sincere)
Υπενθυµίζεται ότι αυτή η στρατηγική µεγιστοποιεί σε κάθε βήµα το
καθαρό όφελος του παίκτη. Άρα ανάγεται σε έναν κανόνα: bid nb_max
nb_max.

Οι

παραγωγές

της υπό-γραµµατικής που ορίζουν αυτήν τη

στρατηγική η οποία συνίσταται στον παραπάνω κανόνα είναι:
S

→

Actions

(1)

Actions

→

Action ;

(2)

Action

→

Act

(3)

Act

→

Bid

(4)

Bid

→

bid HowManyFor WhereTo

(21)

HowManyFor

→

nb_max

(22)

WhereTo

→

nb_max

(23)

Πίνακας 3.2: Η συντακτική περιγραφή της ειλικρινούς στρατηγικής.

3.3.2 Η εκβιαστική στρατηγική (Predatory)
Η στρατηγική αυτή αποτελείται από τρεις υπό συνθήκη ενέργειες,
δηλαδή είναι:
S

→

Actions

(1)

Actions

→

Action1 ; Action2 ; Action3 ;

(2)

Action1

→

if (Conditions1) then Act1

(3)

Act1

→

Bid1

(4)

Conditions1

→

Condition1

(5)

Condition1

→

RivalBelief1 Bidders

(6)
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RivalBelief1

→

BudgetBelief1 StrategyBeliefs1 DemBelief1

(9)

BudgetBelief1

→

medium | low

(10)

StrategyBeliefs1

→

StrategyBelief1

(11)

StrategyBelief1

→

ties Licenses1

(12)

Licenses1

→

License # Licenses | Licenses or Licenses | (13)
License

License

→

license_id

(14)

DemBelief1

→

Licenses1

(15)

Bidders

→

BidderId , Bidders | BidderId

(18)

BidderId

→

bidder_id

(19)

Bid1

→

bid HowManyFor1 WhereTo1

(21)

HowManyFor

→

two

(22)

WhereTo

→

Licenses1

(23)

Πίνακας 3.3: Η συντακτική περιγραφή της εκβιαστικής στρατηγικής [Α’ µέρος].

Η παραπάνω ενέργεια ουσιαστικά υλοποιεί την πρώτη ενέργεια. Σε
αυτήν πρέπει να προστεθούν και οι ενέργειες 2 και 3 οι οποίες εξετάζουν κατά
πόσο η στρατηγική είναι επιτυχηµένη, δηλαδή αν ο αντίπαλος υποχωρεί στις
αξιώσεις ή όχι.
Συγκεκριµένα, η ενέργεια 2 εξετάζει αν µετά την κατάθεση των
προσφορών από τον παίκτη καθώς και τον αντίπαλό του, ο αντίπαλος τελικά
υποχώρησε και συνεπώς έχει αποκτηθεί η µία άδεια.
Action2

→

if (Conditions2) then Act2

(3)

Act2

→

∉

(4)
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Conditions2

→

Condition2α , Condition2β

(5)

Condition2α

→

HaveBidded Bidders

(6)

HaveBidded

→

true

(25)

Bidders

→

BidderIdA, BidderIdB

(18)

BidderIdA

→

bidder_id /* my bidder id */

(19)

BidderIdB

→

bidder_id /*rival’s bidder id */

(19)

Condition2β

→

TacitCollude

(6)

TacitCollude

→

true BidderIdB

(17)

Πίνακας 3.4: Η συντακτική περιγραφή της εκβιαστικής στρατηγικής [Β’ µέρος].

Επειδή

όµως

είναι δυνατό µετά την αποστολή προσφορών του

αντιπάλου, να προκύψει ότι εκείνος δεν υποχώρησε, πρέπει να ορισθεί η
ενέργεια 3. Η ενέργεια αυτή καθορίζει ότι ο παίκτης επιµένει στην προσπάθειά
του για «εκβιασµό» του αντιπάλου, επαναλαµβάνει δηλαδή την ενέργεια 1
(Act1) η οποία ορίσθηκε προηγουµένως.
Action3

→

if (Conditions3) then Act1

(3)

Conditions2

→

Condition2α , Condition2β

(5)

Condition2α

→

HaveBidded Bidders

(6)

HaveBidded

→

true

(25)

Bidders

→

BidderIdA, BidderIdB

(18)

BidderIdA

→

bidder_id /* my bidder id */

(19)

BidderIdB

→

bidder_id /*rival’s bidder id */

(19)

Condition2β

→

TacitCollude

(6)
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TacitCollude

→

(17)

false BidderIdB

Πίνακας 3.5: Η συντακτική περιγραφή της εκβιαστικής στρατηγικής [Γ’ µέρος].

3.3.3 Συνδυασµοί
Ένα απλό παράδειγµα για το πώς οι παραπάνω κανόνες συνδυάζονται
και δηµιουργούν πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές είναι ο συνδυασµός της
στρατηγικής αρχικού ψεύδους, µε την τεχνητή µείωση της ζήτησης και την
ηθεληµένη µείωση eligibility.
Αρχικά ο παίκτης προσπαθεί να µην αποκαλύψει τις άδειες που τον
ενδιαφέρουν ώστε να αποφύγει να χάσει χρήµατα προσπαθώντας να αµυνθεί
έναντι των παικτών που ακολουθούν εκβιαστική στρατηγική. Στη συνέχεια,
προς το τέλος της δηµοπρασίας διεκδικεί τις άδειες εκείνες που πραγµατικά
τον ενδιαφέρουν. Λόγω του µέτριου προϋπολογισµού και της εκτίµησής του ότι
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι τελικές τιµές των αδειών να είναι υπερβολικά
µεγάλες για τον ίδιο εάν δεν γίνει τεχνητή µείωση της ζήτησης, προχωρά σε
τεχνητή µείωση της ζήτησης. Παράλληλα, είναι διατεθειµένος να θυσιάσει
ακόµα και το eligibility του ώστε να τελειώσει η δηµοπρασία προκειµένου να
µην ανέβουν πολύ οι τιµές.
Συγκεκριµένα,

το

σύνολο

των

κανόνων

που

αποτελούν

την

προαναφερθείσα «σύνθετη» στρατηγική και είναι οι παρακάτω (Oι κανόνες
διαβάζονται σειριακά µε τη σειρά που παρατίθενται στη συνέχεια.):
if (early) then bid eligible useless ;
if (middle) then bid eligible useless ;
if (end , face_predatory) then bid eligible useless ;
if (end , no_face_predatory) then bid nb_max nb_max ;
if (reduced_activity_end , no_stop_ok Licenses) then withdraw
Licenses;
if (reduced_activity_end , no_stop_ok) then bid nb_max nb_max;
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if (high_comp, high_activity_end, odrp, dr_threshold_ok) then
demand_reduce ;
if (high_comp, reduced_activity_end , odrp, dr_threshold_ok) then
demand_reduce ;
if (reduced_activity_end , stop_ok, dr_threshold_ok) then bid
none none;

3.4 Ορισµός µηχανής Moore
Στην ενότητα 3.2 αιτιολογήθηκε µερικώς η επιλογή να κατασκευασθεί
µια κανονική γραµµατική ικανή να περιγράψει τις στρατηγικές των παικτών
στην ταυτόχρονη αύξουσα δηµοπρασία και η οποία µπορεί να διαβασθεί από
ένα αυτόµατο. Η χρήση αυτοµάτων και µάλιστα µιας ειδικής κατηγορίας που
ονοµάζονται µηχανές Moore χρησιµοποιείται ευρέως στη θεωρία παιγνίων [19].
Η χρησιµότητα τους είναι εξαιρετικά µεγάλη γιατί οι µηχανές αυτές
προγραµµατίζονται ώστε να υλοποιούν σε ένα παίγνιο µια στρατηγική ενός
παίκτη. Τα παίγνια στα οποία συµµετέχουν αυτές οι υπολογιστικές µηχανές
είναι συνήθως πολύπλοκα είτε λόγω του µεγάλου αριθµού ειδών στρατηγικών
που ανταγωνίζονται µεταξύ τους, είτε και λόγω του µεγάλου ή απεριόριστου
αριθµού γύρων του παιγνίου. Η δηµοπρασία τύπου FCC είναι και αυτή ένα
παίγνιο

µε

συγκεκριµένους

κανόνες∗

στο

οποίο

συµµετέχει

ένας

συγκεκριµένος, µη µεταβαλλόµενος πληθυσµός παικτών, καθένας εκ των
οποίων προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την καθαρή ωφέλειά του στο τέλος του
παιγνίου. Στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκε η υλοποίηση µιας τέτοιας
µηχανής. Υιοθετήθηκε, δηλαδή, µια διαδεδοµένη και ευρέως αποδεκτή
µεθοδολογία

της

θεωρίας

πληρέστερη

µελέτη

και

παιγνίων,

αυστηρή

για

την

διατύπωση

ουσιαστική
των

διερεύνηση,

συµπερασµάτων

που

προκύπτουν για τη συγκεκριµένη δηµοπρασία. Επιπλέον, η υιοθέτηση µιας

∗

Υπενθυµίζεται ότι οι κανόνες ενός παιγνίου ορίζουν µε αυστηρό τρόπο ποιος

παίκτης µπορεί να κάνει τι και πότε στην εξέλιξη του παιγνίου. Επίσης ορίζει πότε το
παίγνιο τελειώνει και τι αποκοµίζει κάθε παίκτης, ανάλογα µε το αποτέλεσµα του
παιγνίου.
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τέτοιας αναπαράστασης των ακολουθούµενων στρατηγικών επιτρέπει την
ενίσχυση της θεωρητικής διερεύνησης µε πειραµατικά αποτελέσµατα που
προκύπτουν από ένα περιβάλλον προσοµοίωσης (το οποίο περιγράφεται στην
ενότητα 3.5) όπου οι οντότητες που συµµετέχουν είναι τέτοιες µηχανές.
Συνεπώς, η χρήση µιας αυστηρής µεθοδολογίας ενισχύει την αξία των
πειραµατικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν, σε σχέση µε αυτά που θα
προέκυπταν αν για παράδειγµα ακολουθούνταν µια µη δοκιµασµένη µέθοδος.
Στη συνέχεια του παρόντος υποκεφαλαίου περιγράφονται εν συντοµία οι
µηχανές Moore και περιγράφεται το λογισµικό που κατασκευάσθηκε στα
πλαίσια της παρούσας εργασίας.
Οι

µηχανές

Moore

είναι

αυτόµατα

µε

πεπερασµένο

αριθµό

καταστάσεων τα οποία είναι κατάλληλα για να παίζουν επαναλαµβανόµενα
παίγνια, δηλαδή παίγνια µε πολλούς γύρους στα οποία συµµετέχει ο ίδιος
πληθυσµός παικτών. Μια µηχανή Moore ανταποκρίνεται σε δεδοµένες
εισόδους (input) παράγοντας κατάλληλη έξοδο (output). Η έξοδος αυτής της
µηχανής εξαρτάται από την ανάδραση της δηµοπρασίας αλλά και τις ενέργειες
των υπολοίπων παικτών. Επιπρόσθετες πληροφορίες πέρα από τις ενέργειες
των αντιπάλων παικτών είναι δυνατό να αποθηκευτούν στη µνήµη του
αυτοµάτου,

η

ελαχιστοποιηθούν

οποία

πάντως

είναι

οι

απαιτήσεις

σε

πεπερασµένη.
µνήµη,

πολλές

Προκειµένου
µηχανές

να

Moore

κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται πολλά σήµατα πληροφορίας
(information signals) ως είσοδο. Για παράδειγµα, για να µην είναι αναγκαία η
αποθήκευση στη µνήµη της µηχανής του συγκεκριµένου γύρου του παιγνίου,
είναι δυνατό η µηχανή αυτή να δέχεται ως επιπλέον είσοδο ένα σήµα
«ρολογιού» του οποίου η ένδειξη αποτελεί το γύρο του παιγνίου. Με βάση αυτά
τα σήµατα εισόδου και τις αντίπαλες ενέργειες, σε κάθε φάση του παιγνίου, η
µηχανή παράγει ως έξοδο κάποια από τις επιτρεπόµενες δράσεις (actions) τις
οποίες µπορεί να υλοποιήσει δεδοµένων των κανόνων του παιγνίου.
Προκειµένου να ορισθεί πλήρως µια τέτοια µηχανή είναι αναγκαίο να
ορισθούν µε σαφήνεια οι καταστάσεις (states) από τις οποίες διέρχεται. Μία
από αυτές τις καταστάσεις ορίζεται ως η αρχική κατάσταση, δηλαδή η
κατάσταση από την οποία ξεκινάει το παίγνιο. Τα σήµατα πληροφορίας τα
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οποία είναι δυνατό να αποσταλούν πρέπει επίσης να ορισθούν. Επιπλέον, είναι
απαραίτητος ο ορισµός και των συναρτήσεων µετάβασης (transition function)
και εξόδου (output function):
•

Η συνάρτηση εξόδου είναι η δράση (action) η οποία επιλέγεται από τον
παίκτη ως η πλέον κατάλληλη να υλοποιηθεί.

•

Η συνάρτηση µετάβασης καθορίζει πώς το αυτόµατα µεταβαίνει από
κατάσταση

σε

κατάσταση,

λαµβάνοντας

υπ’

όψιν

τα

σήµατα

πληροφορίας και τις αντίπαλες ενέργειες.

3.4.1 Προδιαγραφή µηχανής Moore για δηµοπρασίες τύπου FCC
Η µηχανή Moore την οποία προδιαγράφουµε έχει ήδη ορισθεί µερικώς
στα προηγούµενα υποκεφάλαια. Συγκεκριµένα, η µηχανή Moore η οποία
προτείνεται έχει πέντε καταστάσεις: start, middle, high_activity_end,
reduced_activity_end , end_of_game. Η κατάσταση start είναι η αρχική
κατάσταση της µηχανής. Αντιπροσωπεύει την πρώτη φάση (stage 1) της
δηµοπρασίας. Η κατάσταση middle και high_activity_end αντιπροσωπεύουν
τη δεύτερη και µέρος της τρίτης φάσης της δηµοπρασίας αντιστοίχως. Η
κατάσταση reduced_activity_end αντιπροσωπεύει την κατάσταση εκείνη κατά
την οποία η δηµοπρασία βρίσκεται ήδη στην τρίτη φάση και επιπλέον σε κάθε
γύρο κατατίθεται µία ακριβώς νέα προσφορά, όταν δηλαδή η δραστηριότητα
στη δηµοπρασία είναι µηδαµινή και η δηµοπρασία τείνει να περατωθεί. Η
κατάσταση end_of_game αντιπροσωπεύει το τέλος της δηµοπρασίας.
Μετά τον ορισµό των καταστάσεων, είναι αναγκαίο να δοθεί ο ορισµός
της συνάρτησης µετάβασης. Η µετάβαση από την κατάσταση start στην
κατάσταση middle, αλλά και από την κατάσταση middle στην κατάσταση
high_activity_end,

γίνεται

όταν

ο

δηµοπράτης

αποστέλλει

το

σήµα

πληροφορίας αλλαγής φάσης. Υπενθυµίζεται στον αναγνώστη ότι η πληροφορία
αυτή δίδεται µαζί µε την υπόλοιπη πληροφορία ανάδρασης (feedback) που
αποστέλλεται στους παίκτες στο τέλος κάθε γύρου σύµφωνα µε τους κανόνες
της δηµοπρασίας. Η µετάβαση από την κατάσταση high_activity_end στην
κατάσταση reduced_activity_end γίνεται όταν σε κάποιο γύρο στην τρίτη
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φάση της δηµοπρασίας υποβληθεί µόνο µία προσφορά. Επιπλέον επιτρέπεται
η µετάβαση από την κατάσταση reduced_activity_end στην κατάσταση
high_activity_end ώστε να περιγραφεί η περίπτωση εκείνη στην οποία η
δηµοπρασία εµφανίζει παροδικά κάποια επιπλέον δραστηριότητα όταν ο
αριθµός των νέων προσφορών σε ένα γύρο της δηµοπρασίας γίνει µεγαλύτερος
του ενός. Τέλος, η µετάβαση από τις καταστάσεις high_activity_end και
reduced_activity_end στην κατάσταση end_of_game σηµατοδοτεί τη λήξη
της δηµοπρασίας και γίνεται όταν δεν σταλεί καµµία νέα προσφορά και ο
δηµοπράτης κηρύξει τον τερµατισµό της δηµοπρασίας.
Η συνάρτηση εξόδου (output function) της µηχανής Moore είναι κάποια
από τις στρατηγικές η οποία αναπαριστάται από τη γραµµατική του
προηγούµενου υποκεφαλαίου. Τα σήµατα πληροφορίας που δέχεται η εν λόγω
µηχανή Moore είναι η ανάδραση η οποία αποστέλλεται στο τέλος κάθε γύρου
στους παίκτες σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµοπρασίας. Όµως, σε
περιβάλλον λογισµικού προσοµοίωσης, η µηχανή µπορεί να δέχεται επιπλέον
σήµατα πληροφορίας από ένα αντικείµενο λογισµικού το οποίο αναλύει την
αποστελλόµενη

ανάδραση

και

συνυπολογίζοντας

τις

πεποιθήσεις

και

προτιµήσεις του παίκτη (συνάρτηση χρησιµότητας, µη αποδεκτά τελικά
αποτελέσµατα) ορίζει τις συνθήκες (για παράδειγµα face_predatory, stop_ok)
τις οποίες ελέγχει η συνάρτηση εξόδου.

3.5 Μια πρωτότυπη και αποτελεσµατική στρατηγική
Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια πρωτότυπη και αποτελεσµατική
στρατηγική, η οποία συνδυάζει στοιχεία από τις προαναφερθείσες στρατηγικές.
Αποτελεί σχεδιαστική επιλογή η συγκεκριµένη στρατηγική να απαρτίζεται από
ολιγάριθµους και κατά το δυνατό γενικούς κανόνες. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει ότι
η εν λόγω στρατηγική είναι κατά το δυνατόν γενική και συνεπώς µπορεί να
ακολουθηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες «εκδόσεις» και συνδυασµούς
κανόνων της δηµοπρασίας τύπου FCC. Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη
στρατηγική, η οποία µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «αποφασιστική στρατηγική»
απαρτίζεται από τους ακόλουθους κανόνες:
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if (early) then bid eligible nb_max;

(K1)

if (middle) then bid nb_max nb_max;

(K2)

if (avoid strong_bidder_ids) then avoid_bidder;

(K3)

if (am_displaced Bidder) then bid one intruder_license_id;

(K4)

if (high_comp, middle, odrp, dr_threshold_ok)
(K5)
then demand_reduce;
if (high_comp, high_activity_end, odrp, dr_threshold_ok)
(K6)
then demand_reduce;
if (high_activity_end) then bid nb_max nb_max;

(K7)

if (reduced_activity_end ) then bid none none;

(K8)

Προφανώς η στρατηγική µπορεί να περιγραφεί µέσω της γενικής
γραµµατικής περιγραφής στρατηγικών η οποία έχει ορισθεί στο 3.2. Η λογική
της

παραπάνω

επιφυλακτικός

στρατηγικής
και

είναι

προσπαθεί

να

ότι

αρχικά

παραµείνει

ο

παίκτης

ενεργός

σε

παραµένει
άδειες

του

ενδιαφέροντός του ενώ παράλληλα συγκεντρώνει πληροφορία για τη ζήτηση και
τα επίπεδα ανταγωνισµού στις διάφορες άδειες (κανόνας Κ1). Στη συνέχεια,
κατά τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, προσπαθεί να µεγιστοποιήσει το
καθαρό του όφελος (κανόνας Κ2), ενώ παράλληλα τιµωρεί όποιον προσπαθεί
να του αποσπάσει κάποια άδεια µέσω της κατάθεσης εκβιαστικής προσφοράς
(κανόνας Κ4). Παράλληλα, αν κατά την πρώτη φάση έχει επιβεβαιώσει
κάποιες αρχικές πεποιθήσεις ότι ορισµένοι παίκτες είναι ιδιαίτερα ισχυροί,
τότε προσπαθεί να τους αποφύγει – κατά το δυνατό – και να µην τους
ανταγωνίζεται (κανόνας Κ3). Επιπλέον, προβαίνει σε τεχνητή µείωση της
ζήτησης όποτε κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιµο και ιδιαίτερα µετά τη µέση
(κανόνας Κ5) και προς το τέλος της δηµοπρασίας (κανόνας Κ6) οπότε και όλοι
οι παίκτες έχουν εκδηλώσει σε σηµαντικό βαθµό την πραγµατική τους ζήτηση.
Στο τέλος της δηµοπρασίας, ο παίκτης ο οποίος ακολουθεί αυτή τη στρατηγική
προσπαθεί να διατηρήσει στην κατοχή του τις άδειες ενδιαφέροντος του οι
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οποίες και µεγιστοποιούν το καθαρό του όφελος (κανόνας Κ7). Αν η
δραστηριότητα έχει εκφυλισθεί σε µία προσφορά ανά γύρο, όσο ο ίδιος έχει
καταφέρει να µεγιστοποιήσει το καθαρό του όφελος δεν καταθέτει καµµία νέα
προσφορά προκειµένου η δηµοπρασία να ολοκληρωθεί το συντοµότερο
δυνατόν (κανόνας Κ8).

3.6 Το λογισµικό προσοµοίωσης και πειραµατικής αποτίµησης της
δηµοπρασίας
Έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί ένα πρωτότυπο σύστηµα στήριξης
αποφάσεων (Decision Support System) για την υποβοήθηση των παικτών που
συµµετέχουν σε δηµοπρασίες τύπου FCC. Το σύστηµά αυτό είναι ικανό να
προσοµοιώσει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία υπό διάφορες υποθέσεις σχετικά
µε τους συµµετέχοντες παίκτες (δηλαδή σχετικά µε το πλήθος τους, τις
συναρτήσεις

χρησιµότητάς

τους

καθώς

και

τη

στρατηγική

την

οποία

προτίθενται να ακολουθήσουν) και τον µεταξύ τους ανταγωνισµό. Συνεπώς, το
υλοποιηθέν σύστηµα αποτελεί ένα περιβάλλον προσοµοίωσης και διεξαγωγής
πειραµάτων (simulation and testbed environment), όπου κάθε παίκτης µπορεί
να αξιολογήσει και να ρυθµίσει τις παραµέτρους της στρατηγικής που
προτίθεται να ακολουθήσει σε µια τέτοια δηµοπρασία προ της διεξαγωγής τους.
Επιπλέον, το λογισµικό έχει µια σειρά από καινοτόµα χαρακτηριστικά όπως i)
έναν αυστηρό τρόπο ορισµού των στρατηγικών τις οποίες µπορούν να επιλέξουν
οι παίκτες, ii) µέθοδο ενσωµάτωσης στο σύστηµα της προϋπάρχουσας γνώσης
για την αγορά και τη ζήτηση, iii) µεθόδους εισαγωγής πεποιθήσεων για τις
στρατηγικές και τη συνάρτηση ζήτησης των αντιπάλων παικτών και iv) παροχή
on-line συστάσεων σχετικά µε τις προσφορές τις οποίες πρέπει να υποβάλλει ο
παίκτης σε µια εν εξελίξει δηµοπρασία. Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφής
του συστήµατος, παρουσιάζονται στο 3.7 µερικά ενδεικτικά πειράµατα τα
οποία αξιολογούν τόσο την επίδοση της προτεινόµενης στρατηγικής όσο και του
συστήµατος και καταδεικνύουν τη χρησιµότητα του εν λόγω λογισµικού.

-86-

Κεφάλαιο 3ο: Η δηµοπρασία τύπου FCC

3.6.1 Παρουσίαση του λογιµικού
Το σύστηµα προσοµοίωσης της δηµοπρασίας και στήριξης αποφάσεων
αποτελείται από µια πλειάδα εφαρµογών Java και έχει υλοποιηθεί σύµφωνα
µε την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server).
Ο εξυπηρετητής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή µιας δηµοπρασίας
τύπου FCC: είναι µια πολυνηµατική (multi-threaded) εφαρµογή Java η οποία
διαχειρίζεται τις αιτήσεις για εξυπηρέτηση των χρηστών. Αναπόσπαστο τµήµα
του συστήµατός µας αποτελεί µια πλειάδα ευφυών αντιπροσώπων (agents) και
γραφικών διεπαφών υποβολής προσφορών (bidding clients). Με αυτόν τον
τρόπο, ένας χρήστης δύναται να συµµετάσχει σε µια τέτοια δηµοπρασία:
•

αυτόνοµα µέσω της γραφικής διεπαφής ή

•

µέσω ενός ευφυούς αντιπροσώπου δίνοντας ως είσοδο τη συνάρτηση
χρησιµότητάς του, τις πεποιθήσεις και τη στρατηγική του.
Στην περίπτωση που ο χρήστης συµµετέχει µέσω της γραφικής

διεπαφής, µπορεί να δώσει ως είσοδο τη συνάρτηση χρησιµότητας και την
επιλεχθείσα ακολουθούµενη στρατηγική, προκειµένου η γραφική διεπαφή να
παρέχει χρήσιµες συστάσεις (recommendations) σχετικές µε τις προσφορές που
συνίσταται να υποβληθούν σε κάθε γύρο της δηµοπρασίας.
Η

επικοινωνία

ανάµεσα

στον

εξυπηρετητή

και

τους

πελάτης

επιτυγχάνεται µέσω ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας το οποίο µεταφέρει την
ανάδραση της δηµοπρασίας καθώς και τις ενέργειες των χρηστών ανάµεσα
στους πελάτης και τον εξυπηρετητή. Η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος
παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.1.
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Σχήµα 3.1: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος.

Η χρησιµότητα του συστήµατος έγκειται στη δυνατότητά του να
προσοµοιώνει

πραγµατικές

δηµοπρασίες

που

πρόκειται

να

διεξαχθούν

µελλοντικά και οι οποίες δεν µπορεί να αναλυθούν µε οικονοµικές µεθόδους
(βλέπε ενότητα 3.1.4). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται µερικά ενδεικτικά
σενάρια χρήσης του συστήµατος:
•

Ο ρυθµιστής χρησιµοποιεί το λογισµικό προκειµένου να διεξαγάγει την
πραγµατική δηµοπρασία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες κατά
κανόνα συµµετέχουν µέσω των γραφικών διεπαφών, αν και είναι δυνατή
και η συµµετοχή τους µέσω ευφυών αντιπροσώπων λογισµικού.

•

Ο ρυθµιστής χρησιµοποιεί το σύστηµα προ της διεξαγωγής της
πραγµατικής δηµοπρασίας προκειµένου να εκτιµήσει τα προσδοκώµενα
έσοδα από τη δηµοπρασία αλλά και να ρυθµίσει τις παραµέτρους της
δηµοπρασίας ή να επιλέξει εναλλακτικά σύνολα κανόνων προκειµένου
να αποκοµίσει µεγαλύτερα έσοδα ή/και να επιτύχει υψηλότερη
κοινωνική ευηµερία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρυθµιστής εισάγει στο
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σύστηµα τις πεποιθήσεις του σχετικά µε την αγορά και στη δηµοπρασία
συµµετέχουν µόνο ευφυείς αντιπρόσωποι λογισµικού.
•

Μια εταιρεία χρησιµοποιεί το σύστηµα προ της διεξαγωγής της
πραγµατικής δηµοπρασίας προκειµένου να βελτιώσει τη στρατηγική της
και να ελέγξει την αποδοτικότητά της. Επίσης σε αυτήν την περίπτωση,
εισάγονται

στο

σύστηµα

οι

πεποιθήσεις

για

τον

προσδοκώµενο

ανταγωνισµό. Οι ανταγωνιστές προσοµοιώνονται στη δηµοπρασία µέσω
ευφυών αντιπροσώπων λογισµικού ή και γραφικών διεπαφών π.χ. µε
υπαλλήλους της εταιρείας να παίζουν το ρόλο των ανταγωνιστών.
•

Μια εταιρεία χρησιµοποιεί το σύστηµά προ της διεξαγωγής της
πραγµατικής δηµοπρασίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή την
εκπαίδευση του προσωπικού το οποίο πρόκειται να συµµετάσχει στην
πραγµατική δηµοπρασία. Και πάλι οι ανταγωνιστές προσοµοιώνονται
στη δηµοπρασία µέσω ευφυών αντιπροσώπων λογισµικού ή και
γραφικών διεπαφών.

•

Μια εταιρεία που συµµετέχει σε µια δηµοπρασία τύπου FCC ρυθµίζει
την κατάσταση της δηµοπρασίας στον εξυπηρετητή ώστε να είναι
αντικατοπτρίζει πιστά την κατάσταση της πραγµατικής εν εξελίξει
δηµοπρασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία λαµβάνει τις συστάσεις
του συστήµατος στήριξης αποφάσεων προκειµένου να αποστείλει
προσφορές στον επόµενο γύρο της εν εξελίξει δηµοπρασίας, ή και
µπορεί να αποτιµήσει διάφορες εναλλακτικές υποβολής προσφορών
προσοµοιώνοντας το υπόλοιπο της δηµοπρασίας.

Ο εξυπηρετητής
Ο εξυπηρετητής είναι µια πολυνηµατική εφαρµογή Java η οποία είναι
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας και την επικοινωνία µε τους
παίκτες. Το πρωτόκολλο της δηµοπρασίας περιλαµβάνει τους κανόνες
διεξαγωγής

της

και

έχει

υλοποιηθεί

ως

ξεχωριστή

τάξη

(class)

στον

εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής όταν ξεκινά διαβάζει τρία αρχεία XML, τα οποία
περιέχουν:
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•

Τις παραµέτρους της δηµοπρασίας, όπως την ακριβή ηµέρα και ώρα
διεξαγωγής της, τα αντικείµενα τα οποία πρόκειται να δηµοπρατηθούν,
τον τρέχοντα γύρο της δηµοπρασίας, καθώς και τη χρονική διάρκεια
κάθε γύρου και των φάσεων υποβολής και απόσυρσης προσφορών.

•

Την πλήρη περιγραφή της κατάστασης (state) του τρέχοντος γύρου της
δηµοπρασίας, όπως ποιοι παίκτες έχουν τις µεγαλύτερες προσφορές για
τα διάφορα δηµοπρατούµενα αντικείµενα και ποιες είναι αυτές.

•

Στοιχεία για τους παίκτες της δηµοπρασίας, όπως τις ταυτότητες και
τους κωδικούς σύνδεσής τους στο σύστηµα, το µέγιστο αριθµό
αντικειµένων για τα οποία επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορές
Ο εξυπηρετητής είναι σε θέση να αποθηκεύει την κατάσταση της

δηµοπρασίας σε κάθε γύρο, ώστε να µπορεί να επανεκκινείται σε διάφορες
χρονικές στιγµές χωρίς να χάνεται η πληροφορία για την τρέχουσα κατάσταση
στη δηµοπρασία. Τέλος, τµήµα της εφαρµογής του εξυπηρετητή αποτελεί και
µια γραφική διεπαφή στην οποία ο δηµοπράτης µπορεί να αλλάξει δυναµικά,
ενώ η δηµοπρασία είναι σε εξέλιξη, τις τιµές κάποιων από τις παραµέτρους της
δηµοπρασίας, π.χ. να αλλάξει τη φάση της δηµοπρασίας από 1 (αρχή) σε 2
(µέση) ή να µεταβάλλει το ελάχιστο χρηµατικό ποσό αύξησης των προσφορών.
Μερικά ενδεικτικά αρχεία XML για µια δηµοπρασία τριών αντικειµένων (τα
οποία συµβολίζονται ως Ν_1, Ν_2 και Ν_3) παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.2:
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Σχήµα 3.2: Αρχεία εισόδου-παραµετροποίησης της δηµοπρασίας.

Ευφυείς αντιπρόσωποι λογισµικού αυτοµατοποιηµένης υποβολής προσφορών
Αναπόσπαστο

τµήµα

του

συστήµατος

αποτελούν

και

ευφυείς

αντιπρόσωποι αυτόµατης υποβολής προσφορών, καθένας από τους οποίους
εκπροσωπεί κάποιο χρήστη / εταιρεία. Κάθε αντιπρόσωπος έχει ως είσοδο τη
στρατηγική την οποία πρόκειται να ακολουθήσει στη δηµοπρασία καθώς και
την πλήρη περιγραφή της συνάρτησης χρησιµότητας. Η συνάρτηση αυτή
παρέχεται µέσω ενός αρχείου εισόδου και περιέχει το µέγιστο (µη µηδενικό)
χρηµατικό ποσό το οποίο είναι αποδεκτό να καταβληθεί για τα αντικείµενα –
και

τους

συνδυασµούς

αυτών

–

που

ενδιαφέρουν

το

χρήστη.

Οι

προκαθορισµένες στρατηγικές έχουν ήδη περιγραφεί στο παρόν κεφάλαιο της
διατριβής.
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Η ύπαρξη αντιπροσώπων παρέχει τη δυνατότητα στο σύστηµα να
αξιοποιήσει πληροφορίες / πεποιθήσεις σχετικά µε τον τύπο των παικτών που
συµµετέχουν σε µια δηµοπρασία, τη ζήτηση και τη συνάρτηση ωφέλειάς τους
καθώς και τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθήσουν. Όλη αυτή η
πληροφορία για τους διάφορους παίκτες εισάγεται στο σύστηµα µέσω της
επεξεργασίας XML αρχείων, ώστε η εκτελούµενη προσοµοίωση να είναι κατά το
δυνατόν πιστή στα δεδοµένα της πραγµατικής δηµοπρασίας. Με αυτόν τον
τρόπο, µπορεί επίσης κάποιος παίκτης αλλάζοντας τις παραµέτρους της
δηµοπρασίας

και

τις

πεποιθήσεις

του

για

τον

ανταγωνισµό,

να

πραγµατοποιήσει µια ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) της έκβασης
της δηµοπρασίας και του οφέλους που αποκόµισε ο ίδιος.

Εφαρµογή υποβολής προσφορών
Πρόκειται για µια εφαρµογή Java µέσω της οποίας οι παίκτες µπορούν
να συµµετάσχουν οι ίδιοι στη δηµοπρασία και όχι µέσω αντιπροσώπων
λογισµικού. Η συγκεκριµένη εφαρµογή παρέχει µια γραφική διεπαφή (GUI) η
οποία παρουσιάζει τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται µε τη δηµοπρασία
και ενδιαφέρουν το χρήστη. Επιπλέον, το λογισµικό φιλτράρει την πληροφορία
αυτή και την παρουσιάζει στο χρήστη µαζί µε τις συστάσεις της µονάδας
παροχής συστάσεων (recommendation module). Συγκεκριµένα, η µονάδα
λογισµικού αυτή έχει ενσωµατωµένες τις προκαθορισµένες στρατηγικές, οι
οποίες ήδη παρουσιάσθηκαν προηγουµένως στο παρόν κεφάλαιο. Με αυτόν
τον τρόπο, πέρα από την απλή παρουσίαση πληροφοριών της δηµοπρασίας στο
χρήστη και της αποστολής προσφορών, η εφαρµογή επίσης αυτόµατα
επεξεργάζεται την ανάδραση της δηµοπρασίας και αν είναι επιθυµητό από το
χρήστη της εφαρµογής εµφανίζονται οι συστάσεις του λογισµικού για το ποιες
προσφορές συστήνεται να υποβληθούν, ανάλογα µε την ακολουθούµενη
στρατηγική. Προκειµένου όµως να είναι δυνατή από το λογισµικό η
υποστήριξη του παίκτη στη δηµοπρασία µέσω της παροχής συστάσεων, πρέπει
επιπλέον ο χρήστης που επιθυµεί να λάβει συστάσεις να δώσει ως είσοδο στο
λογισµικό ένα αρχείο εισόδου στο οποίο είναι πλήρως ορισµένη η συνάρτηση
χρησιµότητας του χρήστη. Στο Σχήµα 3.3 παρουσιάζεται µια ενδεικτική οθόνη
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της εφαρµογής η οποία και παρέχει συστάσεις στον αντίστοιχο παίκτη µιας
δηµοπρασίας.

Σχήµα 3.3: Η διεπαφή µε ενεργοποιηµένη την παροχή συστάσεω στον παίκτη.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η εφαρµογή µπορεί να κάνει
κάποια σύσταση ως προς το ποιες προσφορές πρέπει να υποβληθούν, ο
χρήστης µπορεί να αγνοήσει τη συγκεκριµένη σύσταση και να υποβάλλει
κάποιες διαφορετικές προσφορές. Με αυτόν τον τρόπο µεταβάλλεται η
κατάσταση στον επόµενο γύρο της δηµοπρασίας, αλλά η µονάδα παροχής
συστάσεων είναι σε θέση να προσαρµοσθεί στη νέα κατάσταση και να παράσχει
νέες συστάσεις.

3.7 Πειραµατική αποτίµηση
Έχει διεξαχθεί ένας µεγάλος αριθµός πειραµάτων προκειµένου να
αποτιµηθεί η αξία και χρησιµότητα του συστήµατος αλλά και η απόδοση της
προτεινόµενης

στρατηγικής

υποβολής

προσφορών.

Τα

πειράµατα

καταδεικνύουν ότι η υιοθέτηση της προτεινόµενης στην παρούσα διατριβή
στρατηγικής συνεπάγεται τυπικά µεγαλύτερο καθαρό όφελος για τους παίκτες
στη δηµοπρασία, σε σύγκριση µε αυτό το οποίο προκύπτει αν υιοθετηθεί
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κάποια

άλλη

από

τις

προαναφερθείσες

στρατηγικές.

Μερικά

σχετικά

πειραµατικά αποτελέσµατα παρέχονται παρακάτω. Για όλα τα πειράµατα,
εκτός εάν ρητά διατυπώνεται κάτι διαφορετικό, το ελάχιστο ποσό αύξησης
προσφοράς (minimum bid increment) είναι 50, ενώ οι αρχικές τιµές για τα
δηµοπρατούµενα αγαθά 60.
Έστω ότι δηµοπρατούνται τέσσερα αντικείµενα, τα N1, N2, N3 και N4,
καθώς και ότι συµµετέχουν πέντε παίκτες στη δηµοπρασία, οι συναρτήσεις
χρησιµότητας των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακας 3.6. Ας υποθέσουµε
ότι ένας από αυτούς τους παίκτες, Έστω ο παίκτης 1, επιθυµεί να υπολογίσει
το όφελος του τόσο εάν υιοθετήσει τη στρατηγική υποβολής ειλικρινών
προσφορών όσο και εάν ακολουθήσει τη στρατηγική η οποία προτείνεται στην
παρούσα

διατριβή.

Οι

υπόλοιποι

παίκτες

ακολουθούν

την

ειλικρινή

στρατηγική.

Παίκτης 1
Παίκτης 2
Παίκτης 3
Παίκτης 4
Παίκτης 5

Ν1
280
0
300
0
0

Ν2
320
335
0
328
0

Ν3
0
465
0
0
303

Ν4
203
0
0
0
150

Ν1 & Ν2
720
0
0
0
0

Ν2 & Ν3
0
900
0
0
0

Πίνακας 3.6: Οι συναρτήσεις χρησιµότητας των παικτών.

Το σύστηµά πρώτα εκτελεί τη δηµοπρασία υποθέτοντας ότι όλοι οι
παίκτες ακολουθούν τη στρατηγική υποβολής ειλικρινών προσφορών. Το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας είναι ότι τα N1, N2, N3 και N4 αποδίδονται
στους παίκτες 1, 2, 2 και 1 σε τιµές 310, 410, 310 και 200 αντιστοίχως. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι στην εν λόγω δηµοπρασία, λόγω των δεδοµένων συναρτήσεων
χρησιµότητας των παικτών, ο παίκτης 1 δεν είναι ανταγωνιστικός για το πρώτο
αντικείµενο. Παρά το γεγονός αυτό, ακολουθώντας τη στρατηγική ειλικρινούς
υποβολής προσφορών, ο παίκτης 1 αποπειράται να κερδίσει το συνδυασµό N1
& N2, όσο οι τιµές του το επιτρέπουν. Η στρατηγική αυτή οδηγεί στη
συγκεκριµένη περίπτωση στο να αντιµετωπίσει ο παίκτης αυτός το πρόβληµα
της έκθεσης (exposure problem), δηλαδή καταλήγει στο να του απονεµηθεί
ένα υποσύνολο του επιδιωκόµενου συνδυασµού (µόνο η άδεια Ν1) σε τιµή που
είναι κατά 10,7% υψηλότερη από την αξιολόγησή του για τη συγκεκριµένη
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άδεια. Έτσι, η απόδοση του Ν1 συνεπάγεται ότι ο παίκτης 1 αποκοµίζει
αρνητικό καθαρό όφελος. Η προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία σε αυτή την
περίπτωση ισούται µε 1383.
Στη συνέχεια, το σύστηµα εκτελεί την ίδια δηµοπρασία µε τον ίδιο
πληθυσµό παικτών και µε µόνη διαφορά ότι ο παίκτης 1 πλέον ακολουθεί την
προτεινόµενη στην παρούσα διατριβή στρατηγική. Η έκβαση της δηµοπρασίας
διαφοροποιείται σε αυτήν την περίπτωση. Τα αντικείµενα N1, N2 N3 και N4
αποδίδονται στους παίκτες 3, 2, 2 και 1 σε τιµές 260, 360, 310 και 200
αντιστοίχως. Στην περίπτωση αυτή, επειδή ο παίκτης 1 υιοθετεί τη στρατηγική
η οποία προτείνεται στην παρούσα διατριβή, δεν εµφανίζεται το πρόβληµα της
έκθεσης. Το αντικείµενο Ν1 εκχωρείται στον παίκτη 3, η κοινωνική ευηµερία
µεγιστοποιείται και ισούται µε 1403 – δηλαδή τα αγαθά αποδίδονται στους
χρήστες που τα αποτιµούν περισσότερο – και κανένας παίκτης δεν αποκοµίζει
αρνητικό καθαρό όφελος από τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία. Το
παραπάνω πείραµα καταδεικνύει ότι η προτεινόµενη στρατηγική λόγω της
έγκαιρης τεχνητή µείωσης της ζήτησης είναι λιγότερο ευάλωτη στο πρόβληµα
της έκθεσης από ό,τι η ειλικρινής στρατηγική, η οποία συνεχώς επιδιώκει την
απόκτηση του «βέλτιστου» συνδυασµού αδειών.
Όσο περισσότεροι παίκτες υιοθετούν την προτεινόµενη στρατηγική, τόσο
χαµηλότερες τιµές προκύπτουν, άρα µεγαλύτερο καθαρό όφελος για τους
παίκτες

αλλά

αξιολογήσεις

και

κοινωνική

τεσσάρων

ευηµερία.

παικτών

για

Ο

τα

Πίνακας 3.7 περιέχει τις

τρία

αντικείµενα

µιας

άλλης

δηµοπρασίας.

Παίκτης 1
Παίκτης 2
Παίκτης 3
Παίκτης 4

Ν1

Ν2

Ν3

Ν1 & Ν2

Ν2 & Ν3

480
265
0
0

120
365
63
57

0
0
226
183

720
780
0
0

0
0
317
288

Πίνακας 3.7: Οι συναρτήσεις χρησιµότητας των παικτών.

Το σύστηµά προσοµοίωσης πρώτα εκτελεί τη δηµοπρασία υποθέτοντας
ότι

όλοι

οι

παίκτες

ακολουθούν

τη

στρατηγική

υποβολής

ειλικρινών

προσφορών. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας είναι ότι τα N1, N2 και N3
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αποδίδονται στους παίκτες 1, 2 και 3 σε τιµές 460, 360 και 210 αντιστοίχως.
Στη συνέχεια, το σύστηµα εκτελεί την ίδια δηµοπρασία µε τον ίδιο πληθυσµό
παικτών και µε µόνη διαφορά ότι οι παίκτες 1 και 2 πλέον ακολουθούν την
προτεινόµενη στην παρούσα διατριβή στρατηγική. Σε αυτήν την περίπτωση, τα
αντικείµενα N1, N2 και N3 αποδίδονται στους παίκτες 1, 2 και 3 σε τιµές 160,
160 και 210 αντιστοίχως. Και στις δύο περιπτώσεις η απόδοση των
αντικειµένων παραµένει ίδια και η προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία είναι η
µέγιστη δυνατή. Όµως στην τελευταία περίπτωση, κατά την οποία οι χρήστες
υιοθετούν την προτεινόµενη στρατηγική, κερδίζουν τα αντικείµενα σε πολύ
χαµηλότερες τιµές. Πράγµατι, το καθαρό τους όφελος στην πρώτη περίπτωση
είναι το 4.2% και 1.4%, ενώ στην τελευταία ισούται µε το 66.7% και το 56.2%
αντιστοίχως της ωφέλειας που αποκοµίζεται από την απόκτηση των αγαθών
αυτών. Η µεγαλύτερη «έκπτωση» οφείλεται κυρίως στην τεχνητή µείωση της
ζήτησης που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της προτεινόµενης στρατηγικής.
Έστω τώρα η περίπτωση κατά την οποία ο δηµοπράτης επιθυµεί να
αποφασίσει

το

βέλτιστο

ελάχιστο

ποσό

αύξησης

προσφορών

για

τη

δηµοπρασία. Για λόγους απλότητας, υποθέτουµε ότι το ποσό αυτό παραµένει
ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της δηµοπρασίας. Ο ρυθµιστής µπορεί να
αξιοποιήσει το σύστηµά προσοµοίωσης για να πραγµατοποιήσει µια µελέτη
ανάλυσης

ευαισθησίας

των

εσόδων

και

της προκύπτουσας κοινωνικής

ευηµερίας κάτω από διάφορες υποθέσεις για τη ζήτηση της αγοράς. Στο
συγκεκριµένο παράδειγµα, ο ρυθµιστής υποθέτει ότι όλοι οι παίκτες
ακολουθούν την προτεινόµενη στρατηγική και εξετάζει την ανθεκτικότητα του
επιλεχθέντος ελαχίστου ποσού αύξησης προσφορών υπό διάφορες υποθέσεις
για τις τιµές των συναρτήσεων χρησιµότητας των παικτών καθώς και για το
σηµείο στο οποίο επιλέγουν να προχωρήσουν σε τεχνητή µείωση της ζήτησης
(βλέπε ενότητα 3.1). Πραγµατοποιώντας ένα µεγάλο αριθµό πειραµάτων και
παίρνοντας µέσους όρους στις προκύπτουσες τιµές, προκύπτει το γράφηµα του
Σχήµα 3.4. Όπως φαίνεται στο γράφηµα αυτό, οι µεγαλύτερες προσδοκώµενες
τιµές για τα έσοδα και την κοινωνική ευηµερία προκύπτουν όταν το ελάχιστο
ποσό αύξησης προσφορών είναι 10. Παρ’ όλα αυτά, η απόδοση της
δηµοπρασίας όταν το ποσό

αυτό ορισθεί να είναι 30, είναι σχεδόν

παραπλήσια. Συνεπώς, εξαιτίας του πολύ ταχύτερου ρυθµού εκτέλεσης της
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δηµοπρασίας όταν το ποσό αυτό είναι 30 σε σχέση µε το 10, ο ρυθµιστής
µπορεί να επιλέξει να θέσει το ποσό αυτό στο 30. Αντίθετα, η επίδοση της
δηµοπρασίας όταν το ποσό αυτό είναι 50 είναι πολύ κατώτερη, και ως εκ
τούτου η επιλογή αυτής της τιµής για τη δηµοπρασία πρέπει να αποκλεισθεί.

Σχήµα 3.4: Ανάλυση ευαισθησίας των εσόδων της δηµοπρασίας (ανοιχτόχρωµοι
ιστοί) και της κοινωνικής ευηµερίας (σκουρόχρωµοι ιστοί) της δηµοπρασίας ως
προς το επιλεχθέν ελάχιστο ποσό αύξησης προσφορών.

3.8 Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσθηκε µια κανονική LR(1) γραµµατική η
οποία

µπορεί

να

περιγράψει

τις

βασικές

στρατηγικές

παικτών

που

εµφανίσθηκαν σε δηµοπρασίες τύπου FCC. Στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι το
σύνολο των στρατηγικών που έχουν παρατηρηθεί στις δηµοπρασίες τύπου FCC
µπορούν να περιγραφούν µε κανόνες αυτής της γραµµατικής και ορίσθηκε ένα
αυτόµατο το οποίο µπορεί να εκπροσωπήσει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο έναν
παίκτη µιας τέτοιας δηµοπρασίας. Στα πλαίσια αυτά, ορίσθηκε και µια
πρωτότυπη αποδοτική στρατηγική, η «αποφασιστική στρατηγική». Επίσης,
περιγράφηκε µια πλατφόρµα λογισµικού η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή
τέτοιου τύπου δηµοπρασιών για εκπαιδευτικούς λόγους ή για την ερευνητική
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διερεύνηση της ανθεκτικότητας στρατηγικών κάτω από µια πλειάδα συνθηκών
αγοράς. Η πλατφόρµα επίσης παρέχει λειτουργίες συστηµάτων στήριξης
αποφάσεων σε παίκτες που συµµετέχουν στη δηµοπρασία. Το λογισµικό αυτό
υλοποιήθηκε σε Java και χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να αποτιµηθεί η
απόδοση της αποφασιστικής στρατηγικής πειραµατικά. Τέλος, η συγκεκριµένη
πλατφόρµα µπορεί να επεκταθεί ώστε να ενσωµατώσει εναλλακτικούς κανόνες
στη δηµοπρασία και έτσι να µελετηθεί πειραµατικά η επίδρασή τους.
Θα ήταν επίσης χρήσιµο µελλοντικά η πλατφόρµα λογισµικού να
πραγµατοποιεί

αυτόµατη

ανίχνευση

των στρατηγικών των

ανταγωνιστών

παικτών και σχετική ταξινόµηση τους, εξετάζοντας τις προσφορές τις οποίες
αποστέλλουν οι τελευταίοι στη δηµοπρασία. Μια τέτοια επέκταση θα αύξανε
σηµαντικά τη χρησιµότητα του λογισµικού και θα επέτρεπε τη διεξαγωγή πιο
σύνθετων και ρεαλιστικών προσοµοιώσεων της δηµοπρασίας και καλύτερη
εξέταση των ιδιοτήτων των διαφόρων στρατηγικών.
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4 Ένας µηχανισµός δηµοπράτησης του εύρους ζώνης ενός
δικτύου
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας µηχανισµός εκχώρησης
εύρους ζώνης σε µονοπάτια (paths) ενός σταθερού δικτύου. Γίνεται η υπόθεση
ότι το εύρος ζώνης όλων των συνδέσµων ενός δικτύου δηµοπρατείται περιοδικά
και εκχωρείται στους νικητές της δηµοπρασίας για µία συγκεκριµένη χρονική
περίοδο. Πρωταρχικός σκοπός του προτεινόµενου µηχανισµού είναι η
εκχώρηση του εύρους ζώνης στους χρήστες του δικτύου που το έχουν ανάγκη
περισσότερο,

δηλαδή

προτεινόµενος

η

µηχανισµός

µεγιστοποίηση

της

απαρτίζεται

από

κοινωνικής
ταυτόχρονες

ευηµερίας.

Ο

δηµοπρασίες

µειούµενης τιµής (δηλαδή Ολλανδικές δηµοπρασίες) πολλαπλών µονάδων. Ο
µηχανισµός αυτός είχε αρχικά παρουσιασθεί στο [41]. Το παρόν κεφάλαιο
αποτελεί

επέκταση

της

εργασίας

αυτής.

Συγκεκριµένα, στην παρούσα

διατριβή:
•

Εισάγεται ένας νέος κανόνας χρέωσης των νικητών της δηµοπρασίας.

•

Περιορίζεται η ανάδραση πληροφορίας (feedback) που αποστέλλεται
στους παίκτες.

•

Εισάγεται αβεβαιότητα (uncertainty) ως προς το σηµείο τερµατισµού της
δηµοπρασίας.
Οι τροποποιήσεις αυτές δηµιουργούν τα κατάλληλα κίνητρα στους

παίκτες της δηµοπρασίας ώστε οι τελευταίοι να αποστέλλουν ειλικρινείς
προσφορές

(truthful

bids).

Αποδεικνύεται

δηλαδή

ότι

ο

προτεινόµενος

µηχανισµός έχει ως ιδιότητα τη συµβατότητα κινήτρων. ∆εδοµένης αυτής της
ιδιότητας,

στην

παρούσα

διατριβή

αποδεικνύεται

ότι

ο

προτεινόµενος

µηχανισµός αποδίδει το εύρος ζώνης βέλτιστα σε όλο το δίκτυο αν υπάρχει
πλήρης πληροφόρηση (full information) για τη ζήτηση στο δηµοπράτη. Στην
περίπτωση µερικής πληροφόρησης, όπου είναι διαθέσιµη εκτίµηση της
ζήτησης, αποδεικνύεται ότι και πάλι η εκχώρηση του εύρους ζώνης γίνεται
κατά τρόπο ώστε η τιµή της προκύπτουσας κοινωνική ευηµερίας να είναι
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κοντά στη µέγιστη. Ακόµα, ο µηχανισµός αποκαλύπτει στον πωλητή πλήρη
πληροφορία για τη ζήτηση της αγοράς εκ των υστέρων (ex post). Επίσης, ο
µηχανισµός µπορεί να επιτύχει µεγιστοποίηση των εσόδων του πωλητή, αν ο
τελευταίος δεν πωλήσει όλη τη διαθέσιµη ποσότητα εύρους ζώνης του δικτύου
του. Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος της ακριβώς βέλτιστης (ως προς το
κριτήριο µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας) εκχώρησης του εύρους
ζώνης είναι NP-hard. Το µέγιστο απαιτούµενο πλήθος βηµάτων εκτέλεσης του
εν λόγω µηχανισµού είναι µικρό και αποτελεί συνάρτηση δύο παραµέτρων της
δηµοπρασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο υπό εξέταση µηχανισµός λειτουργεί ως
µια γρήγορη σχεδόν βέλτιστη λύση σε ένα εν γένει πολύπλοκο (NP-hard)
πρόβληµα βελτιστοποίησης.

4.1 ∆ηµοπράτηση εύρους ζώνης
Ήδη έχει εξηγηθεί (βλέπε ενότητα 1.1) η καταλληλότητα της χρήσης
ενός µηχανισµού δηµοπρασίας για την αγοραπωλησία του εύρους ζώνης
δικτύων. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι απαιτούµενες ιδιότητες για
ένα µηχανισµό δηµοπράτησης εύρους ζώνης και που δικαιολογούν τις
σχεδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν για τον προτεινόµενο µηχανισµό.
Επίσης αποδεικνύεται η ανεπάρκεια και αδυναµία εφαρµογής στην πράξη
άλλων εναλλακτικών προσεγγίσεων.

4.1.1 Επιθυµητές ιδιότητες
Υποθέτουµε ότι το δίκτυο αποτελείται από Ν συνδέσµους, το εύρος
ζώνης των οποίων δηµοπρατείται ταυτόχρονα σε Ι χρήστες. Οι απαιτούµενες
ιδιότητες για τον µηχανισµό είναι οι παρακάτω:
•

Το εύρους ζώνης του δικτύου πρέπει να εκχωρείται στους χρήστες που
το αποτιµούν περισσότερο.

•

Κάθε χρήστης πρέπει να µπορεί να δεσµεύει την ίδια ποσότητα εύρους
ζώνης σε όλους τους συνδέσµους του µονοπατιού που τον ενδιαφέρει.
Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο, δεδοµένου ότι η δέσµευση διαφορετικών
ποσοτήτων εύρους ζώνης στους διαφόρους συνδέσµους που αποτελούν
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το δικτυακό µονοπάτι είναι άχρηστη και επιζήµια τόσο για το χρήστη
όσο και για την επαγόµενη κοινωνική ευηµερία. Στην πιο γενική
περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης ενδιαφέρεται να δεσµεύσει εύρος
ζώνης για να δηµιουργήσει ένα δένδρο πολυµετάδοσης ή ένα εικονικό
ιδιωτικό δίκτυο (βλέπε 4.1.2), ο χρήστης έχει παρόµοιους περιορισµούς
για την επιθυµητή ποσότητα εύρους ζώνης σε κάθε σύνδεσµο. Και πάλι
επιβάλλεται ο µηχανισµός να είναι σε θέση να εκχωρεί εύρος ζώνης σε
αυτούς τους χρήστες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τους. Για λόγους
απλότητας της παρουσίασης και χωρίς βλάβη της γενικότητας, στη
συνέχεια του κεφαλαίου η παρουσίαση επικεντρώνεται σε παίκτες οι
οποίοι απαιτούν την εκχώρηση της ίδιας ποσότητας εύρους ζώνης σε
όλους τους συνδέσµους κάποιου µονοπατιού που τους ενδιαφέρει.
•

Ο µηχανισµός πρέπει να είναι εφαρµόσιµος στην πράξη. Αυτό
συνεπάγεται ότι ο µηχανισµός πρέπει να είναι i) κλιµακώσιµος (scalable)
σε σχέση τόσο µε το πλήθος των συνδέσµων του δικτύου του οποίου το
εύρος ζώνης δηµοπρατείται όσο και µε τον αριθµό των συµµετεχόντων
παικτών καθώς και ii) αξιόπιστος (reliable) και διαφανής (transparent),
δηλαδή να µην υπάρχουν υποψίες για συµπαιγνία ή οποιασδήποτε
µορφής αθέµιτη συναλλαγή ανάµεσα στους παίκτες και τον πωλητή.

•

Ο µηχανισµός πρέπει να αποκαλύπτει στους τελικούς χρήστες όσο το
δυνατό λιγότερη πληροφορία για τα χαρακτηριστικά του δικτύου.

•

Είναι επιθυµητό ο µηχανισµός να δίδει στο δηµοπράτη την ευχέρεια να
εκµεταλλεύεται πληροφορία που έχει για τη ζήτηση της αγοράς,
παραµετροποιώντας

κατάλληλα

τη

δηµοπρασία

προκειµένου

η

αποδοτικότητά της να είναι η βέλτιστη δυνατή.
•

Ο µηχανισµός πρέπει να είναι εφαρµόσιµος για τη δηµοπράτηση του
εύρους ζώνης συνδέσµων που ανήκουν σε πολλαπλούς δικτυακούς
παρόχους. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να είναι δυνατή η
διαµοίραση των παραγοµένων έσοδα στους παρόχους µε αδιαφιλονίκητο
τρόπο.
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4.1.2 Επιχειρηµατικά Υποδείγµατα
Ο

µηχανισµός

ο

οποίος

αναλύεται

στο

παρόν

κεφάλαιο

είναι

εφαρµόσιµος σε αγορές εύρους ζώνης (bandwidth markets). Είναι κατάλληλα
σχεδιασµένος ώστε να µπορούν οι πελάτες των αγορών αυτών (οι οποίοι στην
προκείµενη περίπτωση είναι δίκτυα) να δηµιουργούν δυναµικά συνδέσµους
διασύνδεσης (interconnection links), δένδρα πολυµετάδοσης (multicast trees),
ή Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (Virtual Private Networks) οιασδήποτε τοπολογίας.
Το υπόδειγµα εταιρικών συσχετίσεων (business relationship model)
καθώς και αυτό του δικτύου µιας αγοράς εύρους ζώνης παρουσιάζονται στο
Σχήµα 4.1. Μια ιδιαίτερα σηµαντική αγορά που ταιριάζει σε αυτό το
υπόδειγµα είναι αυτή των παρόχων συνδεσιµότητας κορµού ∆ιαδικτύου
(Internet Backbone Providers). Οι IBPs παρέχουν συνδεσιµότητα µέσω του
κορµού (backbone) του ∆ιαδικτύου στους πελάτες τους, δηλαδή τους παρόχους
υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service Providers). Σε αυτό το περιβάλλον, η
απόδοση υψηλών εσόδων στους πωλητές αποτελεί επίσης σηµαντικό στόχο της
δηµοπρασίας.

Σχήµα 4.1: Το υπόδειγµα εταιριικών σχέσεων και οι σύνδεσµοι και πελάτες του
δικτύου.

Ένα άλλο πιθανό πεδίο εφαρµογής του προτεινόµενου µηχανισµού
είναι αυτό ενός δικτύου που διασυνδέει και παρέχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
σε ακαδηµαϊκά ή ερευνητικά ιδρύµατα. Τέτοια ιδρύµατα αποτελούνται από
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µια

πλειάδα

τµηµάτων

και

εργαστηρίων

τα

οποία

είναι

γεωγραφικά

διασκορπισµένα. Τα τµήµατα αυτά χρειάζονται εύρος ζώνης τόσο για τη µεταξύ
τους διασύνδεση όσο και για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Απαιτούν δηλαδή τη
δέσµευση εύρους ζώνης σε διαφορετικά δικτυακά µονοπάτια, τα οποία είναι εν
γένει µερικώς επικαλυπτόµενα. Ο µηχανισµός ο οποίος προτείνεται στην
παρούσα εργασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση ως
ένας εσωτερικός µηχανισµός εκχώρησης εύρους ζώνης. Μάλιστα, σε αυτό το
περιβάλλον η εκχώρηση του εύρους ζώνης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
µεγιστοποιείται η κοινωνική ευηµερία, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της
δηµοπρασίας.

4.1.3 Το ανεφάρµοστο των συνδυαστικών µηχανισµών
Η προαναφερθείσα απαίτηση ότι κάθε χρήστης πρέπει να µπορεί να
δεσµεύει την ίδια ποσότητα εύρους ζώνης σε όλους τους συνδέσµους του
µονοπατιού που τον ενδιαφέρει φαίνεται αρχικά να συνηγορεί υπέρ µια
συνδυαστικής προσέγγισης. Σε αυτήν την περίπτωση όµως η πολυπλοκότητα
της ανάδειξης των νικητών της δηµοπρασίας είναι NP hard. Εποµένως, µια
προσέγγιση µε συνδυαστικές προσφορές είναι ανεφάρµοστη σε πραγµατικά,
µεγάλα δίκτυα.
Επιπλέον, ούτε ο διαµοιρασµός των αποκοµιζοµένων εσόδων στους
κατόχους των συνδέσµων των οποίων το εύρος ζώνης δηµοπρατείται δεν είναι
δυνατός αν επιτραπεί στους χρήστες να υποβάλλουν συνδυαστικές προσφορές:
∆εδοµένου ότι οι παίκτες δηλώνουν το συνολικό χρηµατικό ποσό το οποίο είναι
διατεθειµένοι να καταβάλλουν για τη δέσµευση µιας ποσότητας εύρους ζώνης
σε ένα σύνολο συνδέσµων που συναποτελούν το µονοπάτι τους, αλλά ανήκουν
εν γένει σε διαφορετικούς παρόχους, δεν είναι δυνατός ένας αδιαφιλονίκητος
τρόπος διαµοιρασµού των ποσών αυτών στους ιδιοκτήτες των συνδέσµων.

4.1.4 Το ανεφάρµοστο των δηµοπρασιών αύξουσας τιµής
Ένα ακόµα θέµα το οποίο πρέπει να εξετασθεί είναι εάν οι ταυτόχρονες
δηµοπρασίες για την πώληση του εύρους ζώνης θα µπορούσαν να είναι
αύξουσας τιµής (ascending auction). Στις δηµοπρασίες αύξουσας τιµής, η τιµή
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είναι αρχικά χαµηλή (τυπικά µηδέν) και συνεχώς αυξάνει µε την πάροδο του
χρόνου µέχρι η ζήτηση να εξισωθεί µε την προσφορά. Το αντίθετο συµβαίνει
στις δηµοπρασίες µειούµενης τιµής: η τιµή είναι αρχικά πολύ υψηλή και
σταδιακά µειώνεται µέχρι να πωληθεί το σύνολο των δηµοπρατούµενων
αγαθών.
Στις δηµοπρασίες αύξουσας τιµής η δέσµευση πόρων γίνεται στο τέλος
της δηµοπρασίας, όταν η προσφορά ισοσκελισθεί από τη ζήτηση. Εάν λοιπόν
υιοθετηθεί µια τέτοια προσέγγιση για την πώληση του εύρους ζώνης του
δικτύου, εµφανίζεται το ακόλουθο πρόβληµα: Είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο
συγχρονισµός όλων των δηµοπρασιών ώστε αυτές να τερµατίσουν ταυτόχρονα.
Αυτό οφείλεται στη διαφορετική ζήτηση για εύρος ζώνης σε κάθε σύνδεσµο. Για
παράδειγµα, έστω ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από δύο συνδέσµους ίδιας
χωρητικότητας C. Έστω ότι σε αυτό το δίκτυο υπάρχουν µόνο τρεις παίκτες:
1. Κάποιος που ενδιαφέρεται µόνο για τον πρώτο σύνδεσµο.
2. Κάποιος που ενδιαφέρεται µόνο για το δεύτερο σύνδεσµο.
3. Κάποιος που ενδιαφέρεται για το µονοπάτι το οποίο αποτελείται από
τους δύο συνδέσµους.
Έστω ότι κάθε παίκτης έχει µια συνάρτηση χρησιµότητας u i (⋅) . Το
πρόβληµα µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας, έχει ως εξής:

max{ u1 ( x1 ) + u2 ( x2 ) + u3 ( x3 ) }

 x + x3 ≤ C
υπό τους περιορισµούς  1
 x 2 + x3 ≤ C
Το παραπάνω πρόβληµα είναι δυνατό να επιλυθεί χρησιµοποιώντας
πολλαπλασιαστές Lagrange, οι οποίοι αντιστοιχούν στην ανά µονάδα εύρους
ζώνης τιµή σε κάθε σύνδεσµο, p1* και p2* αντίστοιχα. ∆ηλαδή, πρέπει να
ισχύει:

 u1′ ( x1* ) = p1*
 p1* (C − x1* − x3* ) = 0

*
*
 u 2′ ( x 2 ) = p 2 υπό τους περιορισµούς  *
*
*
 p2 (C − x2 − x3 ) = 0
u ′ ( x * ) = p * + p *
1
2
 3 3
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Το παραπάνω σύστηµα εξισώσεων ορίζει τις εκ προοιµίου άγνωστες
εκείνες τιµές,

p1* και p2* , οι οποίες αν προσφερθούν ταυτόχρονα στους

συνδέσµους 1 και 2 αντίστοιχα οδηγούν τους παίκτες στο να δεσµεύσουν την
ποσότητα εύρους ζώνης εκείνη, η οποία και µεγιστοποιεί την κοινωνική
ευηµερία. Έστω τώρα ότι δύο δηµοπρασίες αύξουσας τιµής, µία για το εύρος
ζώνης κάθε συνδέσµου, προσπαθούν να «ανακαλύψουν» τις τιµές αυτές. Είναι
λοιπόν αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι είναι εφικτή η ταυτόχρονη προσφορά και
στους δύο συνδέσµους του βέλτιστου ζεύγους τιµών για οποιαδήποτε ζήτηση.
Με άλλα λόγια, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η δυναµική εύρεση ενός
«µονοπατιού τιµών» (price path) p1 (t ) , p 2 (t ) , οι οποίες όταν προσφέρονται στους
δύο συνδέσµους καταλήγουν στο βέλτιστο σηµείο τερµατισµού ( p1* , p2* ) (στο
οποίο το εύρος ζώνης εκχωρείται µε τον πλέον κοινωνικά επωφελή τρόπο)
χωρίς παράλληλα να παραβιάζεται η µονότονη σχέση των τιµών. Με άλλα
λόγια, για να είναι η προσφορά των βέλτιστων τιµών δυνατή, πρέπει η αύξηση
των τιµών να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε για κάθε δυνατή ζήτηση οι τιµές να
παραµένουν µέσα στο σκιασµένο παραλληλόγραµµο που ορίζονται από τις
βέλτιστες τιµές – όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.2. ∆υστυχώς, κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο: Οι βέλτιστες τιµές οι οποίες µεγιστοποιούν την κοινωνική ευηµερία
δεν είναι πάντοτε δυνατό να προσφερθούν αφού τυχόν µεγάλη αύξηση σε
κάποια από τις p1, p2 δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί στη συνέχεια λόγω της
µονότονης αύξησης των τιµών.
Το σύστηµα των παραπάνω εξισώσεων ορίζει µια τριάδα ποσοτήτων
εύρους ζώνης x1* , x2* και x3* οι οποίες πρέπει να έχουν δεσµευθεί από τον
πρώτο,

δεύτερο

και

τρίτο

παίκτη

αντίστοιχα,

όταν

τερµατισθούν

οι

δηµοπρασίες. Ακόµα λοιπόν και εάν επιτευχθεί ο στόχος της παραµονής των
τιµών µέσα στο σκιασµένο παραλληλόγραµµο του Σχήµα 4.2, πρέπει να
εξασφαλισθεί ότι σε κάθε χρονική στιγµή ισχύουν οι ακόλουθες ανισώσεις:

 x1 (t ) ≥ x1*

*
 x2 (t ) ≥ x 2
 x (t ) ≥ x *
3
 3

(4.1)
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Πραγµατικά, εάν ένα λανθασµένο ζεύγος τιµών προσφερθεί σε κάποια
χρονική στιγµή, καθίσταται εφικτό π.χ. για τον παίκτη ο οποίος ενδιαφέρεται
για το µονοπάτι των δύο συνδέσµων να δεσµεύσει λιγότερες µονάδες εύρους
ζώνης από τη βέλτιστη ποσότητα. Λόγω της µονοτονικότητας, είναι πλέον
αδύνατο οι δηµοπρασίες να καταλήξουν στο βέλτιστο σηµείο τερµατισµού.
Είναι όµως σαφές ότι δεν υπάρχει κανένας µηχανισµός αύξησης τιµών ο
οποίος να µπορεί να προσφέρει µια τέτοια εγγύηση, δηλαδή να επιβάλλει έναν
τέτοιο περιορισµό. Αυτό οφείλεται στο ότι, λόγω µη ύπαρξης συνδυαστικών
προσφορών, κάθε τέτοιος µηχανισµός εκ των πραγµάτων αντιλαµβάνεται τη
ζήτηση του κάθε τύπου παικτών έµµεσα και µερικώς µόνο, µέσω των

x1 (t ) + x3 (t ) , x 2 (t ) + x3 (t ) ή ισοδύναµα της υπερβάλλουσας ζήτησης (excess
demand) x1 (t ) + x 3 (t ) − C , x 2 (t ) + x 3 (t ) − C αντίστοιχα. Οποιαδήποτε λοιπόν και
αν είναι η πολιτική αύξησης τιµών, αυτή είναι σε θέση να ελέγξει µόνο τη
συνολική ζήτηση σε κάθε σύνδεσµο και όχι για τη ζήτηση κάθε τύπου παικτών,
όπως είναι αναγκαίο. Έτσι, είναι δυνατή η παραβίαση µόνο µιας εκ των
ανισοτήτων (4.1), γεγονός το οποίο οδηγεί σε µη αποδοτικό αποτέλεσµα το
µηχανισµό. Αυτό συµβαίνει γιατί για οποιαδήποτε τέτοια πολιτική, υπάρχουν
διανύσµατα τιµών τα οποία ενώ διατηρούν την υπερβάλλουσα ζήτηση στους
συνδέσµους θετική (τόσο αυτά όσο και όλα όσα προσφέρθηκαν πριν από αυτά
στη δηµοπρασία), δεν βρίσκονται µέσα στο σκιασµένο πλαίσιο στο Σχήµα 4.2.
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Σχήµα 4.2: Απόπειρα εύρεσης βέλτιστου µονοπατιού τιµών

Για παράδειγµα, έστω το διάνυσµα τιµών < p0 + ε , p 2* + ε > , ούτως ώστε

p0 + ε < p1* , το οποίο απεικονίζεται µε το µαύρο τετράγωνο στο Σχήµα 4.2.
Λόγω της χαµηλής προσφερόµενης τιµής στον πρώτο σύνδεσµο, το κόστος για
το µονοπάτι των δύο συνδέσµων είναι σηµαντικά µικρότερο από το p1* + p 2* .
Εποµένως η υπερβάλλουσα ζήτηση και στους δύο συνδέσµους είναι θετική εξ’
αιτίας των παικτών που επιθυµούν να δηµιουργήσουν µονοπάτι αποτελούµενο
από τους δύο αυτούς συνδέσµους. Ταυτόχρονα όµως η µοναδιαία τιµή του
εύρους ζώνης στο δεύτερο σύνδεσµο έχει υπερβεί τη βέλτιστη τιµή p 2* , η
µελλοντική επίτευξη της οποίας καθίσταται αδύνατη. Συνεπώς, αν προσφερθεί
αυτό το διάνυσµα τιµών στη δηµοπρασία, οποιαδήποτε και αν είναι η εξέλιξη
της δηµοπρασίας στη συνέχεια το εύρος ζώνης του δικτύου δεν θα εκχωρηθεί
βέλτιστα λόγω της µονοτονικότητας των τιµών. Εν γένει είναι αδύνατο οι δύο
δηµοπρασίες να τερµατίσουν ταυτόχρονα. Εποµένως καθίσταται αδύνατη η
εκχώρηση της ίδιας ποσότητας εύρους ζώνης σε παίκτες που συµµετέχουν και
στις δύο δηµοπρασίες (path bidders). Πράγµατι, αν για παράδειγµα η δεύτερη
δηµοπρασία τερµατίσει πρώτη, είναι πιθανό ένας παίκτης ο οποίος επιθυµεί τη
δέσµευση εύρους ζώνης στο µονοπάτι το οποίο αποτελείται από τους δύο
συνδέσµους να αναγκαστεί να µειώσει τη ζήτησή του στη δηµοπρασία που
παραµένει σε εξέλιξη λόγω της αύξησης της τιµής. Έτσι, όταν τερµατίσει η
δηµοπρασία στον πρώτο σύνδεσµο θα εκχωρηθεί τελικά στο χρήστη εν γένει
λιγότερη (ή και µηδενική) ποσότητα µονάδων εύρους ζώνης από αυτήν που του
εκχωρήθηκε στο δεύτερο σύνδεσµο.
Συνεπώς, αν υιοθετηθεί η λύση των δηµοπρασιών αύξουσας τιµής, είναι
αδύνατη τόσο η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας, όσο και η εκχώρηση
της ίδιας ποσότητας εύρους ζώνης σε όλους τους συνδέσµους του µονοπατιού
που ενδιαφέρει ένα παίκτη. Άρα τέτοιας µορφής δηµοπρασίες δεν είναι
κατάλληλες για την πώληση εύρους ζώνης σε δίκτυα γενικής τοπολογίας. Στις
δηµοπρασίες

µειούµενης

τιµής,

εµφανίζεται

ένα

ανάλογο

πρόβληµα

συγχρονισµού τιµών, το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς στην ενότητα 4.2. Αντίθετα
όµως µε τις δηµοπρασίες αύξουσας τιµής, στην Ολλανδική δηµοπρασία
πολλαπλών αντικειµένων οι προσφορές άµεσα µεταφράζονται σε δέσµευση
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πόρων. Ωστόσο, αν και λόγω αυτής της ιδιότητας το ανωτέρω πρόβληµα δεν
µπορεί να εµφανισθεί, οι προφερόµενες τιµές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να
επιτυγχάνεται η εκχώρηση των πόρων

µε τρόπο που να µεγιστοποιείται η

κοινωνική ευηµερία.

4.1.5 Συνεισφορά παρόντος κεφαλαίου
Στην ενότητα 4.2 παρουσιάζεται η δηµοπρασία MIDAS. Τα βασικά
στοιχεία του µηχανισµού καθώς και η πειραµατική αποτίµησή του υπό την
υπόθεση ότι οι χρήστες υποβάλλουν ειλικρινείς προσφορές παρουσιάζονται στις
υποενότητες 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4. Το υλικό το οποίο παρουσιάζεται σε
αυτές τις υποενότητες (εκτός όπου δηλώνεται ρητώς το αντίθετο) αποτελεί
προϊόν παλαιότερης εργασίας [41]. Η παρουσίασή του όµως στην αρχή της
ενότητας

4.2

είναι αναγκαία για την ολοκληρωµένη παρουσίαση του

προτεινόµενου στην παρούσα διατριβή µηχανισµού.
Οι υπόλοιπες υποενότητες περιέχουν την πρωτότυπη συµβολή της
παρούσας διατριβής, η οποία εν συντοµία συνίσταται στα ακόλουθα:
•

Αποδεικνύονται ορισµένες βασικές ιδιότητες της πολιτικής µεταβολής
τιµών (υποενότητα 4.2.5).

•

Καταδεικνύεται πώς ο δηµοπράτης µπορεί να αξιοποιήσει τη διαθέσιµη
πληροφορία
κατάλληλα τη

για

τη

ζήτηση

προκειµένου

να

«παραµετροποιήσει»

δηµοπρασία προς όφελος της επαγόµενης κοινωνικής

ευηµερίας (υποενότητες 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 και 4.2.9).
Εισάγεται ένας νέος κανόνας χρέωσης, ο οποίος σε συνδυασµό µε τον
περιορισµό της ανάδρασης πληροφορίας, έχει ως αποτέλεσµα να ισχύει για το
µηχανισµό η συµβατότητα κινήτρων, δηλαδή επιτυγχάνεται η υποβολή
ειλικρινών προσφορών από τους χρήστες (υποενότητα 4.2.10).
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4.2 Ο µηχανισµός MIDAS
4.2.1 Συνοπτική παρουσίαση της δηµοπρασίας
Ο προτεινόµενος µηχανισµός αποτελείται από ταυτόχρονες ανεξάρτητες
Ολλανδικές δηµοπρασίες, µία για κάθε σύνδεσµο του δικτύου (Multi-unit
Independent Dutch AuctionS) και εφεξής καλείται MIDAS. Παρά το γεγονός
ότι οι δηµοπρασίες αυτές εκτελούνται ανεξάρτητα, η εκτέλεσή τους πρέπει να
συσχετίζεται έµµεσα, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.
Για κάθε σύνδεσµο l, ανακοινώνονται η αρχική προς πώληση ποσότητα εύρους
ζώνης Cl

καθώς και η αρχική µοναδιαία τιµή pl (0) . Η αρχική αυτή τιµή

πρέπει να είναι υψηλή. Σε κάθε σύνδεσµο, µε την πάροδο του χρόνου, η τιµή
σταδιακά µειώνεται µέχρι να πέσει στο µηδέν – ή στην περίπτωση που ο
πωλητής το επιθυµεί σε κάποια προαποφασισµένη ελάχιστη αποδεκτή τιµή
πώλησης (reserve price). Οι χρήστες αντιδρούν στις ενδείξεις της τιµής
υποβάλλοντας προσφορές και δεσµεύοντας έτσι σταδιακά εύρος ζώνης στους
συνδέσµους του δικτύου που τους ενδιαφέρουν. Αν και κάτι τέτοιο δεν
επιβάλλεται από τους κανόνες της δηµοπρασίας, γίνεται η υπόθεση ότι κάθε
χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται για ένα µονοπάτι του δικτύου προσπαθεί να
δεσµεύσει εύρος ζώνης σε όλους τους συνδέσµους που συναποτελούν το
µονοπάτι ταυτόχρονα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να
δεσµεύσουν

διαφορετικές

ποσότητες

εύρους

ζώνης

στους

επιµέρους

συνδέσµους το οποίο είναι επιβλαβές τόσο για τους ίδιους όσο και για την
κοινωνική ευηµερία. Επιτρέπεται στους παίκτες η υποβολή πολλαπλών
προσφορών

στους

ίδιους

συνδέσµους:

Επιτρέπεται

δηλαδή

(και

είναι

επιθυµητή όπως θα φανεί στη συνέχεια) η σταδιακή δέσµευση ποσοτήτων
εύρους ζώνης από κάθε χρήστη. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ορίζεται
ότι η ανάδραση πληροφορίας της δηµοπρασίας περιορίζεται στις τρέχουσες
µοναδιαίες τιµές του εύρους ζώνης στους διάφορους συνδέσµους του δικτύου.
Χωρίς βλάβη της γενικότητας, εφεξής θεωρούµε ότι κάθε χρήστης ενδιαφέρεται
να δεσµεύσει εύρος ζώνης σε ένα µόνο προαποφασισµένο δικτυακό µονοπάτι,
ή σε ένα µόνο σύνδεσµο.
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Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες του
προτεινόµενου µηχανισµού, υπό την παραδοχή ότι οι υποβαλλόµενες
προσφορές είναι ειλικρινείς. Καταδεικνύεται ότι η απόδοση της δηµοπρασίας
µπορεί να βελτιστοποιηθεί αξιοποιώντας πληροφορία για τη ζήτηση της
αγοράς. Τέλος, παρουσιάζεται ένας κανόνας χρέωσης τύπου VCG ο οποίος
συµπληρώνει τη δηµοπρασία και παρέχει το κίνητρο στους χρήστες να
υποβάλλουν ειλικρινείς προσφορές.

4.2.2 Σχέση ζήτησης και πολιτικής µείωσης τιµών του µηχανισµού
Όπως αναφέρθηκε, η επιλογή των Ολλανδικών δηµοπρασιών οφείλεται
κυρίως στην άµεση δέσµευση εύρους ζώνης που συνεπάγεται η αποστολή
κάποιας προσφοράς. Προκειµένου ο MIDAS να επιτύχει τη µεγιστοποίηση της
κοινωνικής ευηµερίας, η µείωση των τιµών δεν πρέπει να γίνεται µε τυχαίο
τρόπο. Συγκεκριµένα, είναι θεµιτό οι τιµές οι οποίες προσφέρονται ταυτόχρονα
στους συνδέσµους του δικτύου κάθε χρονική στιγµή να διαφέρουν, γιατί δεν
παρατηρείται σε όλους τους συνδέσµους ο ίδιος ανταγωνισµός. ∆ιαφορετικά
εµφανίζεται το ακόλουθο πρόβληµα: Το εύρος ζώνης των πλέον δηµοφιλών
συνδέσµων έχει ίδια τιµή µε αυτό των συνδέσµων όπου η ζήτηση είναι σαφώς
µικρότερη. Συνεπώς, η προσπάθεια των παικτών µε απαίτηση για δέσµευση
εύρους ζώνης σε µονοπάτι αποτελούµενο από πολλαπλούς συνδέσµους
καθίσταται δυσχερής. Επιπλέον, λόγω των ενιαίων τιµών, δεν είναι δυνατό το
εύρος ζώνης να αποδοθεί σε εκείνους που το αποτιµούν περισσότερο. Αυτό
εξηγείται άµεσα µε το παράδειγµα του Σχήµα 4.3, όπου υπάρχουν δύο
σύνδεσµοι µε πολύ διαφορετική ζήτηση. Παρά το γεγονός ότι η εκχώρηση
εύρους ζώνης σε παίκτες µε απαίτηση για δέσµευση πόρων στο µονοπάτι των
δύο συνδέσµων πιθανώς είναι αποδοτική από οικονοµικής πλευράς, κάτι
τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει στην πράξη όταν υπάρχει µια ενιαία τιµή στους
δύο συνδέσµους. Πραγµατικά, ο παίκτης που ενδιαφέρεται για το µονοπάτι των
δύο συνδέσµων είναι αναγκασµένος να πληρώσει τη διπλάσια τιµή του
συνδέσµου µεγάλης ζήτησης 1, παρά το γεγονός ότι ο σύνδεσµος 2 θα έπρεπε
να τιµολογηθεί πολύ χαµηλότερα λόγω της πολύ µειωµένης ζήτησης. Όπως
γίνεται λοιπόν φανερό, προκειµένου η δηµοπρασία να είναι αποδοτική σε
σχέση µε την παραγόµενη κοινωνική ευηµερία είναι αναγκαίο οι τιµές στις
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οποίες προσφέρεται το εύρος ζώνης των διαφόρων συνδέσµων να είναι
ασύµµετρες και να καθορίζονται βάσει του ανταγωνισµού.

Σχήµα 4.3: ∆ιαφορές στη ζήτηση δύο συνδέσµων ενός δικτύου

Το ανωτέρω παράδειγµα καταδεικνύει επίσης ότι δεδοµένης της
συσχέτισης της ζήτησης για εύρος ζώνης σε διαφορετικούς συνδέσµους - λόγω
των παικτών που προσπαθούν να δηµιουργήσουν δικτυακά µονοπάτια υπάρχει συσχέτιση και στις βέλτιστες τιµές οι οποίες αν προσφερθούν
ταυτόχρονα µεγιστοποιούν την επαγόµενη κοινωνική ευηµερία. Πράγµατι, οι
σύνδεσµοι-στενωποί (bottleneck links) όπου ο ανταγωνισµός είναι έντονος,
επηρεάζουν άµεσα το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, ως προς τις δεσµεύσεις
πόρων που θα γίνουν και τα παραγόµενα έσοδα. Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο
δεδοµένου ότι οι χρήστες περιορίζονται στη δέσµευση επιπλέον µονάδων και
στα χρήµατα τα οποία δαπανούν λόγω του έντονου ανταγωνισµού κυρίως στους
ακριβούς δηµοφιλείς συνδέσµους. Συνεπώς, είναι σηµαντικό οι ανά µονάδα
τιµές του εύρους ζώνης στους δηµοφιλείς συνδέσµους να παραµένουν
σηµαντικά υψηλότερες από αυτές των συνδέσµων όπου η ζήτηση είναι
περιορισµένη.
Πριν την πλήρη παρουσίαση του πώς µεταβάλλονται οι τιµές στον
MIDAS, περιγράφεται εν συντοµία ο τρόπος λειτουργίας του µηχανισµού: Έστω
ότι ένας χρήστης επιθυµεί να δεσµεύσει εύρος ζώνης στους συνδέσµους 1 και
2. Ο χρήστης αυτός παρατηρεί τις τιµές p1 (t ) και p 2 (t ) στους συνδέσµους
αυτούς και βάσει και της συνάρτησης ωφέλειάς του υποβάλλει µια προσφορά
για τη δέσµευση y µονάδων εύρους ζώνης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η
ταυτόχρονη υποβολή προσφορών και για τους δύο συνδέσµους εγγυάται τη
δέσµευση της ίδιας ποσότητας εύρους ζώνης και στους δύο συνδέσµους που
αποτελούν το µονοπάτι του. Μόλις η προσφορά υποβληθεί, αποδίδονται άµεσα
στο χρήστη y µονάδες εύρους ζώνης στους συνδέσµους 1 και 2. Επίσης,
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ενηµερώνονται και οι τιµές της δηµοπρασίας στους συνδέσµους αυτούς, βάσει
της πολιτικής µεταβολής τιµών του µηχανισµού, η παρουσίαση της οποίας
έπεται. Αξίζει να τονισθεί ότι λόγω της ύπαρξης ξεχωριστών µοναδιαίων τιµών
για το εύρος ζώνης κάθε συνδέσµου, είναι εφικτός ο διαµοιρασµός των
παραγόµενων εσόδων σε πολλαπλούς παρόχους.

4.2.3 Η πολιτική µεταβολής τιµών
Σε προηγούµενη εργασία [41] είχε ορισθεί και αποτιµηθεί πειραµατικά
µία πρωτότυπη πολιτική µεταβολής τιµών, η πολιτική παγώµατος τιµών (Price
Freezing Policy). Η συγκεκριµένη πολιτική η οποία για λόγους πληρότητας
παρουσιάζεται στην παρούσα υποενότητα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο
της δηµοπρασίας. Προβλέπει ότι αρχικά µια υψηλή τιµή τίθεται για το εύρος
ζώνης κάθε συνδέσµου. Στη συνέχεια, οι τιµές του εύρους ζώνης µειώνονται µε
ένα σταθερό ρυθµό µείωσης r, ο οποίος είναι κοινός για όλους τους
συνδέσµους και εκφράζεται σε χρηµατικές µονάδες ανά µονάδα χρόνου. Όταν
σε κάποιο σύνδεσµο δεσµεύεται εύρος ζώνης, η τιµή εκεί «παγώνει» για κάποιο
χρονικό διάστηµα. Το διάστηµα αυτό είναι ανάλογο της ποσότητας xl του
εύρους ζώνης το οποίο µόλις δεσµεύθηκε στο σύνδεσµο l. ∆ηλαδή, η περίοδος
«παγώµατος» της τιµής ισούται µε s ⋅ xl . Στην περίπτωση κατά την οποία και
άλλες δεσµεύσεις µονάδων εύρους ζώνης πραγµατοποιηθούν κατά την περίοδο
παγώµατος της τιµής σε κάποιο σύνδεσµο, τότε η περίοδος παγώµατος της
τιµής επεκτείνεται ανάλογα.
Εποµένως, όταν οι τιµές δεν είναι παγωµένες για κάθε σύνδεσµο l ισχύει

pl (t ) = p l (0) − r ⋅ [t − s ⋅ xl (t )] , όπου η pl (0) είναι η αρχική υψηλή µοναδιαία
τιµή και xl (t ) η συνολική ποσότητα εύρους ζώνης που έχει δεσµευθεί στο
σύνδεσµο l την χρονική στιγµή t. Οι τιµές των παραµέτρων r και s επηρεάζουν
την ταχύτητα εξέλιξης της δηµοπρασίας. Η πολιτική αυτή οδηγεί στην
προαναφερθείσα επιθυµητή σχέση τιµής και διαθέσιµης ποσότητας εύρους
ζώνης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό παράδειγµα προκειµένου
να γίνει κατανοητή η συγκεκριµένη πολιτική. Έστω ένα δίκτυο το οποίο
αποτελείται από τρεις συνδέσµους. Κάθε σύνδεσµος έχει αρχικά µια υψηλή
µοναδιαία τιµή p0 και χωρητικότητα C0. Ο Πίνακας 4.1 δείχνει την µεταβολή
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των τιµών και του διαθέσιµου εύρους ζώνης µε την πάροδο του χρόνου και τις
αγορές των χρηστών για r = s = 1.

t

Σύνδεσµος 1
(p0, C0)
(p0–1, C0)
…
(p0–k, C0)

Σύνδεσµος 2
(p0, C0)
(p0–1, C0)
…
(p0–k, C0)

Σύνδεσµος 3
(p0, C0)
(p0–1, C0)
…
(p0–k, C0)

(p0–k–1, C0→C0–3)

(p0–k–1, C0)

(p0–k–1, C0)

(p0– k– 1, C0–3)

(p0– k– 2, C0)

(p0–k–2, C0)

(p0– k– 1, C0–3)

(p0– k– 3, C0)

(p0–k–3, C0→C0–1)

(p0– k– 1, C0–3)

(p0– k– 4, C0)

(p0–k–3, C0–1)

(p0– k– 2, C0–3)

(p0– k– 5, C0)

( p0–k–4, C0–1)

Επεξήγηση

∆έσµευση 3
µονάδων στο
Σύνδεσµο 1
Πάγωµα τιµής
στο Σύνδεσµο 1
για 3 βήµατα
∆έσµευση 1
µονάδας στο
Σύνδεσµο 3
Πάγωµα τιµής
στο Σύνδεσµο 1
για 1 βήµα

Πίνακας 4.1: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της πολιτικής παγώµατος τιµών

Τέλος, στο [41] είχαν ορισθεί και αποτιµηθεί πειραµατικά και οι κάτωθι
πρωτότυπες πολιτικές µεταβολής τιµών, οι οποίες όµως υστερούσαν της
πολιτικής παγώµατος τιµών ως προς την επαγόµενη κοινωνική ευηµερία και
δεν εξετάζονται περαιτέρω. Επρόκειτο για:
•

Την πολιτική στιγµιαίας προσαρµογής τιµής (instant price adaptation),
η οποία προβλέπει τη στιγµιαία αύξησή της τιµής σε ένα σύνδεσµο όταν
γίνεται µια δέσµευση µονάδων εύρους ζώνης στο σύνδεσµο αυτό.

•

Την πολιτική µεταβλητών ρυθµών µείωσης τιµών (variable reduction
rates), σύµφωνα µε την οποία η ανά µονάδα τιµή εύρους ζώνης σε κάθε
σύνδεσµο µειώνεται µε µεταβλητό ρυθµό: Ο εν λόγω ρυθµός ορίζεται να
είναι σε κάθε χρονική στιγµή αντιστρόφως ανάλογος των διαθέσιµων
µονάδων εύρους ζώνης σε αυτόν τον σύνδεσµο.

4.2.4 Αποτίµηση της πολιτικής µεταβολής τιµών
Στο [41] έχει πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη πειραµατική αποτίµηση της
πολιτικής µείωσης τιµών και της απόδοσης της δηµοπρασίας, υπό την υπόθεση
-114-

Κεφάλαιο 4ο: Ο µηχανισµός MIDAS
ότι οι χρήστες υποβάλλουν ειλικρινείς προσφορές. Μέσω της διεξαγωγής µιας
πλειάδας

πειραµάτων,

προέκυψε

ότι

η

απόδοση

του

προτεινόµενου

µηχανισµού ως προς την παραγόµενη κοινωνική ευηµερία είναι εξαιρετικά
καλή [31], [41]. Η απόκλιση της κοινωνικής ευηµερίας που προκύπτει αν
εφαρµοσθεί ο MIDAS µε την πολιτική παγώµατος τιµών από τη βέλτιστη είναι
συνήθως της τάξης του 2%. Επίσης, διεξήχθη και σύγκριση της πολιτικής
αυτής µε την πολιτική κατά την οποία προσφέρονται ενιαίες τιµές σε όλους
τους συνδέσµους. Και πάλι αποδεικνύεται ότι η πολιτική παγώµατος τιµών
είναι σηµαντικά καλύτερη. Η κοινωνική ευηµερία της πολιτικής θέσης ενιαίων
τιµών είναι τυπικά περί το 85% της επαγόµενης κοινωνικής ευηµερίας µε την
πολιτική παγώµατος τιµών.

4.2.5 Ιδιότητες της πολιτικής µεταβολής τιµών
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, έχουν αποδειχθεί οι κάτωθι
ιδιότητες της δηµοπρασίας, οι οποίες οφείλονται στην επιλεχθείσα πολιτική
µεταβολής τιµών, δηλαδή την πολιτική παγώµατος τιµών.
Πρόταση 4.1. Υπάρχει ένα διάνυσµα κατάλληλων αρχικών τιµών για
τις δηµοπρασίες εύρους ζώνης των συνδέσµων τέτοιο ώστε: Σε κάθε χρονική
στιγµή, για κάθε ζεύγος συνδέσµων των οποίων οι τιµές δεν είναι παγωµένες, ο
σύνδεσµος µε τη µικρότερη διαθέσιµη ποσότητα εύρους ζώνης (spare capacity)
έχει µεγαλύτερη µοναδιαία τιµή εύρους ζώνης.
Απόδειξη: Έστω ότι τη χρονική στιγµή t, ο σύνδεσµος l έχει λιγότερη
διαθέσιµη

ποσότητα

εύρους

ζώνης

από

το

σύνδεσµο

j,

δηλαδή:

C l − xl (t ) < C j − x j (t ) . Προκειµένου η διάταξη των τιµών να είναι η επιθυµητή
για κάθε τέτοια χρονική στιγµή t, δηλαδή να είναι pl (t ) > p j (t ) , πρέπει και
αρκεί να ισχύει:

pl (0) − r ⋅ t + r ⋅ s ⋅ xl (t ) > p j (0) − r ⋅ t + r ⋅ s ⋅ x j (t ) ⇔
pl (0) − r ⋅ t + r ⋅ s ⋅ [C l − C l + xl (t )] > p j (0) − r ⋅ t + r ⋅ s ⋅ [C j − C j + x j (t )] ⇔
[ pl (0) + r ⋅ s ⋅ Cl ] − r ⋅ s ⋅ [C l − xl (t )] > [ p j (0) + r ⋅ s ⋅ C j ] − r ⋅ s ⋅ [C j − x j (t )]
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∆εδοµένου

ότι

C l − xl (t ) < C j − x j (t )

και

r⋅s > 0,

ισχύει

ότι

− r ⋅ s ⋅ [C l − xl (t )] > − r ⋅ s ⋅ [C j − x j (t )] . Εποµένως, προκειµένου να ισχύει η
επιθυµητή ανισότητα, αρκεί να είναι pl (0) + r ⋅ s ⋅ C l = ~
p > 0.
p , ∀l , όπου ~
Εποµένως αρκεί η αρχική τιµή κάθε συνδέσµου l να είναι pl (0) = ~
p − r ⋅ s ⋅ Cl .

Η Πρόταση 4.1 καταδεικνύει ότι η πολιτική µεταβολής τιµών του µηχανισµού
επιτυγχάνει την επιθυµητή σχέση τιµής και διαθέσιµης ποσότητας εύρους
ζώνης: ∆ηλαδή η ανά µονάδα τιµή του εύρους ζώνης είναι υψηλότερη εκεί
όπου το εύρος ζώνης είναι πιο «σπάνιο». Ωστόσο αυτή η ιδιότητα δεν επαρκεί
για να εξασφαλισθεί ότι η επαγόµενη κοινωνική ευηµερία από την εκτέλεση
της δηµοπρασίας είναι η µέγιστη δυνατή. Αυτό οφείλεται στο ότι ακόµα και για
συνδέσµους ίδιας χωρητικότητας, πρέπει η µοναδιαία τιµή κάθε στιγµή να
αντικατοπτρίζει επακριβώς τον ανταγωνισµό που υφίσταται γενικά για το
σύνδεσµο αυτό (βλέπε υποενότητα 4.2.2), και όχι µόνο αυτόν ο οποίος έχει
ήδη εκδηλωθεί. Για παράδειγµα, όταν ο πάροχος δεν έχει καθόλου
πληροφορία για τη ζήτηση, οι αρχικές τιµές της δηµοπρασίας µπορούν να
τεθούν σύµφωνα µε την Πρόταση 4.1. Η επίδοση της δηµοπρασίας όµως
µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω αν οι αρχικές τιµές τεθούν υψηλότερα στους
συνδέσµους εκείνους όπου ο ανταγωνισµός είναι εντονότερος. Λαµβάνοντας υπ’
όψιν τον ανταγωνισµό, είναι δυνατό να προσφερθεί στη δηµοπρασία το
διάνυσµα τιµών το οποίο συνεπάγεται την βέλτιστη εκχώρηση εύρους ζώνης,
δηλαδή τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Το πρόβληµα της ορθής
θέσης

των

αρχικών

τιµών

όταν

τέτοια

πληροφορία

είναι

διαθέσιµη,

επανεξετάζεται σε επόµενη υποενότητα του τρέχοντος κεφαλαίου.
Στη συνέχεια, αποδεικνύεται ότι η πολυπλοκότητα του µηχανισµού
MIDAS είναι πολυωνυµική και ανεξάρτητη του πλήθους των συνδέσµων και
ανταγωνιζόµενων χρηστών του δικτύου.
Πρόταση

4.2.

Ο

µέγιστος

αριθµός

βηµάτων

εκτέλεσης

της

δηµοπρασίας MIDAS σε κάθε σύνδεσµο είναι ανάλογος της αρχικής τιµής του
συνδέσµου και της χωρητικότητάς του.
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Απόδειξη:

Η

δηµοπρασία

σε

κάθε

σύνδεσµο

θα

έχει

σίγουρα

ολοκληρωθεί τη χρονική στιγµή t l0 , όταν η τιµή στο σύνδεσµο l θα είναι 0.
Θέτοντας 0 = p l (t l0 ) = pl (0) − r ⋅ t l0 + r ⋅ s ⋅ xl (tl0 ) , προκύπτει: t l0 =

pl (0)
+ s ⋅ Cl .
r

~
p
Αν επιπλέον υποτεθεί ότι pl (0) = ~
p − r ⋅ s ⋅ C l , τότε t l0 = .
r

4.2.6 Η δηµοπρασία MIDAS µεγιστοποιεί την κοινωνική ευηµερία υπό
πλήρη γνώση της αγοράς
Στην παρούσα υπό-ενότητα αποδεικνύεται ότι µε κατάλληλη εκ των
προτέρων (ex-ante) θέση των παραµέτρων της πολιτικής µεταβολής τιµών και
αξιοποιώντας την πλήρη γνώση της ζήτησης, η δηµοπρασία εκχωρεί το εύρος
ζώνης του δικτύου κοινωνικά βέλτιστα. Πράγµατι, οι πάροχοι έχουν εν γένει
καλή γνώση της ζήτησης των πελατών τους στους διάφορους συνδέσµους του
δικτύου. Είναι θεµιτό λοιπόν ο προτεινόµενος µηχανισµός να επιτρέπει την
αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας κατάλληλες
αρχικές τιµές στους διαφόρους συνδέσµους και εφαρµόζοντας στη συνέχεια
την πολιτική παγώµατος τιµών. Με αυτόν τον τρόπο, µετά από την παρέλευση
κάποιου χρόνου, θα προσφερθούν ταυτόχρονα οι βέλτιστες τιµές στους
συνδέσµους. Οι τιµές αυτές (οι οποίες συµβολίζονται ως p l* για κάθε σύνδεσµο
l) αποδίδουν το διαθέσιµο εύρος ζώνης του δικτύου µεγιστοποιώντας την
κοινωνική ευηµερία. ∆ηλαδή, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο µε την περίπτωση
όπου το εύρος ζώνης επωλείτο µε σταθερές (βέλτιστες) τιµές και οι χρήστες
εκδηλώνουν τη ζήτησή τους.
Έστω ένα δίκτυο τυχαίας τοπολογίας. Έστω ακόµα ότι ο δηµοπράτης
έχει πλήρη γνώση της ζήτησης της αγοράς. Η συγκεκριµένη υπόθεση θα αρθεί
αργότερα.

Χρησιµοποιώντας

τη

µέθοδο

µεγιστοποίησης

της κοινωνικής

ευηµερίας µε χρήση πολλαπλασιαστών Lagrange, ο πωλητής µπορεί να
υπολογίσει τις βέλτιστες τιµές πώλησης του εύρους ζώνης σε όλους τους
συνδέσµους. Έστω ότι παρά ταύτα ο πωλητής και πάλι θα ήθελε να τρέξει τη
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δηµοπρασία, π.χ. για λόγους διαφάνειας. Κατωτέρω αποδεικνύεται ότι θα
µπορούσε να θέσει τις παραµέτρους της πολιτικής παγώµατος τιµών µε τέτοιο
τρόπο, ώστε οι βέλτιστες αυτές τιµές να προσφερθούν ταυτόχρονα µετά από την
πάροδο κάποιου χρόνου t * και έτσι το εύρος ζώνης να αποδοθεί µε τον πλέον
κοινωνικά επωφελή τρόπο.
Πρόταση 4.3. Ο µηχανισµός MIDAS µε την πολιτική παγώµατος τιµών
εκχωρεί το εύρος ζώνης του δικτύου µεγιστοποιώντας την επαγόµενη κοινωνική
ευηµερία, αν οι βέλτιστες τιµές σε κάθε σύνδεσµο είναι γνωστές εκ των
προτέρων.
Απόδειξη: Η τιµή κάθε συνδέσµου l του δικτύου εν γένει είναι

pl (t ) = p l (0) − r ⋅ [t − s ⋅ xl (t )] . Η βέλτιστη τιµή p l* και συνακόλουθα η βέλτιστη
εκχώρηση εύρους ζώνης σε αυτόν το σύνδεσµο x l* προκύπτουν µε χρήση
πολλαπλασιαστών Lagrange. Προκειµένου για κάποια χρονική στιγµή t * , να
ισχύει pl (t ) = p l* και x l (t ) = xl* για όλους τους συνδέσµους, πρέπει και αρκεί η
αρχική τιµή σε κάθε σύνδεσµο να είναι pl (0) = pl* + r ⋅ t * − r ⋅ s ⋅ x l* ή ισοδύναµα

pl (0) = p + pl* − r ⋅ s ⋅ x l* , όπου το p = r ⋅ t * > 0 καθορίζει την υψηλή αρχική τιµή
της δηµοπρασίας.

Αξίζει να προσεχθεί ότι υποθέτοντας ότι υπάρχει ανταγωνισµός για το
εύρος ζώνης ενός συνδέσµου, δηλαδή x l* = C l , από την Πρόταση 4.3 προκύπτει
ότι pl (0) = p + p l* − r ⋅ s ⋅ C l . Το αποτέλεσµα αυτό είναι παρόµοιο µε αυτό της
Πρότασης 4.1, στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει πληροφορία για τη
ζήτηση, οπότε

pl (0) = ~p − r ⋅ s ⋅ C l . Εποµένως, για να γίνει η απόδοση της

δηµοπρασίας βέλτιστη, ο πάροχος αξιοποιεί την πληροφορία που έχει για τη
ζήτηση,

αντικαθιστώντας

το

«κοινό»

~p

της

Πρότασης

4.1

µε

το

«διαφοροποιηµένο» p + pl* της Πρότασης 4.3.
Αξίζει να τονισθεί ότι η αξιοποίηση τέτοιας πληροφορίας για τη ζήτηση
της αγοράς δεν είναι δυνατή από όλους τους µηχανισµούς δηµοπρασίας. Για
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παράδειγµα, ο µηχανισµός Progressive Second Price auction [64] δεν διαθέτει
παραµέτρους

τις

οποίες

ο

δηµοπράτης

µπορεί

να

θέσει

κατάλληλα,

αξιοποιώντας τέτοια πληροφορία. Εκτενής σχετική συζήτηση παρουσιάζεται
στην ενότητα 4.3.

4.2.7 Αξιοποιώντας τη διαθέσιµη πληροφορία
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ιδιότητα της Πρότασης 4.3, αν και
σηµαντική θεωρητικά, είναι άχρηστη στην πράξη επειδή η υπόθεση για πλήρη
γνώση της ζήτησης από τον πωλητή είναι υπερβολικά περιοριστική. Παρ’όλα
αυτά και στην πράξη ο πάροχος διαθέτει κάποια πληροφορία για τη ζήτηση
της αγοράς: Γνωρίζει µέχρι ενός σηµείου τις ανάγκες των πελατών του, ως προς
τους συνδέσµους ενδιαφέροντός τους και την αντίστοιχη απαιτούµενη ποσότητα
του εύρους ζώνης σε αυτούς. Εποµένως, είναι εφικτή µια ταξινόµηση των
συνδέσµων του δικτύου ως προς τη δηµοφιλία τους και την αναµενόµενη
ζήτηση. Ο αριθµός των χρηστών οι οποίοι διέρχονται από κάποιο σύνδεσµο
µπορεί επίσης να προσεγγισθεί. Προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί η ζήτηση για
εύρος ζώνης σε ένα σύνδεσµο, έστω u (⋅) η συνάρτηση χρησιµότητας ενός
«µικρού» χρήστη µε µοναδιαία ζήτηση για εύρος ζώνης. Χρήστες µε µεγάλες
απαιτήσεις για εύρος ζώνης µπορούν να θεωρηθούν ως οµάδες τέτοιων
µοναδιαίων χρηστών. Εποµένως, όσο µεγαλύτερος ο αριθµός των µοναδιαίων
χρηστών που διέρχονται από ένα σύνδεσµο, τόσο µεγαλύτερη η ζήτηση σε
αυτόν. Αυτή η πληροφορία µπορεί να αξιοποιηθεί στη θέση των αρχικών τιµών
της δηµοπρασίας, ώστε η µοναδιαία τιµή του εύρους ζώνης να είναι υψηλότερη
στους πλέον δηµοφιλείς συνδέσµους και η απόδοση της δηµοπρασίας να
βελτιωθεί.

4.2.8 Η περίπτωση της γραµµικής ζήτησης (linear demand)
Έστω ότι η ζήτηση για εύρος ζώνης σε κάθε σύνδεσµο µπορεί να
προσεγγισθεί από µια γραµµική συνάρτηση η οποία έχει κλίση ανάλογη του
αριθµού των µοναδιαίων χρηστών οι οποίοι διέρχονται από το σύνδεσµο. Στη
συνέχεια

καταδεικνύεται

πώς

ο

µηχανισµός

MIDAS

µπορεί

να

παραµετροποιηθεί ώστε το εύρος ζώνης του δικτύου να αποδοθεί κοινωνικά
βέλτιστα.
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Η ζήτηση ανά σύνδεσµο µπορεί να περιγραφεί από τη γραµµική
συνάρτηση ζήτησης d l ( p l ) = Dlmax −

g
⋅ pl , όπου το g είναι ένας παράγοντας
nl

κανονικοποίησης (normalization factor) και το nl δηλώνει τον αριθµό των
µικρών χρηστών που διέρχονται από το σύνδεσµο l. Υποθέτοντας ότι υπάρχει
ανταγωνισµός σε όλους τους συνδέσµους, προκύπτουν οι βέλτιστες τιµές p l* για
κάθε

σύνδεσµο

l

ως

εξής:

Dlmax −

g
⋅ p l* = Cl , ∀l . Συνεπώς:
nl

d l ( p l* ) = C l ,

pl* =

από

το

οποίο

συνάγεται

Dlmax − C l
⋅ nl . Εποµένως, για να
g

µεγιστοποιηθεί η επαγόµενη κοινωνική ευηµερία πρέπει και αρκεί οι αρχικές
τιµές να είναι pl (0) = pl* + p − r ⋅ s ⋅ C l =

Dlmax − C l
⋅ nl + p − r ⋅ s ⋅ Cl . Τέλος, αν
g

όλοι οι µικροί χρήστες επιδιώκουν τη δέσµευση µίας µονάδας, τότε

Dlmax = nl και συνεπώς είναι pl (0) = pl* + p − r ⋅ s ⋅ C l =

nl − Cl
⋅ nl + p − r ⋅ s ⋅ C l .
g

Η περίπτωση της γραµµικής ζήτησης είναι ουσιαστικά µια ειδική
περίπτωση της Πρότασης 4.3, στην περίπτωση κατά την οποία η εκτίµηση του

nl είναι ακριβής για όλους τους συνδέσµους. Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει πώς
ένας πάροχος πρέπει να θέσει τις αρχικές τιµές της δηµοπρασίας στους
συνδέσµους του, σε ένα δίκτυο γενικής τοπολογίας. Η υπόθεση για γραµµική
συνάρτηση

ζήτησης

είναι

συνήθης

στη

βιβλιογραφία

[9].

Βέβαια

στο

εξεταζόµενο πρόβληµα η ζήτηση για εύρος ζώνης στους συνδέσµους δεν είναι
ανεξάρτητη, εξαιτίας των παικτών µε απαίτηση για δέσµευση εύρους ζώνης σε
µονοπάτι αποτελούµενο από πολλαπλούς συνδέσµους. Ωστόσο αυτή είναι µια
απαραίτητη απλοποίηση η οποία παρέχει και µια διαισθητική ερµηνεία της
επιτυχίας της πολιτικής µεταβολής τιµών της δηµοπρασίας.
Προφανώς, όσο πιο επιτυχής είναι η εκτίµηση για το nl , τόσο καλύτερη
είναι η απόδοση της δηµοπρασίας. Στην πράξη, ο πάροχος µπορεί να
προσεγγίσει την τιµή του nl ικανοποιητικά, αφού εκτελέσει τη δηµοπρασία
µερικές φορές και αποκτήσει έτσι πλήρη πληροφορία για τη ζήτηση ex post. Η
πληροφορία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή των αρχικών
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τιµών της επόµενης δηµοπρασίας. ∆εδοµένης µάλιστα της συχνής επανάληψης
της δηµοπρασίας, είναι δυνατό για τον πάροχο µέσω στατιστικών να εκτιµήσει
ικανοποιητικά το

nl

της επόµενης δηµοπρασίας, κάνοντας χρήση και

διαφόρων µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις όπως
υπολογισµός σταθµισµένης µέσης τιµής των προηγούµενων τιµών κοκ.

4.2.9 ∆ιάφορες περιπτώσεις δικτυακών τοπολογιών
Στη συνέχεια παρουσιάζεται πώς η ανωτέρω µέθοδος ορισµού των
αρχικών τιµών στη δηµοπρασία εφαρµόζεται σε δίκτυα απλής τοπολογίας και
για τα οποία υπάρχει επαρκής πληροφορία για τη ζήτηση.

Σχήµα 4.4: Ένα γραµµικό δίκτυο τριών συνδέσµων, µε έντονο ανταγωνισµό για το
εύρος ζώνης του µεσαίου συνδέσµου.

Έστω το δίκτυο το οποίο απεικονίζεται στο Σχήµα 4.4. (Η µεθοδολογία η
οποία παρουσιάζεται εδώ είναι εφαρµόσιµη και σε πιο πολύπλοκες τοπολογίες
δικτύων και βασίζεται στην αφαίρεση των µοναδιαίων χρηστών.) Έστω ότι ο
πάροχος διαθέτει κάποια πληροφορία για τη ζήτηση. Στο συγκεκριµένο
παράδειγµα, έστω ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι χρειάζονται εύρος ζώνης στο
µονοπάτι των συνδέσµων 1 και 2, και κάποιοι άλλοι στο µονοπάτι των
συνδέσµων 2 και 3. Επίσης, έστω ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι χρειάζονται
εύρος ζώνης µόνο στο σύνδεσµο 2. Εποµένως, ο µεσαίος σύνδεσµος είναι ο
πλέον

δηµοφιλής.

Οι

αντίστοιχες

συνολικές

(aggregate)

συναρτήσεις

χρησιµότητας, u12 ( x12 ) , u 23 ( x 23 ) και u 2 ( x2 ) είναι:

u12 ( x12 ) = n12 ⋅ u ( x12 / n12 ) , u 23 ( x 23 ) = n 23 ⋅ u ( x 23 / n 23 ) και u 2 ( x 2 ) = n 2 ⋅ u ( x 2 / n 2 ) ,
όπου x12 , x 23 και x 2 η συνολική ποσότητα εύρους ζώνης των τριών κατηγοριών
παικτών. Σηµειωτέον ότι u ( x12 / n12 ) είναι η ατοµική χρησιµότητα που επάγεται
σε ένα µοναδιαίο χρήστη των παικτών της πρώτης κατηγορίας. Αντίστοιχη είναι
η ερµηνεία των u ( x23 / n23 ) και u ( x 2 / n 2 ) .
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Προκειµένου ο πάροχος να υπολογίσει τις πλέον κοινωνικά επωφελείς
αποδόσεις εύρους ζώνης ανά κατηγορία χρηστών και τις βέλτιστες τιµές των
συνδέσµων

1,

2

και

3,

αρκεί

να

λύσει

το

ακόλουθο

πρόβληµα

βελτιστοποίησης:

max{n12 ⋅ u ( x12 / n12 ) + n23 ⋅ u ( x23 / n23 ) + n2 ⋅ u ( x2 / n 2 )},
x12 ≤ C1


υ̟ό τους ̟εριορισµούς  x12 + x2 + x 23 ≤ C 2

x23 ≤ C3

Το

συγκεκριµένο

πρόβληµα

βελτιστοποίησης

λύνεται

µε

πολλαπλασιαστές Lagrange, οι οποίοι αντιστοιχούν στις µοναδιαίες βέλτιστες
τιµές p1* , p 2* και p3* σε κάθε σύνδεσµο:

n12 ⋅ u ( x12 / n12 ) + n 23 ⋅ u ( x 23 / n 23 ) + n2 ⋅ u ( x 2 / n 2 )

max 

− λ1 ⋅ (C1 − x12 ) − λ2 ⋅ (C 2 − x12 − x2 − x 23 ) − λ3 ⋅ (C 3 − x 23 )
Παίρνοντας µερικές παραγώγους, προκύπτει:

u ′( x12 / n12 ) + λ1 + λ 2 = 0 , u ′( x 2 / n2 ) + λ 2 = 0 , u ′( x23 / n23 ) + λ2 + λ3 = 0
Εποµένως, οι εκχωρήσεις εύρους ζώνης ανά µοναδιαίο χρήστη οι
οποίες µεγιστοποιούν την κοινωνική ευηµερία

y12 ,

y 2 και y 23 , και οι

αντίστοιχες βέλτιστες τιµές προκύπτουν από τις παρακάτω εξισώσεις:

n12 ⋅ u ′( y12 ) + λ1 + λ 2
n 2 ⋅ u ′( y 2 ) + λ2
n 23 ⋅ u ′( y 23 ) + λ2 + λ3

=0
=0

n12 ⋅ y12
n 23 ⋅ y 23

= C1
= C3

ή λ1 = 0
ή λ3 = 0

n12 ⋅ y12 + n2 ⋅ y 2 + n 23 ⋅ y 23

= C2

ή λ2 = 0

=0

Είναι λογικό να υποτεθεί ότι ο πάροχος γνωρίζει ποιοι σύνδεσµοι του
δικτύου του είναι συµφορηµένοι. Εποµένως, γνωρίζει σε ποιους συνδέσµους το
δηµοπρατούµενο εύρος ζώνης θα εξαντληθεί και σε ποιους οι πολλαπλασιαστές
Lagrange

θα είναι µηδέν. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, συµφόρηση

εµφανίζεται µόνο στο µεσαίο σύνδεσµο. Συνεπώς, είναι:
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p1* = p3* = 0
p *2 = −λ 2 = n12 ⋅ u ′( y12 ) = n2 ⋅ u ′( y 2 ) = n 23 ⋅ u ′( y 23 )
n12 ⋅ y12 + n2 ⋅ y 2 + n23 ⋅ y 23 = C 2
Άρα, p1* = p3* = 0 ενώ η βέλτιστη τιµή για τον σύνδεσµο 2 υπολογίζεται
από τις ανωτέρω εξισώσεις και ο πάροχος µπορεί να παραµετροποιήσει τη
δηµοπρασία όπως έχει ήδη εξηγηθεί στην υποενότητα 4.2.6.

Σχήµα 4.5: Ένα ιεραρχικό δίκτυο, µε έντονο ανταγωνισµό για το εύρος ζώνης του
µεσαίου συνδέσµου.

Έστω τώρα το ιεραρχικό δίκτυο του Σχήµα 4.5 για το οποίο ο πάροχος
γνωρίζει ότι ένας µεγάλος αριθµός N πελατών έχουν µονοπάτια τα οποία
ξεκινούν από την αριστερή και καταλήγουν στη δεξιά πλευρά του δικτύου.
Έστω ότι η χωρητικότητα όλων των συνδέσµων είναι C, µε µόνη εξαίρεση το
µεσαίο σύνδεσµο ο οποίος έχει χωρητικότητα C m για την οποία ισχύει ότι

C < C m < N ⋅ C . Μια καλή προσέγγιση για αυτό το δίκτυο είναι ότι κάθε
χρήστης διαλέγει τυχαία την αφετηρία και τον τερµατισµό του µονοπατιού του
από τους δεξιά και αριστερά συνδέσµους αντίστοιχα µε µια οµοιόµορφη
κατανοµή. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι αναµενόµενο ότι η ζήτηση του
µεσαίου συνδέσµου θα είναι N φορές µεγαλύτερη από αυτή σε οποιαδήποτε
άλλο σύνδεσµο του δικτύου. Εποµένως, προκειµένου να απλοποιηθεί η
δηµοπρασία, ο πάροχος µπορεί να θέσει µια χαµηλή µοναδιαία τιµή για το
εύρος ζώνης των υπολοίπων συνδέσµων και να δηµοπρατήσει το εύρος ζώνης
µόνο του µεσαίου συνδέσµου, ο οποίος αποτελεί και τη στενωπό του δικτύου.
Το

παράδειγµα

αυτό

καταδεικνύει

επίσης

ότι

ενώ

οι

χρήστες

προσαρµόζονται στις τιµές της δηµοπρασίας βραχυχρόνια, οι πάροχοι επίσης
µπορούν να προσαρµόζουν το δίκτυό τους στην εκπεφρασµένη ζήτηση σε
µεγαλύτερες χρονικές κλίµακες. Συγκεκριµένα, οι πάροχοι µπορούν να
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αξιοποιούν την αποκάλυψη πληροφορίας που συνεπάγεται η δηµοπρασία,
προκειµένου να διαστασιοποιήσουν το δίκτυό τους κατάλληλα. Στο ιεραρχικό
δίκτυο του παραδείγµατος, είναι λοιπόν πιθανό ο πάροχος να αναβαθµίσει τη
χωρητικότητα του µεσαίου συνδέσµου σε N ⋅ C . Έτσι ο σύνδεσµος αυτός παύει
να είναι στενωπός και µπορεί η συµφόρηση να εµφανιστεί σε κάποιους άλλους
συνδέσµους, το εύρος ζώνης των οποίων µπορεί να δηµοπρατηθεί µε το
µηχανισµό MIDAS. Αυτή η περίπτωση γενικεύεται και για περισσότερο
πολύπλοκες ιεραρχικές τοπολογίες, όπως αυτή του Σχήµα 4.6.

Σχήµα 4.6: Μια τυπική τοπολογία δικτύου ενός ISP.

Αν και ως

τώρα

ο

µηχανισµός MIDAS

έχει θεωρηθεί για τη

δηµοπράτηση του εύρους ζώνης όλων των συνδέσµων του δικτύου, θα
µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί στην πράξη για την εκχώρηση του εύρους
ζώνης µόνο των πλέον δηµοφιλών συνδέσµων του δικτύου. Σε αυτήν την
περίπτωση, η τιµή πώλησης του εύρους ζώνης των συνδέσµων εκείνων στους
οποίους δεν υπάρχει ζήτηση που να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την
προσφορά θα µπορούσε να είναι µια σταθερή τιµή. Κάτι τέτοιο συµβαίνει στην
πράξη και µε την προτεινόµενη δηµοπρασία, αν ο πωλητής θέσει ελάχιστες
αποδεκτές τιµές πώλησης (reserve price) σε αυτούς τους συνδέσµους.

4.2.10 Ο κανόνας χρέωσης
Στη συνέχεια, ολοκληρώνεται η παρουσίαση της δηµοπρασίας µε τον
κανόνα χρέωσης (payment rule). Ο κανόνας χρέωσης πρέπει να δίνει στους
παίκτες το κίνητρο να αποκαλύπτουν τις πραγµατικές τους εκτιµήσεις. Με
αυτόν τον τρόπο µόνο είναι δυνατός ο αποδοτικός διαµοιρασµός των πόρων του
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δικτύου και η δηµοπρασία µπορεί να οδηγηθεί σε αποτέλεσµα το οποίο
µεγιστοποιεί την κοινωνική ευηµερία.
Η

συµβατότητα

κινήτρων

και

η

µεγιστοποίηση

της

κοινωνικής

ευηµερίας είναι δυνατό να επιτευχθούν από τον προτεινόµενο µηχανισµό,
αρκεί να είναι αποδεκτό για τον πωλητή να µην αποδώσει ολόκληρη τη
διαθέσιµη ποσότητα εύρους ζώνης στους πελάτες του. Συγκεκριµένα, η
δηµοπρασία θα πρέπει να εµπεριέχει κάποια αβεβαιότητα (uncertainty) για την
προς πώληση ποσότητα εύρους ζώνης και συνακόλουθα για το σηµείο
τερµατισµού της δηµοπρασίας. Επιπλέον, η εισαγωγή της αβεβαιότητας αυτής
θα µπορούσε να συνδυασθεί και µε τη χρήση από τον πωλητή ελαχίστων
αποδεκτών τιµών πώλησης (reserve prices). Οι Ausubel και Cramton έχουν
προτείνει µια δηµοπρασία πολλαπλών µονάδων η οποία επιτυγχάνει τη
µεγιστοποίηση τόσο της κοινωνικής ευηµερίας όσο και των εσόδων: Πρόκειται
για µια γενικευµένη δηµοπρασία τύπου Vickrey µε τη χρήση ελάχιστης
αποδεκτής τιµής, η οποία όµως ορίζεται από τον πωλητή ex post [10].
Συγκεκριµένα, η τιµή αυτή επιλέγεται από το δηµοπράτη µετά την εκτέλεση
της δηµοπρασίας, ως η τιµή εκείνη για την οποία µεγιστοποιούνται τα έσοδα
του πωλητή. Αποδεικνύεται στο [10] ότι αποτελεί κυρίαρχη στρατηγική για
τους παίκτες η υποβολή ειλικρινών προσφορών. Παράλληλα, αποδεικνύεται ότι
η εκχώρηση της αποφασισθείσας ποσότητας µονάδων γίνεται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να µεγιστοποιούνται ταυτόχρονα τα έσοδα του δηµοπράτη αλλά και η
κοινωνική ευηµερία για την ποσότητα αυτή.
Η τεχνική αυτή µπορεί να εφαρµοσθεί και στη δηµοπρασία MIDAS.
Συγκεκριµένα, εισάγονται ελάχιστες τιµές πώλησης καθώς και αβεβαιότητα ως
προς τη δηµοπρατούµενη ποσότητα εύρους ζώνης ανά σύνδεσµο και συνεπώς
ως προς τη χρονική στιγµή τερµατισµού της δηµοπρασίας. Ακόµα, περιορίζεται
η ανάδραση πληροφορίας που λαµβάνουν οι συµµετέχοντες σε αυτήν στις
τρέχουσες µοναδιαίες τιµές ανά σύνδεσµο. Αυτά έχουν ως αποτέλεσµα να
ισχύει η συµβατότητα κινήτρων για το µηχανισµό MIDAS. Η βασική ιδέα, όπως
και στο [10], είναι η «δηµιουργία» χαµένων προσφορών (losing bids) και στη
συνέχεια η εφαρµογή του κανόνα χρέωσης VCG. Συγκεκριµένα, η δηµοπρασία
διεξάγεται σε δύο διαδοχικές φάσεις:
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Φάση 1: Οι χρήστες υποβάλλουν προσφορές αντιδρώντας στις τρέχουσες
τιµές (τη µοναδική πληροφορία που αποκαλύπτει η δηµοπρασία) έως ότου
αυτές γίνουν µηδέν και έτσι αποκαλύπτουν τη ζήτησή τους.
Φάση 2: Ο δηµοπράτης, αφού πέσουν οι τιµές στο µηδέν, αποφασίζει
για ποιο από τα διανύσµατα τιµών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της
δηµοπρασίας, δηλαδή ποια χρονική στιγµή θα ληφθεί ως σηµείο τερµατισµού
της δηµοπρασίας. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης καθορίζει την ποσότητα εύρους
ζώνης που πρόκειται να πωληθεί σε κάθε σύνδεσµο.
Το κριτήριο τερµατισµού της δηµοπρασίας µπορεί να είναι:
1. Η µεγιστοποίηση των εσόδων της δηµοπρασίας, όπως δηλαδή και στο
[10]. Συγκεκριµένα, για κάθε διάνυσµα τιµών, ο δηµοπράτης υπολογίζει
τα έσοδα τα οποία θα αποκόµιζε εάν η δηµοπρασία τερµάτιζε τη
δεδοµένη χρονική στιγµή. Το διάνυσµα τιµών το οποίο µεγιστοποιεί τα
έσοδα του πωλητή επιλέγεται ως το βέλτιστο σηµείο τερµατισµού.
2. Η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Σε αυτήν την περίπτωση το
βέλτιστο σηµείο τερµατισµού επιλέγεται ως το διάνυσµα τιµών για το
οποίο η επαγόµενη κοινωνική ευηµερία είναι η µέγιστη δυνατή.
Πρόκειται για το τελευταίο χρονικά προσφερόµενο διάνυσµα τιµών για
το οποίο όλες οι προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν µέχρι και τη
χρονική στιγµή κατά την οποία προσφέρθηκε στη δηµοπρασία µπορούν
να

ικανοποιηθούν

από

το

δίκτυο

βάσει

των

περιορισµών

της

χωρητικότητας των συνδέσµων.
Έπειτα,

βάσει

του

επιλεχθέντος

σηµείου

τερµατισµού,

ο

δηµοπράτης

ανακοινώνει τις ελάχιστες αποδεκτές τιµές και οι χρήστες ενηµερώνονται για
την ποσότητα του εύρους ζώνης που δέσµευσαν (η ποσότητα των προσφορών
τους που υπεβλήθησαν έως το σηµείο τερµατισµού) και τη χρέωσή τους. Ένα
ενδεικτικό παράδειγµα εκτέλεσης του µηχανισµού παρουσιάζεται στο τέλος της
παρούσας υποενότητας.
Αξίζει να τονισθεί ότι και µε αυτές τις τροποποιήσεις, η διαδικασία
ανάδειξης των νικητών παραµένει απλή. Κάτι τέτοιο δεν θα ίσχυε προφανώς αν
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αποφασιζόταν ένα βέλτιστο σηµείο τερµατισµού για κάθε σύνδεσµο του δικτύου
ξεχωριστά. Επίσης σε µια τέτοια περίπτωση, η άµεση εκχώρηση του εύρους
ζώνης στους χρήστες δεν θα ήταν δυνατή, δεδοµένου ότι δεν θα µπορούσε να
εξασφαλισθεί ότι ένας χρήστης θα δέσµευε την ίδια ποσότητα εύρους ζώνης σε
όλο το µονοπάτι του ενδιαφέροντός του.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο µηχανισµός εφαρµόζεται για την
πώληση

εύρους

ζώνης

µόνο

ενός

συνδέσµου,

είναι

ισοδύναµος

της

γενικευµένης δηµοπρασίας Vickrey των Ausubel και Cramton [10]. Συνεπώς,
αν υιοθετηθεί το πρώτο κριτήριο τερµατισµού, εκτός από τα έσοδα του πωλητή,
µεγιστοποιείται και η κοινωνική ευηµερία για την εκχωρούµενη ποσότητα. Αν
υιοθετηθεί το κριτήριο µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας, τότε
εκχωρείται ολόκληρη η χωρητικότητα του συνδέσµου µε τον πλέον κοινωνικά
επωφελή τρόπο. Λόγω της χρέωσης VCG, προκύπτει επίσης ότι τα παραγόµενα
έσοδα για τον πωλητή είναι τα µέγιστα δυνατά όλων των µηχανισµών που
επίσης µεγιστοποιούν την κοινωνική ευηµερία.
Στην γενική περίπτωση που ο µηχανισµός MIDAS εφαρµόζεται σε
δίκτυο, τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα. Εδώ πλέον η καλή απόδοση της
πολιτικής µεταβολής τιµών είναι κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία της
προτεινόµενης δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι αυτή εξασφαλίζει ότι η µέγιστη
κοινωνική ευηµερία προσεγγίζεται ικανοποιητικά. Συγκεκριµένα, όπως έχει
ήδη εξηγηθεί (βλέπε 4.2.2), είναι αναγκαίο οι προσφερόµενες τιµές στους
συνδέσµους να διευκολύνουν την εκχώρηση του εύρους ζώνης στους παίκτες
µονοπατιού, εφόσον κάτι τέτοιο είναι κοινωνικά επωφελές. Άρα η παροχή
«αποδοτικών» διανυσµάτων τιµών στη δηµοπρασία, είναι εξόχως σηµαντική
προκειµένου το εύρος ζώνης να εκχωρείται στους χρήστες που το αποτιµούν
περισσότερο. ∆εδοµένου όµως ότι έχει αποφασισθεί ο τερµατισµός της
δηµοπρασίας στο ίδιο χρονικό σηµείο για όλους τους συνδέσµους, είναι δυνατό
να υπάρξουν απώλειες στην επαγόµενη κοινωνική ευηµερία, αν στο µονοπάτι
τιµών της δηµοπρασίας δεν εµφανισθεί το βέλτιστο διάνυσµα τιµών. Οι
απώλειες αυτές όµως αναµένεται να είναι περιορισµένες, όπως καταδεικνύει η
πειραµατική αποτίµηση της υιοθετηθείσας πολιτικής µεταβολής τιµών (βλέπε
4.2.4). Επιπλέον, η ανάδειξη των νικητών παραµένει απλή και άµεση,
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δεδοµένου ότι ανακηρύσσονται νικηφόρες όλες οι υποβληθείσες προσφορές
µέχρι και το σηµείο τερµατισµού. Με άλλα λόγια, η δηµοπρασία MIDAS είναι
ένας πρακτικός, ταχύς και σχεδόν βέλτιστος τρόπος επίλυσης ενός NP-hard
προβλήµατος βελτιστοποίησης.
Επίσης, το γεγονός ότι η δηµοπρασία αποκαλύπτει περιορισµένη πληροφορία
είναι άλλο πλεονέκτηµα του µηχανισµού. Εν γένει, οι πάροχοι επιθυµούν την
αποκάλυψη όσο το δυνατό λιγότερης πληροφορίας για το δίκτυο τους στους
πελάτες τους και πολύ περισσότερο στους ανταγωνιστές τους. Συνολικά, ο
MIDAS είναι ένας κλιµακώσιµος και
κοινωνική

ευηµερία

η

οποία

διαφανής µηχανισµός µε επαγόµενη

προσεγγίζει

τη

µέγιστη,

αλλά

και

µε

ικανοποιητικά έσοδα. Τέλος, επιτρέπει το διαµοιρασµό εσόδων σε πολλαπλούς
παρόχους. Συνεπώς, είναι εφαρµόσιµος σε εµπορικά περιβάλλοντα, όπως για
παράδειγµα σε αυτό των αγορών εύρους ζώνης.

Παράδειγµα εκτέλεσης του µηχανισµού MIDAS
Ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζει µια ενδεικτική εκτέλεση της δηµοπρασίας
MIDAS σε ένα γραµµικό δίκτυο τριών συνδέσµων. Για λόγους απλότητας, όλοι
οι σύνδεσµοι θεωρείται ότι έχουν την ίδια χωρητικότητα C = 4 . Οι παράµετροι
της δηµοπρασίας στο παράδειγµα αυτό είναι r = s = 1 , συνεπώς: α) η τιµή
µονάδας εύρους ζώνης µειώνεται κατά 1 ανά µονάδα χρόνου, και β) η
δέσµευση µιας µονάδας εύρους ζώνης συνεπάγεται πάγωµα τιµής για µια
µονάδα χρόνου. Επίσης, θεωρείται ότι η αρχική µοναδιαία τιµή του εύρους
ζώνης όλων των συνδέσµων είναι 50 και ότι στη δηµοπρασία µετέχουν οι εξής
παίκτες: α) Ένας παίκτης ο οποίος επιθυµεί (και πράγµατι καταφέρνει στη
δηµοπρασία) να δεσµεύσει δύο µονάδες εύρους ζώνης στους συνδέσµους 1 και
2 έναντι µοναδιαίας τιµής µονοπατιού 48. β) Πολλοί παίκτες µε µοναδιαία
ζήτηση για εύρος ζώνης τόσο σε ένα µόνο σύνδεσµο όσο και σε µονοπάτια µε
διαφορετικά ποσά τα οποία διατίθενται να καταβάλλουν για τη δέσµευση µιας
µονάδας εύρου ζώνης. Συνεπώς για τον υπολογισµό της χρέωσης του πρώτου
παίκτη αρκεί να αθροιστούν οι δύο υψηλότερες χαµένες προσφορές στους
συνδέσµους 1 και 2, ενώ για καθένα από τους υπόλοιπους παίκτες η
αντίστοιχη χρέωση ισούται µε την υψηλότερη χαµένη προσφορά σε αυτόν το
σύνδεσµο.
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Σε κάθε γραµµή του Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται το χρονικό στάδιο ή
«γύρος» της δηµοπρασίας καθώς και η µοναδιαία τιµή του εύρους ζώνης και η
διαθέσιµη ποσότητα µονάδων (spare capacity) ανά σύνδεσµο του δικτύου. Η
διαθέσιµη ποσότητα µονάδων κάθε συνδέσµου ορίζεται ως η διαφορά του
πλήθους των µονάδων εύρους ζώνης που δηµοπρατούνται µείον το πλήθος των
µονάδων για τις οποίες υπεβλήθησαν προσφορές µέχρι το δεδοµένο χρονικό
σηµείο. ∆εδοµένου ότι οι χρήστες αγνοούν πότε εξαντλείται η διαθέσιµη
ποσότητα εύρους ζώνης ανά σύνδεσµο, είναι δυνατόν η εκπεφρασµένη ζήτηση
κάποια στιγµή να υπερβεί την προσφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιµή της
διαθέσιµης χωρητικότητας που εµφανίζεται στον Πίνακα 4.2 γίνεται κατά
σύµβαση αρνητική. Για παράδειγµα, αυτό συµβαίνει στο Σύνδεσµο 1 για

t = 47 . Επίσης, σε ορισµένες γραµµές του Πίνακα 4.2 παρατίθεται µια
σύντοµη επεξήγηση για τις υποβληθείσες προσφορές και την συνακόλουθη
ενηµέρωση των τιµών βάσει της πολιτικής παγώµατος τιµών.

t
0
…

Σύνδεσµος 1
(p, Cspare)
(50,4)
…

Σύνδεσµος 2
(p, Cspare)
(50, 4)
…

Σύνδεσµος 3
(p, Cspare)
(50, 4)
…

26

(24, 4→2)

(24, 4→2)

(24, 4)

27

(24, 2)

(24, 2)

(23, 4)

28

(24, 2)

(24, 2)

(22, 4)

29

(23, 2)

(23, 2)

(21, 4)

30

(22, 2)

(22, 2→1)

(20, 4→3)

31

(21, 2)

(22, 1)

(20, 3)

32

(20, 2)

(21, 1)

(19, 3→2)

33

(19, 2)

(20, 1)

(19, 2)

34

(18, 2)

(19, 1)

(18, 2→1)

35

(17, 2→1)

(18, 1→0)

(18, 1)

36

(17, 1)

(18, 0)

(17, 1)

37

(16, 1→0)

(17, 0)

(16, 1)
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Επεξήγηση
Έναρξη της δηµοπρασίας
∆έσµευση δύο µονάδων
στους Συνδέσµους 1, 2
Πάγωµα τιµής στους
Συνδέσµους 1, 2
Πάγωµα τιµής στους
Συνδέσµους 1, 2
∆έσµευση µίας µονάδας
στους Συνδέσµους 2, 3
Πάγωµα τιµής στους
Συνδέσµους 2, 3
∆έσµευση µίας µονάδας
στο Σύνδεσµο 3
Πάγωµα τιµής στο
Σύνδεσµο 3
∆έσµευση µίας µονάδας
στο Σύνδεσµο 3
Πάγωµα τιµής στο
Σύνδεσµο 3
∆έσµευση µίας µονάδας
στους Συνδέσµους 1, 2
Πάγωµα τιµής στους
Συνδέσµους 1, 2
∆έσµευση µίας µονάδας
στο Σύνδεσµο 1
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38

(16, 0)

(16, 0)

(15, 1→0)

39

(15, 0)

(15, 0)

(15, 0)

…

...

...

...

47

(7, 0→-1)

(7, 0→-1)

(7, 0)

48
49
50
…
62

(7, -1)
(6, -1→-2)
(6, -2)
...
(0, -6)

(7, -1)
(6, -1→-2)
(6, -2)
...
(0, -5)

(6, 0)
(5, 0→-1)
(5, -1)
...
(0, -3)

Πάγωµα τιµής στο
Σύνδεσµο 1
∆έσµευση µίας µονάδας
στο Σύνδεσµο 3
Πάγωµα τιµής στο
Σύνδεσµο 3
Οι χρήστες δεν γνωρίζουν
ότι το εύρος ζώνης του
δικτύου έχει ήδη
εκχωρηθεί

Τέλος δηµοπρασίας

Πίνακας 4.2: Ένα παράδειγµα εκτέλεσης της δηµοπρασίας για ένα δίκτυο τριών
συνδέσµων και γραµµικής τοπολογίας.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δηµοπράτης επιλέξει το πρώτο
κριτήριο τερµατισµού, δηλαδή τη µεγιστοποίηση των εσόδων του, πρέπει να
εξετάσει τα παραγόµενα έσοδα σε κάθε γύρο της δηµοπρασίας.

Αξίζει να

προσεχθεί ότι όσο νωρίτερα τερµατίσει η δηµοπρασία, δηλαδή όσο µικρότερο
είναι το επιλεχθέν t , τόσο υψηλότερες θα είναι οι χαµένες προφορές οι οποίες
καθορίζουν το κοινωνικό κόστος ευκαιρίας το οποίο καταβάλλουν οι νικητές
για τις µονάδες εύρους ζώνης που τους εκχωρήθηκαν. Ωστόσο, το πλήθος των
µονάδων αυτών γενικά θα είναι µικρότερο από ότι για µεγαλύτερα t . Για
παράδειγµα, αν επιλεγεί ως σηµείο τερµατισµού της δηµοπρασίας το t = 26 ,
τότε υπάρχει ένας νικητής ο οποίος δέσµευσε δύο µονάδες στους συνδέσµους 1
και 2. Εποµένως τα έσοδα της δηµοπρασίας είναι το κοινωνικό κόστος
ευκαιρίας για τον παίκτη αυτό, δηλαδή το άθροισµα των δύο µεγαλύτερων
χαµένων προσφορών στους συνδέσµους 1 και 2. Εποµένως, τα παραγόµενα
έσοδα είναι (17+16) + (22+18) = 73. Ο Πίνακας 4.3 περιέχει τα παραγόµενα
έσοδα για τους γύρους της δηµοπρασίας όπου πραγµατοποιούνται δεσµεύσεις
µονάδων εύρους ζώνης. Προκύπτει ότι το βέλτιστο σηµείο τερµατισµού είναι το

t = 34 , µε αντίστοιχο διάνυσµα τιµών < 18,19,18 > για το οποίο αποδίδονται 2,
3 και 3 µονάδες εύρος ζώνης στους συνδέσµους 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Τα
παραγόµενα έσοδα του µηχανισµού σε αυτήν την περίπτωση είναι 124.
t

Έσοδα
-130-

Κεφάλαιο 4ο: Ο µηχανισµός MIDAS
26
(17+16) + (22+18) = 73
30
(17+16) + (18+7+18) + 19 = 95
32
(17+16) + (18+7+18) + (18+18) = 112
34
(17+16) + (18+7+18) + (15+15+15) = 121
35
(16+7+16) + (7+6+7+7) + (15+15+15) = 111
37
(7+6+7+7) + (7+6+7+7) + (15+15+15) = 99
38
(7+6+7+7) + (7+6+7+7) + (5+5+5+5) = 74
Εξάντληση διαθέσιµων µονάδων εύρους ζώνης του δικτύου
7
5
Πίνακας 4.3: Οι οριακές αξιολογήσεις των χρηστών και τα παραγόµενα έσοδα του
µηχανισµού ανά γύρο δηµοπρασίας.

Αντίθετα, στην περίπτωση κατά την οποία ο δηµοπράτης επιλέξει το
δεύτερο κριτήριο τερµατισµού, δηλαδή τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής
ευηµερίας, πρέπει να ανακοινώσει ως γύρο τερµατισµού της δηµοπρασίας το

t = 38 όπου το διάνυσµα µοναδιαίων τιµών είναι < 16,16,15 > . Για τις τιµές
αυτές, ολόκληρο το εύρος ζώνης του δικτύου εκχωρείται στους χρήστες. Τα
έσοδα προκύπτουν βάσει της χρέωσης VCG: Για τον πρώτο σύνδεσµο, το
κοινωνικό κόστος ευκαιρίας του παίκτη ο οποίος δέσµευσε δύο µονάδες
εύρους ζώνης είναι το άθροισµα των δύο µεγαλυτέρων χαµένων προσφορών,
συνεπώς είναι (7 + 6) = 13 . Οι υπόλοιποι δύο παίκτες οι οποίοι δεσµεύουν από
µία µονάδα εύρους ζώνης πληρώνουν τη µέγιστη χαµένη προσφορά, δηλαδή 7.
Εντελώς αντίστοιχη είναι και η χρέωση και για το δεύτερο σύνδεσµο. Στον τρίτο
σύνδεσµο όλοι οι νικητές πληρώνουν τη µέγιστη χαµένη προσφορά, δηλαδή 5,
δεδοµένου ότι δέσµευσαν µία µονάδα εύρους ζώνης. Συνεπώς, τα συνολικά
έσοδα είναι (7 + 6 + 2 * 7) + (7 + 6 + 2 * 7) + 4 * 5 = 74 . Αξίζει να προσεχθεί ότι τα
έσοδα αυτά είναι σηµαντικά χαµηλότερα από εκείνα που προκύπτουν µε το
πρώτο κριτήριο τερµατισµού. Ωστόσο η επαγόµενη κοινωνική ευηµερία σε
αυτήν την περίπτωση είναι 241, η οποία είναι σηµαντικά υψηλότερη από 175,
όπως προκύπτει µε το πρώτο κριτήριο τερµατισµού.

4.3 Σύγκριση του µηχανισµού MIDAS µε άλλες προσεγγίσεις
Η εκχώρηση εύρους ζώνης µέσω δηµοπρασιών έχει επίσης εξετασθεί
από τους Lazar και Semret στο [64], όπου και παρουσιάζεται η προοδευτική
δηµοπρασία δεύτερης τιµής (Progressive Second Price ή για συντοµία PSP).
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Όπως δηλώνει και το όνοµά της, η δηµοπρασία αυτή διεξάγεται σε γύρους. Σε
κάθε γύρο κάθε παίκτης υποβάλλει την προσφορά του, δηλαδή ένα ζεύγος
ποσότητας και µοναδιαίας τιµής. Επίσης, οι παίκτες λαµβάνουν ως ανάδραση
πληροφορίας από τη δηµοπρασία την ποσότητα των µονάδων εύρους ζώνης
που θα δέσµευαν εάν ο τρέχων γύρος ήταν ο τελικός. Η ποσότητα αυτή είναι η
ελάχιστη των εξής δύο µεγεθών: α) της ποσότητας που ζήτησε ο χρήστης και β)
της διαφοράς της χωρητικότητας του συνδέσµου µείον το άθροισµα των
ποσοτήτων των προσφορών άλλων χρηστών για τις οποίες η µοναδιαία τιµή την
οποία προσέφεραν υπερβαίνει αυτήν του χρήστη. Οι παίκτες βαθµιαία
«βελτιώνουν» τις προσφορές που υποβάλλουν, δηλαδή µειώνουν την αιτούµενη
ποσότητα εύρους ζώνης και αυξάνουν τη µοναδιαία τιµή που προτείνουν για τη
δέσµευση της δηλωθείσας ποσότητας. Η δηµοπρασία έτσι βαθµιαία συγκλίνει
και τερµατίζεται όταν δεν υποβληθεί κάποια νέα προσφορά σε κάποιο γύρο.
Συνεπώς, η ποσότητα την οποία λαµβάνει κάθε παίκτης είναι η µέγιστη δυνατή
δεδοµένης της προσφοράς του και αυτών των αντιπάλων του και φυσικά δεν
υπερβαίνει την αιτούµενη ποσότητα. Η χρέωσή κάθε παίκτη ισούται µε το
κόστος ευκαιρίας της κοινωνίας που συνεπάγεται η συµµετοχή του στη
δηµοπρασία.
Ο µηχανισµός PSP δεν είναι όµως η κατάλληλη λύση στο πρόβληµα. Ο
µηχανισµός

αυτός

απαιτεί

µια

µακρά

και

υπολογιστικά

δαπανηρή

επαναληπτική διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η σύγκλιση. Η διαδικασία αυτή
επίσης συνεπάγεται την ανταλλαγή µεγάλου αριθµού µηνυµάτων πάνω από το
δίκτυο. Η δηµοπρασία PSP, ακόµα και για ένα µόνο σύνδεσµο, έχει πλέον του
ενός σηµεία ισορροπίας, µεταξύ των οποίων και το σηµείο ισορροπίας στο
οποίο όλοι οι παίκτες είναι ειλικρινείς. Αυτό είναι και το κύριο πλεονέκτηµα
του PSP. Όµως σχετικά µε το σηµείο ισορροπίας αυτό ισχύουν και τα εξής:
•

Προκύπτει υπό την αίρεση ότι οι παίκτες µεγιστοποιούν µυωπικά το
καθαρό όφελος τους, θεωρώντας δηλαδή ότι οι προσφορές των
αντιπάλων τους δεν πρόκειται να µεταβληθούν στον επόµενο γύρο. Αυτή
η µυωπική µεγιστοποίηση όµως δεν είναι προφανές ότι είναι και η
βέλτιστη δυνατή κίνηση για τους παίκτες στη δηµοπρασία συνολικά.
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•

Είναι απίθανο να εµφανισθεί στην πράξη. Πράγµατι, αποδεικνύεται από
τους Maillè και Tuffin στο [67] ότι ο πρώτος παίκτης που αποστέλλει
προσφορά δεν έχει κανένα κίνητρο να αποκαλύψει την πραγµατική του
αξιολόγηση για το εύρος ζώνης. Είναι περισσότερο ωφέλιµο για αυτόν να
δηλώσει ένα πολύ υψηλό χρηµατικό ποσό το οποίο ο ίδιος είναι
διατεθειµένος να καταβάλλει για να δεσµεύσει ολόκληρο το εύρος ζώνης
του συνδέσµου. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπόλοιποι παίκτες εµποδίζονται
από το να υποβάλλουν κάποια προσφορά, λόγω της πολύ µεγάλης
προσφοράς του πρώτου την οποία αδυνατούν να υπερβούν. Έτσι ο
πρώτος παίκτης δεσµεύει το σύνολο του εύρους ζώνης στην ελάχιστη
τιµή πώλησης που έχει τεθεί. Αν και προτείνεται στο [67] ως λύση η
υποβολή χαµένων προσφορών-κυρώσεων (sanction losing bids), οι
χρήστες δεν έχουν κάποιο κίνητρο να µπουν στον κόπο να υποβάλλουν
τέτοιες προσφορές ή ακόµα και αν τελικά κάνουν κάτι τέτοιο οι
προσφορές τις οποίες θα υποβάλλουν να είναι ειλικρινείς. Παρόµοια
προβλήµατα σχετικά µε τα κίνητρα των χρηστών να ζητούν διαφορετική
ποσότητα

εύρους

ζώνης

από

αυτήν

του

«ειλικρινούς»

σηµείου

ισορροπίας παρουσιάζονται και από τους Chen και Semret στο [28].
Τα παραπάνω προβλήµατα του PSP δικαιολογούν την επανεξέταση του
προβλήµατος για την εύρεση µιας λύσης εφαρµόσιµης σε δίκτυα. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, στο [69] προτείνεται η δηµοπρασία “multi-bid”. Πρόκειται
ουσιαστικά για µια κοµψή διακριτοποίηση του PSP και εκτέλεση της
δηµοπρασίας σε ένα βήµα, µε σφραγισµένες προσφορές. Η δηµοπρασία αυτή
όµως δεν µπορεί να εφαρµοσθεί σε δίκτυο γενικής τοπολογίας, αλλά µόνο σε
ένα σύνδεσµο ή δίκτυα µε δενδροειδή τοπολογία συγκεκριµένης δοµής.
Επίσης, η συµβατότητα κινήτρων του µηχανισµού αυτού αποδεικνύεται υπό
την αίρεση ότι οι χρήστες έχουν πλήρη άγνοια για την πιθανή τιµή του εύρους
ζώνης του συνδέσµου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανό να µην ισχύει στην
πράξη. Τέτοια υπόθεση δεν είναι απαραίτητη για το µηχανισµό MIDAS λόγω
της επόµενης ιδιότητας, η οποία αποτελεί και ίσως το πιο σηµαντικό
πλεονέκτηµα του µηχανισµού MIDAS έναντι του PSP:
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Η συµβατότητα κινήτρων του µηχανισµού MIDAS είναι κυρίαρχη
στρατηγική (dominant strategy) και όχι απλώς στρατηγική κάποιου σηµείου
ισορροπίας το οποίο ίσως και να µην εµφανισθεί στην πράξη. Μάλιστα, έχει
αποδειχθεί από τους Bitsaki, Stamoulis και Courcoubetis στο [21] ότι
υπάρχουν εναλλακτικές στρατηγικές αυτών που προτείνονται από τους
δηµιουργούς του PSP, οι οποίες είναι πιο προσοδοφόρες για τους χρήστες.

4.4 Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσθηκε ένας µηχανισµός ο οποίος µπορεί
να εφαρµοσθεί για την εκχώρηση του εύρους ζώνης των συνδέσµων ενός
δικτύου γενικής τοπολογίας. Ο µηχανισµός αυτός είναι επίσης κατάλληλος για
δέντρα πολυµετάδοσης και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα. Η κοινωνική ευηµερία
που προκύπτει µε την εφαρµογή του µηχανισµού γενικά προσεγγίζει τη
µέγιστη δυνατή, ενώ τροποποιώντας το κριτήριο τερµατισµού ο µηχανισµός
µπορεί να µεγιστοποιεί τα παραγόµενα έσοδα. Υπό την πιο περιοριστική
υπόθεση ότι πλήρης πληροφορία για τη ζήτηση είναι διαθέσιµη, τότε η
επαγόµενη

κοινωνική

ευηµερία

είναι

η

µέγιστη

δυνατή.

Κάτι

τέτοιο

επιτυγχάνεται µέσω µιας επιτυχηµένης πολιτικής µεταβολής τιµών και µε την
υιοθέτηση ενός κατάλληλου κανόνα χρέωσης, ο οποίος παρέχει το κίνητρο
στους χρήστες να υποβάλλουν ειλικρινείς προσφορές. Η υπολογιστική
πολυπλοκότητα του µηχανισµού είναι µικρή και η δηµοπρασία είναι
κλιµακώσιµη

για

µεγάλα

δίκτυα

µε

πολλούς

χρήστες.

Συνολικά,

η

δηµοπρασία αποκαλύπτει περιορισµένη πληροφορία για το δίκτυο του πωλητή
και είναι µια γρήγορη και πολύ ικανοποιητική λύση σε ένα πολύ δύσκολο
πρόβληµα βελτιστοποίησης.
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5 ∆έσµευση Πόρων σε Κυψελοειδή ∆ίκτυα 2,5/3ης Γενεάς
Βάσει ∆ηµοπρασιών
Οι δηµοπρασίες πολλαπλών µονάδων (multi-unit auctions) έχουν
πρόσφατα

έλθει

στο

επίκεντρο

της

µελέτης

λόγω

της

εκτεταµένης

εφαρµοσιµότητάς τους στη δηµιουργία µηχανισµών δέσµευσης και εκχώρησης
µονάδων δικτυακών πόρων καθώς και καθορισµού της τιµής αυτών, ανάλογα
µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς (βλέπε ενότητα 1.1). Η περίπτωση
κατά την οποία καθένας από ένα µεγάλο πληθυσµό ανταγωνιζοµένων χρηστών
προσπαθεί να δεσµεύσει την ίδια ποσότητα µονάδων δικτυακών πόρων (π.χ.
εύρους ζώνης) συνεχώς (δηλαδή, για µεγάλη χρονική κλίµακα) χωρίς
ανεπιθύµητες διακυµάνσεις της εκχωρούµενης ποσότητας πόρων και συνεπώς
της ποιότητας υπηρεσίας που απολαµβάνει ο χρήστης, δεν έχει µελετηθεί
επαρκώς. Πράγµατι, οι περισσότερες εργασίες που σχετίζονται µε το σχεδιασµό
µηχανισµών εκχώρησης πόρων σπάνια λαµβάνουν υπ’ όψιν τους στα
προτεινόµενα υποδείγµατα τη διάσταση του χρόνου, κυρίως λόγω της
σηµαντικής

πολυπλοκότητας

που

κάτι

τέτοιο

συνεπάγεται.

Έτσι

το

συγκεκριµένο πρόβληµα παραµένει ανοικτό ερευνητικά, παρά τις πολλές και
σηµαντικές πρακτικές εφαρµογές του, ειδικά στον τοµέα της παροχής
δικτυακών υπηρεσιών µε µεγάλη χρονική διάρκεια.
Μια ιδιαίτερα σηµαντική εφαρµογή είναι αυτή των υπηρεσιών σε
κυψελοειδή δίκτυα 3ης γενεάς (UMTS) [54], [98]. Στα συγκεκριµένα δίκτυα,
πέρα από τη µεταφορά φωνής, η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών µεταφοράς
δεδοµένων (π.χ. νέα, πολυµέσα κτλ.) που ζητούν οι χρήστες έχουν σηµαντικά
µεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτή µιας χρονοθυρίδας (time slot), της
στοιχειώδους δηλαδή κλίµακας εκχώρησης πόρων για τα δίκτυα αυτά (βλέπε
Παράρτηµα Β, [54]). Επίσης σε σύγκριση µε τη µεταφορά φωνής, οι υπηρεσίες
δεδοµένων
δεδοµένων.

εν

γένει

απαιτούν πολύ µεγαλύτερους ρυθµούς µεταφοράς

Χαρακτηριστικά

παραδείγµατα

τέτοιων

εφαρµογών

είναι

η

παρακολούθηση υπηρεσιών video πραγµατικού χρόνου σε µια συγκεκριµένη
ποιότητα (κωδικοποίηση), η οποία συνεπάγεται έναν εν γένει υψηλό ρυθµό
µετάδοσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διάρκεια της συνόδου των χρηστών σε
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αυτά τα δίκτυα εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό τόσο από τη φύση της
εφαρµογής όσο και του περιεχοµένου της υπηρεσίας: η διάρκεια της
παρακολούθησης ψυχαγωγικών video µπορεί να είναι λίγα δευτερόλεπτα, ενώ
αντίθετα η παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα έχει διάρκεια περίπου
90 λεπτών. Σε κάθε περίπτωση πάντως η διάρκεια των συνδέσεων των χρηστών
είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή των χρονοθυρίδων, κατά τις οποίες το
δίκτυο είναι σχεδιασµένο να εκχωρεί πόρους στους χρήστες. Εκτός από το
UMTS, το πρόβληµα της συνεχούς δέσµευσης ίδιας ποσότητας µονάδων
δικτυακών πόρων (εύρους ζώνης) εµφανίζεται και στα δίκτυα 2,5 γενεάς GPRS
– περιλαµβανοµένης και της βελτιωµένης έκδοσής του EDGE∗ [91].
Στο παρόν κεφάλαιο προτείνουµε ένα µηχανισµό µε το οποίο µπορούν
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των χρηστών που ευρίσκονται σε µία κυψέλη
(cell) του δικτύου για σχεδόν συνεπή εκχώρηση µονάδων πόρων σε µεγάλα
χρονικά διαστήµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι δικτυακοί πόροι να αποδίδονται
στους χρήστες που τους χρειάζονται και τους αποτιµούν περισσότερο.
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι τύπου CBR (Constant Bit Rate),
δηλαδή υπηρεσίες στις οποίες είναι επιθυµητή η εκχώρηση ενός σταθερού
ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων συνεχώς για όλη τη χρονική διάρκεια της
υπηρεσίας. Κάθε χρήστης ο οποίος επιτυγχάνει τη συνεπή εκχώρηση σταθερού
ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων, απολαµβάνει µια σταθερή ποιότητα υπηρεσίας
καθ’ όλη τη σύνδεσή του. Υποθέτουµε ότι ο πληθυσµός των ανταγωνιζοµένων
χρηστών του ασυρµάτου δικτύου µεταβάλλεται µε το χρόνο λόγω της άφιξης
νέων αιτήσεων εξυπηρέτησης, της ολοκλήρωσης των συνδέσεων άλλων χρηστών
και της περιαγωγής (handover). Αυτό αυξάνει τη δυσκολία του προς µελέτη
προβλήµατος. Ο σκοπός του προτεινοµένου µηχανισµού είναι οι δικτυακοί
πόροι της κυψέλης να αποδίδονται αποδοτικά (efficiently) και συνεπώς να
µεγιστοποιείται η κοινωνική ευηµερία, ενώ παράλληλα να παρέχονται ορθά
∗

Η µονάδα δέσµευσης πόρων καθώς και ο ορισµός της χρονοθυρίδας

εξαρτώνται από την τεχνολογία του κάθε δικτύου. Στο UMTS, η χρονοθυρίδα είναι το
πλαίσιο UTRAN (UTRAN frame) διάρκειας 10 msec και η µονάδα δέσµευσης πόρων
είναι το bit. Περισσότερες τεχνολογικές λεπτοµέρειες παρέχονται στο σχετικό
παράρτηµα. Αντίθετα στο GPRS και το EDGE µονάδα δέσµευσης πόρων είναι το radio
block.
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κίνητρα στους χρήστες για λογική χρήση του δικτύου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
µεταβολή της ζήτησης έχει ως αποτέλεσµα να είναι αδύνατο για έναν πάροχο
υπηρεσιών ενός τέτοιου δικτύου να χρεώνει µε σταθερές τιµές την εκχώρηση
εύρους ζώνης, ο οποίος θα ήταν ο τρόπος να επιτευχθεί µεγιστοποίηση της
κοινωνικής ευηµερίας µε σταθερή (µη µεταβαλλόµενη) χρονικά ζήτηση. Το
φάσµα του ασυρµάτου δικτύου πρόσβασης (Radio Access Network – RAN) των
δικτύων κινητών υπηρεσιών αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο αγαθό (scarce
resource), συνεπώς η αποδοτική αξιοποίησή του είναι κρίσιµη για τα εµπορικά
κυψελοειδή δίκτυα.
Ο µηχανισµός ο οποίος προτείνεται αποτελείται από:
•

µια σειρά επαναλαµβανόµενων δηµοπρασιών πολλαπλών µονάδων
τύπου Generalized Vickrey Auction, µία για κάθε χρονοθυρίδα, και

•

προκαθορισµένες συναρτήσεις αυτόµατης υποβολής προσφορών στις
ανωτέρω δηµοπρασίες, οι οποίες επιλέγονται από το χρήστη.
Η δοµή του υπολοίπου κεφαλαίου έχει ως εξής: Στην ενότητα 5.1

παρουσιάζεται το σκεπτικό και µια σύντοµη επισκόπηση του προτεινόµενου
µηχανισµού. Η σχετική µε το εξεταζόµενο ζήτηµα έρευνα παρουσιάζεται στην
ενότητα 5.2. Στην ενότητα 5.3 παρουσιάζεται ο προτεινόµενος µηχανισµός
ATHENA. Στην ενότητα 5.4 ορίζονται οι συναρτήσεις χρησιµότητας οι οποίες
εκφράζουν τις προτιµήσεις συγκεκριµένων τύπων χρηστών όταν η συνεπής
εκχώρηση σταθερού ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων δεν είναι δυνατή. Η
πειραµατική

αποτίµηση

απόδοσης

του

προτεινόµενου

µηχανισµού

παρουσιάζεται στην ενότητα 5.5. Στην ενότητα 5.6 παρουσιάζονται και
αναλύονται

τα

θέµατα

συµβατότητας

κινήτρων.

Στην

ενότητα

5.7

παρουσιάζονται ορισµένες επεκτάσεις του µηχανισµού. Η προσαρµογή του
µηχανισµού

ATHENA

για

το

UMTS-HSDPA,

που

αποτελεί

σηµαντική

τεχνολογική εξέλιξη, παρουσιάζεται στην ενότητα 5.8. Στην ενότητα 5.9
πραγµατοποιείται η συγκριτική αποτίµηση του µηχανισµού µε δύο µη
οικονοµικές

διαδεδοµένες

πολιτικές

εκχώρησης

πόρων,

τον

αλγόριθµο

κυκλικής εκχώρησης πόρων (Round Robin) και τον αλγόριθµο εξυπηρέτησης
κατά σειρά άφιξης (First Come First Served) ως προς την ικανοποίηση των
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χρηστών από τις ληφθείσες υπηρεσίες. Η παρουσίαση των συµπερασµάτων
γίνεται στην ενότητα 5.10. Τέλος, στο Παράρτηµα Β ορίζονται οι τεχνολογικές
παράµετροι του µηχανισµού για διάφορες τεχνολογίες δικτύων 2,5/3ης γενεάς.

5.1 Σκεπτικό και επισκόπηση του µηχανισµού
Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένας πρωτότυπος µηχανισµός
εκχώρησης δικτυακών πόρων ο οποίος βασίζεται σε δηµοπρασίες και είναι
εφαρµόσιµος σε ασύρµατα κυψελοειδή δίκτυα 2,5/3ης γενεάς. Για λόγους
απλότητας,

η

παρουσίαση

του

µηχανισµού

στο

υπόλοιπο

κεφάλαιο

επικεντρώνεται σε δίκτυα UMTS. Προκειµένου η παρουσίαση του µηχανισµού
και των σχετικών προβληµάτων να παραµείνει κατά το εφικτό γενική,
συνεχίζεται η χρήση των όρων της χρονοθυρίδας και µονάδας εκχώρησης
πόρων. Οι όροι αυτοί ορίζονται µε σαφήνεια για κάθε δικτυακή τεχνολογία στο
σχετικό τεχνολογικό παράρτηµα στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.
Εξαιτίας της εξαιρετικά µικρής χρονικής διάρκειας των χρονοθυρίδων
(λίγα msec), είναι πρακτικά ανέφικτη για τους χρήστες η υποβολή προσφορών
σε κάθε χρονοθυρίδα. Γι’ αυτό το λόγο, ο προτεινόµενος µηχανισµός διαθέτει
προκαθορισµένες συναρτήσεις υποβολής προσφορών (bidding functions). Μαζί
µε την αίτηση υπηρεσίας που αποστέλλεται όταν αρχίζει η σύνδεση ενός
χρήστη στο δίκτυο, στέλνεται από το χρήστη και η επιλογή µιας τέτοιας
προκαθορισµένης συνάρτησης. Επίσης δηλώνεται από τον χρήστη το µέγιστο
χρηµατικό ποσό το οποίο είναι διατεθειµένος να καταβάλλει στο δίκτυο (για
συνεχώς σταθερή ποιότητα υπηρεσίας σε κάποιο επίπεδο). Αυτό φαίνεται και
στο Σχήµα 5.1 όπου ένας νέος χρήστης ζητά υπηρεσία από κάποιο σταθµό
βάσης του UMTS δικτύου. Το δίκτυο στη συνέχεια αναλαµβάνει την αυτόµατη
υποβολή προσφορών εκ µέρους του χρήστη σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες
επιλογές του χρήστη. Έτσι, οι σχετικοί υπολογισµοί πραγµατοποιούνται από το
λογισµικό εκτέλεσης της δηµοπρασίας στους σταθµούς βάσης του δικτύου και
δεν απαιτείται επιπλέον επικοινωνία µε τις τερµατικές συσκευές των χρηστών
πάνω από το περιορισµένο και ακριβό ασύρµατο φάσµα.
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Σχήµα 5.1: Ένας χρήστης σε µια κυψέλη του ασυρµάτου δικτύου αποστέλλει
αίτηση υπηρεσίας για video η οποία απαρτίζεται από το όνοµα του video, την
επιλογή της συνάρτησης χρησιµότητας-αυτόµατης υποβολής προσφορών και το
µέγιστο συνολικό χρηµατικό ποσό το οποίο είναι διατεθειµένος πληρώσει για τη
λήψη της συγκεκριµένης υπηρεσίας σε δεδοµένη ποιότητα (bit-rate).

Οι συναρτήσεις αυτόµατης υποβολής προσφορών του προτεινοµένου
µηχανισµού ταυτίζονται µε τις προκαθορισµένες συναρτήσεις χρησιµότητας των
χρηστών

(βλέπε

αποδεικνύεται

ότι

ενότητα
ισχύει

5.4).
η

Η

ταύτιση

συµβατότητα

αυτή
κινήτρων

δικαιολογείται
στην

επιλογή

διότι
της

συνάρτησης χρησιµότητας και στη δήλωση του χρηµατικού ποσού το οποίο ο
χρήστης είναι διατεθειµένος να καταβάλλει για την υπηρεσία σε µια
συγκεκριµένη ποιότητα, κάτω από ένα σύνολο υποθέσεων. Επιπλέον, οι
συναρτήσεις αυτές εκφράζουν µε ακρίβεια τις προτιµήσεις των χρηστών σε
σχέση µε τη µορφή εκχώρησης πόρων (resource allocation pattern) στις
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η συνεπής, δηλαδή η εκχώρηση της ίδιας
ποσότητας µονάδων δικτυακών πόρων συνεχώς, δεν είναι εφικτή. Αξίζει να
τονισθεί ότι η προσέγγιση µας αυτή υιοθετήθηκε και από άλλους ερευνητές για
να επεκτείνουν παρόµοιους µηχανισµούς δηµοπρασίας [68].
Η αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου µηχανισµού αποτιµάται
πειραµατικά ως προς τις προκύπτουσες µορφές εκχώρησης πόρων των
χρηστών. ∆ιαπιστώνεται ότι:
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•

Οι χρήστες µε ανταγωνιστικές προσφορές εξυπηρετούνται ικανοποιητικά
και σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από την
επιλεχθείσα συνάρτηση χρησιµότητας, όταν η συνεπής εκχώρηση
µονάδων πόρων δεν είναι δυνατή.

•

Οι χρήστες µε µη ανταγωνιστικές προσφορές δεσµεύουν εξαιρετικά
περιορισµένες ποσότητες µονάδων πόρων (ή καθόλου) καταβάλλοντας
µια εξαιρετικά χαµηλή (ή µηδενική) συνολική χρέωση.
Ένας εναλλακτικός τρόπος δηµοπράτησης πόρων σε σχέση µε τον

προτεινόµενο σειριακό (µια δηµοπρασία ανά χρονοθυρίδα) θα µπορούσε να
είναι η διεξαγωγή συνδυαστικής δηµοπρασίας, επιτρέποντας στους χρήστες να
υποβάλλουν προσφορές για σταθερή ποσότητα µονάδων πόρων σε πολλές
συνεχείς χρονοθυρίδες. Μια τέτοια προσέγγιση όµως θα ήταν ακατάλληλη για
τους ακόλουθους λόγους:
•

Η υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι µεγάλη και υπερβολική για τις
δυνατότητες των σταθµών βάσης.

•

Η εγγύηση συγκεκριµένης ποσότητας µονάδων πόρων για τη συνολική
διάρκεια της συνόδου του χρήστη θα είχε ως αποτέλεσµα να είναι
αδύνατο για το δίκτυο να εξυπηρετήσει αργότερα χρήστες που
αξιολογούν τους πόρους υψηλότερα. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι πελάτες
θα αντιµετώπιζαν απαράδεκτα µεγάλη καθυστέρηση σύνδεσης και οι
χρήστες µε υψηλότερη αξιολόγηση για τους πόρους του δικτύου δεν θα
λάµβαναν υπηρεσία λόγω χρονικών συγκυριών. Συνεπώς, η κοινωνική
ευηµερία αλλά και τα έσοδα του δικτύου δεν θα βελτιστοποιούνταν.

5.2 Επισκόπηση σχετικής έρευνας
Η

επανάληψη

των

δηµοπρασιών

έχει

αναλυθεί

από

κάποιους

οικονοµολόγους. Το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής µελέτης εστιάζεται στη
σύγκριση σειριακών και ταυτόχρονων δηµοπρασιών ενός τύπου καθώς και στις
επιπτώσεις που έχει η επανάληψη των δηµοπρασιών στις στρατηγικές
υποβολής προσφορών και στη συµβατότητα κινήτρων (incentive compatibility)
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[40], [50]. Πολλές από τις µελέτες αυτές κυρίως εστιάζουν στη µελέτη της
συµπεριφοράς

των

παικτών

σε

τέτοιες

δηµοπρασίες στους τοµείς της

αγοραπωλησίας repos και δηµοσίου χρέους καθώς και µεταφοράς και
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πλέον σχετική µε το εξεταζόµενο πρόβληµα µελέτη είναι αυτή των
Crèmer και Hariton στο [38], όπου επίσης αναγνωρίζεται ότι πολλές δικτυακές
εφαρµογές απαιτούν σταθερό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων σε µεγάλη χρονική
κλίµακα. Συγκεκριµένα, οι Crèmer και Hariton µελετούν τις ιδιότητες ενός
µηχανισµού δηµοπρασίας τύπου Vickrey για τη χρήση ενός δικτυακού
συνδέσµου από τέτοιες εφαρµογές. Όµως οι υποθέσεις του συγκεκριµένου
υποδείγµατος είναι πολύ διαφορετικές – και σαφώς περισσότερο περιοριστικές
– από αυτές που γίνονται στην παρούσα εργασία. Συγκεκριµένα, γίνεται η
υπόθεση ότι ανταγωνίζονται το πολύ δύο χρήστες, ότι κάθε υπηρεσία έχει
χρονική διάρκεια µιας ή δύο χρονοθυρίδων και ότι η χρήση του συνδέσµου
γίνεται αποκλειστικά από µία µόνο εφαρµογή σε κάθε χρονική στιγµή.
∆ηλαδή, δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα του βέλτιστου διαµοιρασµού
πολλαπλών µονάδων πόρων του συνδέσµου σε πολλούς χρήστες. Υπό αυτές τις
υποθέσεις, αναλύονται οι στρατηγικές υποβολής προσφορών των παικτών σε
µια απλή δηµοπρασία τύπου Vickrey, τα προκύπτοντα έσοδα από τη
δηµοπρασία, ενώ για µια ειδική περίπτωση υπολογίζονται τα βέλτιστα έσοδα.
Εποµένως, η συνεπής δέσµευση µονάδων δικτυακών πόρων µέσω
δηµοπρασιών από ανταγωνιζόµενες υπηρεσίες µε διαφορετικές και µεγάλες
χρονικές διάρκειες παραµένει ανοικτό ερευνητικό πρόβληµα, ειδικά µάλιστα
σε πρακτικές περιπτώσεις µε µεγάλο και µεταβαλλόµενο πληθυσµό χρηστών
και µεγάλο πλήθος διαδοχικών χρονοθυρίδων.
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5.3 ΑΤΗΕΝΑ∗:

Ένας

Πρωτότυπος

Μηχανισµός

∆έσµευσης

∆ικτυακών Πόρων
Το µεγαλύτερο µέρος της πολυπλοκότητας του προβλήµατος της
συνεπούς (δηλαδή συνεχούς στο χρόνο) δέσµευσης της ίδιας ποσότητας
µονάδων πόρων στο UMTS οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρήστες απαιτούν
υπηρεσίες, που εκτείνονται σε µερικώς επικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα
και µε διαφορετικές χρονικές διάρκειες. Η διάρκεια των υπηρεσιών αυτών
είναι εν γένει πολύ µεγαλύτερες από

το χρονικό διάστηµα

ta

µιας

χρονοθυρίδας στο οποίο µπορούν να δεσµευθούν δικτυακοί πόροι και συνεπώς
να αποδοθεί ο επιθυµητός ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων. Η προσέγγιση που
προτείνεται στην παρούσα εργασία είναι η διενέργεια µιας ακολουθίας «µίνιδηµοπρασιών»: κάθε τέτοια δηµοπρασία αφορά την εκχώρηση των µονάδων
πόρων µέσα σε µια χρονοθυρίδα. Κάθε µίνι-δηµοπρασία είναι µια γενικευµένη
δηµοπρασία σφραγισµένων προσφορών τύπου Vickrey (Generalized Vickrey
Auction), η οποία περιγράφεται στα [9], [63]. Κάθε χρήστης υποβάλλει µία
µοναδική προσφορά ανά µίνι-δηµοπρασία (βλέπε ενότητα 5.4), η οποία είναι
του τύπου ( p i , q i ) , όπου qi είναι η ποσότητα µονάδων των πόρων (bits) που
επιδιώκονται στη δεδοµένη χρονοθυρίδα και pi είναι το χρηµατικό αντίτιµο
που προτείνεται για κάθε τέτοια µονάδα. Υπενθυµίζεται ότι για το UMTS
ορίζεται

ως

χρονοθυρίδα

το

διάρκειας

10

msec

UTRAN

frame.

Οι

υποβληθείσες προσφορές σε κάθε µίνι-δηµοπρασία ταξινοµούνται ως προς το

p i . Οι µεγαλύτερες από αυτές ικανοποιούνται πλήρως, δηλαδή το δίκτυο
εκχωρεί σε αυτές ολόκληρη την ποσότητα των αιτούµενων πόρων. Στην
περίπτωση κατά την οποία κάποια προσφορά είναι ακριβώς στην τιµή
κατωφλιού της δηµοπρασίας, είναι δυνατό να µην υπάρχει διαθέσιµη όλη η
ποσότητα πόρων που ζητήθηκε. Τότε, η σύνοδος χρήστη που απέστειλε την
προσφορά αυτή δεν εξυπηρετείται και εξετάζονται οι προσφορές συνόδων µε
χαµηλότερη τιµή. Συνάγεται λοιπόν ότι λόγω του κανόνα ανάδειξης των νικητών
του µηχανισµού οι υποβαλλόµενες προσφορές αντιµετωπίζονται ως ατοµικές

∗

ATHENA: Auction-based THird gEneration Networks resource Allocation
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(atomic) και οι αντίστοιχες σύνοδοι υπηρεσίας εξυπηρετούνται είτε πλήρως είτε
καθόλου. Επίσης υπενθυµίζεται ότι η µελέτη µας επικεντρώνεται στις
υπηρεσίες που απαιτούν σταθερό ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων (CBR). Για το
UMTS, δεδοµένου ότι οι πόροι διατίθενται σε bits, εάν η υπηρεσία αφορά την
µεταφορά δεδοµένων µε σταθερό ρυθµό µετάδοσης mi , έχουµε q i = mi ⋅ t a .
Όπως εξηγείται στο [51], η γενικευµένη δηµοπρασία τύπου Vickrey
χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της συµβατότητας κινήτρων. ∆ηλαδή, οι
χρήστες έχουν το κίνητρο να δηλώσουν ειλικρινώς την αξιολόγησή τους για
κάθε επιδιωκόµενη ποσότητα µονάδων του δηµοπρατούµενου αγαθού. Αυτή
είναι µια πολύ ελκυστική ιδιοκτησία του τύπου αυτού δηµοπρασίας, η οποία
παρακινεί την επιλογή µας να διεξάγεται µια τέτοια δηµοπρασία (GVA) σε κάθε
µίνι-δηµοπρασία. Πράγµατι, η ιδιότητα της συµβατότητας κινήτρων συντελεί
στην επίτευξη του στόχου της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας. Αυτό
ισχύει γιατί είναι δύσκολο να διατεθούν τα αγαθά που δηµοπρατούνται στους
χρήστες που τα εκτιµούν πιο πολύ εάν οι προσφορές των τελευταίων δεν
αποκαλύπτουν τις αληθινές αξιολογήσεις τους για αυτά τα αγαθά. Ωστόσο, η
επιλογή του εν λόγω τύπου δηµοπρασίας για κάθε χρονοθυρίδα δεν
εξασφαλίζει αυτοµάτως ότι η ιδιότητα της συµβατότητας κινήτρων χαρακτηρίζει
το µηχανισµό ΑΤΗΕΝΑ, γιατί αυτός αποτελείται από µια σειρά τέτοιων µίνιδηµοπρασιών (βλέπε ενότητα 5.6).
Εξηγήθηκε ότι ο προτεινόµενος µηχανισµός αποτελείται από µια σειρά
δηµοπρασιών τύπου GVA, µία ανά χρονοθυρίδα. Εντούτοις, σε µια ρεαλιστική
περίπτωση

δικτύου

UMTS,

αυτές

οι

µίνι-δηµοπρασίες

θα

έπρεπε

να

διεξάγονται τόσο συχνά ώστε δεν θα ήταν εφικτό για τους χρήστες να
συµµετέχουν σε όλες αυτές τις µίνι-δηµοπρασίες από τα τερµατικά τους.
Ακόµα και εάν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, η προκαλούµενη συµφόρηση στο
ακριβό ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης θα ήταν απαγορευτική, καθιστώντας
ανεφάρµοστη µια τέτοια προσέγγιση στην πράξη. Κατά συνέπεια, δεδοµένου ότι
o χρήστης δεν µπορεί να καταθέσει την προσφορά του ανά µίνι-δηµοπρασία,
ορίζουµε συγκεκριµένες συναρτήσεις χρησιµότητας, κατάλληλες για τις
διάφορες υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων ενός UMTS δικτύου. Αυτές οι
συναρτήσεις παρέχονται από το δικτυακό πάροχο ως συναρτήσεις αυτόµατης
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υποβολής προσφορών στις µίνι-δηµοπρασίες. Μια από αυτές επιλέγεται από το
χρήστη, η οποία κλιµακώνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσό U s ,i το οποίο
διατίθεται ο χρήστης

i να πληρώσει για την υπηρεσία s, η οποία επίσης

δίδεται από τον ίδιο το χρήστη κατά την αίτηση έναρξης συνόδου και λήψης
υπηρεσίας). Αυτή η προσέγγιση είναι παρόµοια µε αυτήν του 3GPP [99]
σχετικά µε τα προκαθορισµένα προφίλ ποιότητας υπηρεσίας (QoS profiles). Ο
αιτούµενος ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων συµβολίζεται ως mi . (∆ιαφορετικοί
χρήστες µπορούν να έχουν διαφορετικές τιµές mi ακόµα και για την ίδια
υπηρεσία π.χ µετάδοσης video αν η υπηρεσία είναι διαθέσιµη σε πολλαπλά
επίπεδα ποιότητας.) Ο ρυθµός αυτός σχετίζεται και µε την επιλεγµένη
υπηρεσία, µε τη συµµετοχή σε έναν µεγάλο αριθµό K s ,i µίνι-δηµοπρασιών,
όπου K s ,i = t i / t a . Κατόπιν, το δίκτυο εκτελεί όλες τις µίνι-δηµοπρασίες στο
σταθµό βάσης υποβάλλοντας προσφορές εκ µέρους κάθε χρήστη, σύµφωνα µε
την αντίστοιχη επιλογή καθενός ως προς τη συνάρτηση υποβολής προσφορών.
Όπως εξηγείται αργότερα, ο χρήστης δεν έχει ένα σαφές κίνητρο για να µη µην
επιλέξει ειλικρινώς τη συνάρτηση υποβολής προσφορών του.
Οι αιτήσεις έναρξης συνόδου υπηρεσίας στέλνονται από το τερµατικό
του χρήστη στο σταθµό βάσεων UMTS πάνω από το κανάλι τυχαίας πρόσβασης
Random Access CHannel (RACH). Οι παράµετροι K s ,i και mi υπολογίζoνται
αυτόµατα από το δίκτυο και δεν γνωστοποιούνται στο χρήστη.
Συνοψίζοντας, ο προτεινόµενος µηχανισµός αποτελείται από τρία
επίπεδα:
1. Το επίπεδο υπηρεσίας, όπου ορίζεται σε υψηλό επίπεδο το είδος και οι
παράµετροι ποιότητας της υπηρεσίας.
2. Το

επίπεδο

διεξαγωγής

δηµοπρασίας,

όπου

οι

παράµετροι

της

υπηρεσίας µεταφράζονται σε αριθµητικά δεδοµένα, η δηµοπρασία
εκτελείται και δεσµεύονται οι µονάδες πόρων για την εξυπηρέτηση των
συνόδων υπηρεσίας των νικητών.
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3. Το επίπεδο δικτύου στο οποίο οι δεσµεύσεις των µονάδων πόρων
υλοποιούνται από την τεχνολογία δικτύου και γίνεται η µεταφορά
δεδοµένων για κάθε σύνοδο χρήστη.
Αυτή η αρχιτεκτονική απεικονίζεται στο Σχήµα 5.2.

Σχήµα 5.2: Η ιεραρχική αρχιτεκτονική του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ.

5.4 Συναρτήσεις χρησιµότητας χρηστών
Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι συναρτήσεις χρησιµότητας που
προσφέρονται από το µηχανισµό ΑΤΗΕΝΑ. Κάθε χρήστης επιλέγει µια τέτοια
συνάρτηση ως τη συνάρτηση αυτόµατης υποβολής προσφορών του που θα
χρησιµοποιηθεί από το δίκτυο. Στην ενότητα 5.6 εξηγείται ότι ο χρήστης δεν
έχει ένα σαφές κίνητρο για να µην επιλέξει την πραγµατική συνάρτηση
χρησιµότητάς του ως συνάρτηση υποβολής προσφορών του. Προκειµένου να
απλοποιηθεί η υποβολή προσφορών, οι συναρτήσεις χρησιµότητας που
καθορίζουµε κατωτέρω εκφράζονται υπό µορφή αθροισµάτων. Συγκεκριµένα,
υποθέτουµε ότι η χρησιµότητα u s ,i του χρήστη i από τη χρήση µιας υπηρεσίας

s

είναι

το

άθροισµα

των

υπό-χρησιµοτήτων

(sub-utilities)

v s( t,i)

που

αποκοµίζονται σε κάθε χρονοθυρίδα t, κάθε µία από τις οποίες εξαρτάται από
τον πραγµατικό αποδιδόµενο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων xi(t ) (ο οποίος
µπορεί να είναι είτε m i είτε 0) στη δηµοπρασία της χρονοθυρίδας t καθώς και
από το ιστορικό εκχώρησης των µονάδων πόρων για αυτήν τη σύνοδο
υπηρεσιών από την έναρξη της υπηρεσίας έως την παρούσα χρονοθυρίδα t.
Συνεπώς, η χρησιµότητα του χρήστη δίδεται από µια σχέση της µορφής:

u s ,i ( xi(1) ,..., xi s ,i ) = ∑t=s1,i vs( t,i) ( xi(1) ,...xi(t ) ) .
K

K
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Οι δείκτες i και s δηλώνουν το χρήστη και την υπηρεσία αντιστοίχως. Η
εξάρτηση από την ιστορία των ρυθµών µετάδοσης που επιτεύχθηκαν στις
προηγούµενες χρονοθυρίδες σηµαίνει ότι όταν υπάρχουν χάσµατα στη µορφή
εκχώρησης πόρων, δηλαδή όταν σε κάποιες δηµοπρασίες ο χρήστης απέτυχε
να του αποδοθούν πόροι, τότε όχι µόνο η ποσότητα των µονάδων πόρων αλλά
και η µορφή (pattern) µε την οποία αυτοί διατίθενται µπορούν ενδεχοµένως να
έχουν ιδιαίτερα σηµαντική επίπτωση στο βαθµό ικανοποίησης του χρήστη από
τη ληφθείσα υπηρεσία. Κατά συνέπεια, µε την επιλογή µιας από τις
προκαθορισµένες

συναρτήσεις

χρησιµότητας

ως

συνάρτησης

υποβολής

προσφορών του, κάθε χρήστης δηλώνει την προτίµησή του ως προς τη µορφή
απόδοσής πόρων (resource allocation pattern) για τις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες η συνεπής εκχώρηση των µονάδων πόρων (δηλαδή η συνεχής
στο χρόνο µεταφορά δεδοµένων µε το σταθερό ρυθµό mi ) δεν είναι δυνατή.
Ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις συναρτήσεις χρησιµότητας ορίζουµε
τρεις τύπους CBR χρηστών. Οι χρήστες αυτοί επιδιώκουν την εκχώρηση ενός
σταθερού ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων mi σε κάθε χρονοθυρίδα. Συνεπώς, η
προσφορά ( p i , q i ) η οποία υποβάλλεται σε κάθε µίνι-δηµοπρασία είναι το
ζεύγος (v s( t,i) / q i , qi ) .
Τύπος 1: Χρήστες αδιάφοροι στη µορφή εκχώρησης πόρων. Αυτός είναι ο
απλούστερος τύπος, και αντιστοιχεί σε χρήστες οι οποίοι θέλουν να λάβουν στα
τερµατικά τους όσο το δυνατό περισσότερα δεδοµένα ασχέτως µε το πώς αυτά
λαµβάνονται στο χρόνο. Πρόκειται δηλαδή για χρήστες η χρησιµότητα των
οποίων εξαρτάται αποκλειστικά από την ποσότητα µονάδων πόρων που τους
απονέµεται από το δίκτυο και όχι από την αντίστοιχη µορφή εκχώρησης. Ως εκ
τούτου το συνολικό ποσό U s ,i το οποίο διατίθεται να καταβάλλει ο χρήστης για
την υπηρεσία διαµοιράζεται εξ ίσου στις K s ,i προσφορές που θα αποστείλει ανά
µίνι-δηµοπρασία στη διάρκεια της συνόδου υπηρεσίας του και παραµένει
ανεπηρέαστο από την ιστορία απόδοσης πόρων. ∆ηλαδή:

v s(t,i) ( xi(1) ,...xi( t ) ) = 1( xi( t ) = mi ) ⋅
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όπου το 1(.) είναι η συνάρτηση δείκτης (indicator function). Εποµένως, η
έλλειψη µεταφοράς πληροφοριών λόγω της ύπαρξης χασµάτων στη µορφή
κατανοµής

των

αποδιδόµενων

πόρων,

οδηγεί

σε

αναλογική

απώλεια

ικανοποίησης χρηστών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των χρηστών που
ανήκουν σε αυτόν τον τύπο είναι εκείνοι που καταφορτώνουν (download) στο
τερµατικό τους πληροφορίες µη πραγµατικού χρόνου µε ένα ορισµένο ρυθµό
µετάδοσης δεδοµένων. Επίσης, οι χρήστες που καταφορτώνουν πληροφορίες
µε τη βοήθεια του FTP µπορούν να θεωρηθούν ως χρήστες αυτού του τύπου,
υπό τον όρο ότι η σύνοδος FTP είναι σε θέση να παρατείνεται µέχρι να
ολοκληρωθεί η µεταφορά του αρχείου: ∆ηλαδή να αποδοθεί ο επιθυµητός
ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων σε K s ,i δηµοπρασίες, ακόµα και αν πρέπει η
υποβολή προσφορών να συνεχισθεί και σε άλλες δηµοπρασίες. Αυτή η
συνάρτηση χρησιµότητας είναι κατάλληλη για τις υπηρεσίες της κλάσης
υπηρεσιών UMTS Background Class µε το mi να είναι η παράµετρος
Maximum Bit-rate των υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας [99]. Εδώ αξίζει να
σηµειωθεί ότι αφού οι χρήστες ενδιαφέρονται απλώς και µόνο για τη µεταφορά
ενός συγκεκριµένου όγκου δεδοµένων, για αυτήν την κατηγορία χρηστών (και
µόνο για αυτήν) η εκχώρηση ενός ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων µικρότερου
από το mi θα ήταν επίσης ωφέλιµη. ∆ηλαδή εάν ένας χρήστης έχει την
τελευταία προσφορά ανάµεσα στις νικηφόρες και µπορεί να απονεµηθεί σε
αυτόν µόνο ένα µέρος του αιτούµενου ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων, είναι και
θεµιτό και αποδοτικό να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εάν η
υπόθεση ότι οι σύνοδοι των χρηστών εξυπηρετούνται είτε πλήρως είτε καθόλου
αρθεί γι’ αυτήν την κατηγορία χρηστών.
Τύπος 2: Χρήστες ευαίσθητοι στη συνέπεια λήψης δεδοµένων. Αυτός ο
τύπος αντιστοιχεί στις υπηρεσίες όπου ο βαθµός ικανοποίησης χρηστών
εξαρτάται τόσο από τον όγκο της µεταφερόµενης πληροφορίας όσο και από τη
συνέπεια της προκύπτουσας µορφής απόδοσης πόρων. Κατά συνέπεια, οι
χρήστες αυτού του τύπου προτιµούν τη µορφή απονοµής πόρων που
παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.3(a) από αυτό στο Σχήµα 5.3(b), αν και η
συνολική ποσότητα µονάδων πόρων των δύο µορφών εκχώρησης πόρων είναι η
ίδια. Για παράδειγµα, η συνάρτηση αυτή θα µπορούσε να επιλεγεί από έναν
χρήστη ο οποίος παρακολουθεί το video ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και
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προτιµά την αδιάλειπτη παρακολούθηση διαστηµάτων του αγώνα από την
παρακολούθηση όλου του αγώνα µε συνεχείς διακοπές. Προκειµένου να
εκφρασθεί αυτή η προτίµηση, καθορίζουµε τη συνάρτηση υπο-χρησιµότητας
ως:

v s( t,i) ( x i(1) ,... x i( t ) ) = 1( x i(t ) = m i ) ⋅

U s ,i
K s ,i

(t )

⋅α di ,

όπου το d i(t ) είναι ο αριθµός των συνεχόµενων χρονοθυρίδων στις οποίες ο
χρήστης δεν έχει λάβει υπηρεσία µε τον επιθυµητό ρυθµό mi . Το α είναι
ένας παράγοντας έκπτωσης τέτοιος ώστε α ∈ (0,1) . Η υποχρησιµότητα

v s( t,i) ( x i(1) ,...x i( t ) ) η οποία αποκοµίζεται σε κάθε µίνι-δηµοπρασία της συνόδου
υπηρεσίας επηρεάζεται µέσω της ιστορίας των αποδόσεων µονάδων πόρων
και συγκεκριµένα µέσω της τιµής του d i(t ) . Η τιµή αυτή υπολογίζεται και
ενηµερώνεται για κάθε σύνοδο υπηρεσίας από την αντίστοιχη οντότητα
λογισµικού του µηχανισµού ATHENA στο σταθµό βάσης που εξυπηρετεί
αυτήν τη σύνοδο. Αυτή η συνάρτηση χρησιµότητας είναι κατάλληλη για τις
υπηρεσίες της κατηγορίας υπηρεσιών UMTS Streaming Class [99].
Τύπος

3: Χρήστες ευαίσθητοι στην περιοδικότητα της µορφής

απόδοσής µονάδων πόρων. Αυτός ο τύπος αναφέρεται στους χρήστες
υπηρεσιών οι οποίοι προτιµούν τη µορφή εκχώρησης που παρουσιάζεται
στο Σχήµα 5.3(b) από αυτή στο Σχήµα 5.3(a). Πράγµατι, η µορφή στο
Σχήµα 5.3(b) έχει πιο οµοιόµορφη κατανοµή από την άλλη, υπό την έννοια
ότι το συνολικό ποσό µονάδων πόρων που διατίθενται σε µικρά χρονικά
παράθυρα έχει τη µικρότερη δυνατή διακύµανση καθυστέρησης (jitter).
Προκειµένου να εκφρασθεί αυτή η προτίµηση, καθορίζουµε τη συνάρτηση
υπο-χρησιµότητας ως:

vs( ,ti) ( xi(1) ,...xi(t ) ) = 1( xi(t ) = mi ) ⋅

U s ,i max {0,∆di }
,
⋅α
K s ,i

όπου ∆d i είναι η διαφορά της παρούσας και της προηγούµενης τιµής της
απόστασης d i(t ) που έχει ήδη ορισθεί ανωτέρω, και α ∈ (0,1) είναι πάλι ένας
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παράγοντας

έκπτωσης.

Αξίζει

να

σηµειωθεί

ότι

ο

παράγοντας

α max {0 , ∆d } ισούται µε 1 (αντιστοίχως είναι µικρότερος της µονάδας) αν το
i

∆d i είναι µη αρνητικό (αντιστοίχως αρνητικό), δηλαδή εάν η λαµβανόµενη
ποιότητα της υπηρεσίας βελτιώνεται ή παραµένει σταθερή (αντιστοίχως
επιδεινώνεται). Αυτή η συνάρτηση χρησιµότητας είναι κατάλληλη για τις
υπηρεσίες της κατηγορίας υπηρεσιών UMTS Streaming Class [99].
Σχήµα 5.3: Μη συνεπείς µορφές εκχώρησης πόρων.

Oι ανωτέρω συναρτήσεις χρησιµότητας των χρηστών έχουν ορισµένα
κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: Οι συναρτήσεις αυτές είναι µε τέτοιο τρόπο
ορισµένες ώστε για οποιονδήποτε χρήστη οποιουδήποτε τύπου η συνεπής
εκχώρηση των µονάδων πόρων, δηλαδή ένα συνεχές σχέδιο εκχώρησης πόρων,
έχει ως αποτέλεσµα η χρησιµότητα που αποκοµίζεται από το χρήστη να
ισούται µε U s ,i . Ο παράγοντας U s ,i / K s ,i εκφράζει την πρόσθετη ικανοποίηση
των χρηστών ανά χρονοθυρίδα σε περιπτώσεις αποδόσεων µονάδων πόρων στις
διαδοχικές χρονοθυρίδες. Επιπλέον, για τις συναρτήσεις Τύπου 2 και 3, ο
παράγοντας έκπτωσης α και οι δυνάµεις του εκφράζουν τη δυσαρέσκεια που
προκύπτει ως αποτέλεσµα των χασµάτων που είναι δυνατό να εµφανισθούν στη
µορφή εκχώρησης πόρων. Η δυσαρέσκεια αυτή µειώνει συνακόλουθα και το
χρηµατικό ποσό το οποίο ο χρήστης είναι διατεθειµένος να πληρώσει στο
άµεσο µέλλον για την υπηρεσία λόγω της ήδη υποβαθµισµένης ποιότητας.
Επίσης, εάν ο χρήστης ξανακερδίσει σε κάποια επόµενη µίνι-δηµοπρασία, η
προσφορά την οποία θα υποβάλλει στην αµέσως επόµενη µίνι-δηµοπρασία θα
είναι η µέγιστη δυνατή, δηλαδή U s ,i / K s ,i .
Ο παράγοντας έκπτωσης α στους παραπάνω ορισµούς εµφανίζεται ως
κοινός για όλους τους χρήστες και προεπιλεγµένος από το δίκτυο. Στην πράξη,
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ο παράγοντας αυτός επηρεάζει τόσο την ποιότητα της υπηρεσίας (αριθµό και
µέσο µήκος χασµάτων της προκύπτουσας µορφής εκχώρησης πόρων) όσο και
το αποκοµιζόµενο καθαρό όφελος των χρηστών. Έτσι είναι θεµιτό και αυτός να
επιλέγεται από τους ίδιους τους χρήστες. Για λόγους απλότητας της
παρουσίασης, στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής θεωρείται ότι ο παράγοντας
έκπτωσης είναι κοινός για όλους τους χρήστες. Η απλοποίηση αυτή αίρεται στο
Κεφάλαιο

6 όπου εξετάζεται διεξοδικά το ζήτηµα της επίδρασης της

παραµέτρου αυτής στα αποτελέσµατα των διαδοχικών δηµοπρασιών και
καταδεικνύεται πώς µπορεί ένας χρήστης ανάλογα µε τις προτιµήσεις του να
υποβοηθηθεί στην επιλογή µιας κατάλληλης τιµής για αυτήν την παράµετρο.
Η πειραµατική αξιολόγηση του µηχανισµού, η οποία παρουσιάζεται στη
συνέχεια,

αποκαλύπτει

την

αποτελεσµατικότητα

των

συναρτήσεων

χρησιµότητας που παρουσιάσθηκαν παραπάνω όσον αφορά τις προκύπτουσες
µορφές απόδοσής των µονάδων πόρων.

5.5 Πειραµατική αποτίµηση
Σε

αυτό

το

τµήµα

της

εργασίας

αξιολογείται

πειραµατικά

ο

προτεινόµενος µηχανισµός ΑΤΗΕΝΑ. Η µελέτη επικεντρώνεται στις µορφές
εκχώρησης των πόρων των χρηστών που επιλέγουν τις συναρτήσεις αυτόµατης
υποβολής προσφορών των τύπων 2 και 3 (βλέπε ενότητα 5.2). Προκειµένου να
είναι εφικτή η πειραµατική αποτίµηση του µηχανισµού, υλοποιήθηκε σε
γλώσσα Java ειδικό λογισµικό το οποίο προσοµοιώνει το µηχανισµό. Έχουν
εκτελεσθεί πολυάριθµα πειράµατα προσοµοίωσης σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές
υπόδειγµα προδιαγραφής πειραµάτων, για καθένα από τα οποία ορίζονται:
•

Η κατανοµή των αφίξεων νέων χρηστών που ζητούν να λάβουν υπηρεσία
για πρώτη φορά από το συγκεκριµένο σταθµό βάσης.

•

Η κατανοµή της διάρκειας των διαφόρων συνόδων υπηρεσιών.

•

Το µείγµα του πληθυσµού των χρηστών από την άποψη του αριθµού
χρηστών ανά τύπο και αιτούµενη υπηρεσία.
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•

Η κατανοµή των αξιολογήσεων των χρηστών για τις αιτούµενες
υπηρεσίες, δηλαδή η κατανοµή από την οποία επιλέγεται τυχαία για τον
κάθε χρήστη το ποσό το οποίο είναι διατεθειµένος να καταβάλλει σε
κάθε µίνι-δηµοπρασία για µια συνεπή µορφή εκχώρησης πόρων.
Για παράδειγµα, ένα συγκεκριµένο πείραµα το οποίο εκτελέσθηκε

προέβλεπε τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ΑΤΗΕΝΑ σε µια χρονική κλίµακα
500 χρονοθυρίδων . Στις δηµοπρασίες συµµετείχαν – σε εν γένει διαφορετικά
και επικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα – 50 χρήστες «χαµηλής αξιολόγησης»
του Τύπου 1, 25 χρήστες «µεγάλης αξιολόγησης» και 25 χρήστες «χαµηλής
αξιολόγησης» του Τύπου 2 καθώς και 50 χρήστες «µέσης αξιολόγησης» του
Τύπου 3. Για κάθε χρήστη, η αξιολόγησή του, συνεπώς και το συνολικό
µέγιστο ποσό το οποίο διατίθεται να πληρώσει για την υπηρεσία, επιλέγεται
τυχαία σύµφωνα µε µια οµοιόµορφη κατανοµή στα διαστήµατα [1,100] ,

[101,200] και [201,300] , ανάλογα µε το εάν ο χρήστης έχει καθορισθεί να έχει
χαµηλή, µέση ή µεγάλη αξιολόγηση αντίστοιχα. Η συνολική ποσότητα των
διαθέσιµων µονάδων πόρων σε κάθε µίνι-δηµοπρασία παρουσιάζει επίσης
διακυµάνσεις (λόγω της ποικίλης κατανοµής των µονάδων πόρων εξαιτίας του
διαφορετικού στο χρόνο αριθµού τηλεφωνηµάτων, επειγόντων µηνυµάτων
δικτύου καθώς και SMS/MMS). Τέλος, σε κάθε πείραµα, η αξία του
παράγοντα έκπτωσης α στις συναρτήσεις χρησιµότητας χρηστών επιλέχθηκε
από το διάστηµα [0.95,0.999] .
Η ανάθεση τιµών στις ανωτέρω παραµέτρους καθώς και η εκτέλεση και
επισκόπηση των πειραµάτων γίνεται εύκολα µέσω γραφικής διεπαφής που
παρέχει το συγκεκριµένο λογισµικό. Στο Σχήµα 5.4 παρουσιάζεται η οθόνη
του λογισµικού µέσω της οποίας ορίζονται οι παράµετροι του πειράµατος. Στην
εφαρµογή ακολουθούν άλλες οθόνες για την επισκόπηση των αποτελεσµάτων οι
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. Τέλος, τα
αποτελέσµατα της δηµοπρασίας αποθηκεύονται και σε ειδικά αρχεία εξόδου
ώστε να µπορούν να επεξεργασθούν περαιτέρω.

-153-

Κεφάλαιο 5ο: Ο µηχανισµός ATHENA

Σχήµα 5.4: Η οθόνη ορισµού των παραµέτρων ενός πειράµατος προσοµοίωσης
ενός σταθµού βάσης ενός UMTS δικτύου στο οποίο οι πόροι αποδίδονται στους
χρήστες µέσω του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ.

Τα πειράµατα επιβεβαιώνουν ότι όταν οι προσφορές ενός χρήστη είναι
πάντα υψηλότερες (αντιστοίχως πάντα χαµηλότερες) από τη χαµηλότερη
νικηφόρα προσφορά κάθε µίνι-δηµοπρασίας, τότε τη µορφή εκχώρησης πόρων
ήταν τέλεια συνεπής (αντίστοιχα στο συγκεκριµένο χρήστη δεν διατέθηκε
κανένας πόρος σε καµµία χρονοθυρίδα), όπως αναµένεται. Επιπλέον, τα
πειράµατα καταδεικνύουν ότι ο µηχανισµός µας έχει τη σηµαντική ιδιότητα ότι
η πλειονότητα των µορφών εκχώρησης των πόρων των χρηστών είτε είναι σχεδόν
συνεπείς είτε περιλαµβάνουν εξαιρετικά περιορισµένες ποσότητες µονάδων
πόρων για τις οποίες ο χρήστης χρεώνεται ελάχιστα. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί
ότι το επίπεδο συµφόρησης του δικτύου (δηλαδή το σύνολο των ενεργών
συνόδων που αιτούνται πόρους ανά χρονοθυρίδα), έχει σηµαντική επίπτωση
στο

ποσοστό

του

πληθυσµού

των

χρηστών

που

λαµβάνει

την

πολύ

ικανοποιητική υπηρεσία. Πράγµατι, το επίπεδο συµφόρησης του δικτύου, άρα
και το επίπεδο ανταγωνισµού στη δηµοπρασία, έχει πολύ περιορισµένη
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επίδραση στην προαναφερθείσα «δυαδική» κατανοµή των µορφών απόδοσής
πόρων. Οι «ενδιάµεσες µορφές εκχώρησης πόρων» γενικά προκύπτουν σπάνια.
(Τέτοιες µορφές είναι εκείνες οι οποίες δεν είναι σχεδόν συνεπείς και παρά
ταύτα περιλαµβάνουν τη δέσµευση µη αµελητέου ποσοστού της συνολικής
ποσότητας µονάδων πόρων που θα προέκυπτε για τον ίδιο χρήστη στην
περίπτωση της συνεπούς απόδοσής.) Η κατανοµή των µορφών απόδοσής πόρων
για τα διάφορα επίπεδα συµφόρησης∗ απεικονίζεται στα Σχήµατα 5.5, 5.6 και
5.7. Συγκεκριµένα, στα σχήµατα αυτά απεικονίζεται γραφικά η κατανοµή των
µορφών εκχώρησης πόρων σε σχέση µε το ποσοστό µονάδων πόρων που
δεσµεύθηκαν από κάθε χρήστη επί του συνόλου των µονάδων πόρων που
ζήτησε ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο δίκτυο, το οποίο
εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας, το επίπεδο ποιότητας αυτής καθώς και
τη χρονική της διάρκεια.

Σχήµα 5.5: Κατανοµή των µορφών εκχώρησης πόρων ως προς το ποσοστό των
συνολικά αιτούµενων µονάδων πόρων υπό συνθήκες χαµηλού ανταγωνισµού.

∗

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι µε τον όρο «χαµηλός ανταγωνισµός» περιγράφεται

η κατάσταση εκείνη κατά την οποία η ζήτηση στη δηµοπρασία είναι απλώς ελαφρώς
µεγαλύτερη – και όχι µικρότερη – από την προσφορά.
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Σχήµα 5.6: Κατανοµή των µορφών εκχώρησης πόρων ως προς το ποσοστό των
συνολικά αιτούµενων µονάδων πόρων υπό συνθήκες µετρίου ανταγωνισµού.

Σχήµα 5.7: Κατανοµή των µορφών εκχώρησης πόρων ως προς το ποσοστό των
συνολικά αιτούµενων µονάδων πόρων υπό συνθήκες υψηλού ανταγωνισµού.

Το συνολικό ποσοστό των χρηστών στους οποίους έχουν απονεµηθεί
ενδιάµεσες µορφές εκχώρησης πόρων δεν υπερβαίνει ποτέ το 30%, ενώ αυτό το
ποσοστό είναι τυπικά αρκετά χαµηλότερο. Στην πραγµατικότητα, οι ενδιάµεσες
µορφές εκχώρησης πόρων προκύπτουν συνήθως σε περιπτώσεις χαµηλής
συµφόρησης. Αυτό όµως συνεπάγεται αµελητέα χρέωση για τους αντίστοιχους
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χρήστες γιατί η χρέωσή τους είναι εξαιρετικά χαµηλή, ακόµα και µηδενική.
Επίσης, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο συµφόρησης του δικτύου, τόσο
υψηλότερο είναι το ποσοστό των χρηστών στους οποίους δεν διατέθηκε σχεδόν
κανένας πόρος (ενώ αντίστοιχα είναι χαµηλότερο το ποσοστό των χρηστών που
λαµβάνουν την πολύ ικανοποιητική υπηρεσία), όπως απεικονίζεται από την
πιο δεξιά στήλη σε κάθε ένα από τα Σχήµατα 5.5, 5.6, και 5.7. Συνεπώς, ο
µηχανισµός ΑΤΗΕΝΑ λειτουργεί και ως ένας έµµεσος µηχανισµός ελέγχου
αποδοχής κλήσης (soft Call Admission Control), ο οποίος εµποδίζει πρακτικά
τους χρήστες των οποίων η προσφορά για τη λήψη υπηρεσίας δεν είναι
ανταγωνιστική τη δεδοµένη χρονική στιγµή στο δίκτυο από τη λήψη της
υπηρεσίας από το δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, ο µηχανισµός έχει ως
αποτέλεσµα τη σχεδόν συνεπή εκχώρηση µονάδων πόρων στους χρήστες µε
ανταγωνιστικές προσφορές, ενώ οι µη ανταγωνιστικοί χρήστες δεν επιτυγχάνουν
να εξυπηρετηθούν. Αυτή η ιδιότητα οφείλεται στον τρόπο κατασκευής των
συναρτήσεων χρησιµότητας οι οποίες χρησιµοποιούνται και ως συναρτήσεις
αυτόµατης υποβολής προσφορών. Συγκεκριµένα, όταν αρχίζει ένα χάσµα στη
µορφή απόδοσής των µονάδων πόρων, κατόπιν οι προσφορές του χρήστη
µειώνονται λόγω του παράγοντα έκπτωσης α. Εάν ο χρήστης δεν είναι πια
αρκετά ανταγωνιστικός προκειµένου να λάβει υπηρεσία, κατόπιν αυτή η
άρνηση εξυπηρέτησης επικρατεί για πολλαπλές διαδοχικές χρονοθυρίδες, οι
προσφορές του χρήστη στη δηµοπρασία γίνονται πολύ χαµηλές και ο χρήστης
εγκαταλείπει ουσιαστικά την υπηρεσία. Αυτό το αποτέλεσµα είναι σαφώς
προτιµότερο σε σχέση µε µια εναλλακτική αντιµετώπιση

κατά την οποία ο

ίδιος χρήστης θα λάµβανε µέτρια υπηρεσία µε πολλαπλά και µεγάλα χάσµατα
στη µορφή εκχώρησης πόρων. Αυτό το ζήτηµα εξετάζεται στην ενότητα 5.8.
Ένα επίσης ενδιαφέρον ζήτηµα το οποίο αξίζει να εξετασθεί, είναι η
τοποθέτηση των χασµάτων σε περιπτώσεις σχεδόν-συνεπών µορφών εκχώρησης
πόρων, δηλαδή η εξέταση της κατανοµής των χρονοθυρίδων στις οποίες οι
χρήστες µε σχεδόν συνεπή λήψη υπηρεσίας δεν κατάφεραν να δεσµεύσουν
πόρους. Οι πλέον ενδιαφέρουσες τέτοιες µορφές προκύπτουν για τους χρήστες
εκείνους, οι προσφορές των οποίων είναι συχνά κοντά στο όριο των νικηφόρων
και χαµένων προσφορών των διάφορων µίνι-δηµοπρασιών. Πρόκειται για την
κατηγορία χρηστών δηλαδή των οποίων οι προσφορές είναι ευάλωτες στις
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εισόδους νέων ανταγωνιστικών χρηστών στο δίκτυο αλλά και στις διακυµάνσεις
της συνολικής ποσότητας διαθέσιµων µονάδων πόρων του δικτύου. Τα
πειράµατα

καταδεικνύουν

την

αποτελεσµατικότητα

του

προτεινόµενου

µηχανισµού για τέτοιους χρήστες όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ο
µηχανισµός απονέµει πόρους σε αυτούς τους χρήστες. Συγκεκριµένα,
προκύπτει ότι οι µορφές εκχώρησης πόρων αυτών των χρηστών είναι σύµφωνες
µε τις προτιµήσεις που εκφράστηκαν από τις συναρτήσεις αυτόµατης
υποβολής προσφορών τους. Ειδικότερα, οι χρήστες Τύπου 2 λαµβάνουν
σχεδόν συνεπή απόδοσή µονάδων πόρων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και
έχουν λίγα ευµεγέθη χάσµατα (βλέπε Σχήµα 5.3(a)) ενώ εκείνοι Τύπου 3
λαµβάνουν µορφές εκχώρησης πόρων µε ενδιάµεσα χάσµατα, παρόµοια µε
εκείνα που απεικονίζονται στο Σχήµα 5.3(b).
Αξίζει να τονισθεί ότι ο ανταγωνισµός που αντιµετωπίσθηκε σε όλα τα
πειράµατα από κάθε µεµονωµένο χρήστη ήταν µια στάσιµη διαδικασία. Αυτό
θα ίσχυε επίσης για τις περιπτώσεις των πραγµατικών δικτύων µε τους
µεγάλους πληθυσµούς των ανταγωνιστικών χρηστών. Ως εκ τούτου, γενικά,
ένας χρήστης είτε είναι ανταγωνιστικός για (σχεδόν) όλη τη σύνοδο υπηρεσίας
του είτε ουσιαστικά δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικός. Λόγω των παραγόντων
λοιπόν των συναρτήσεων χρησιµότητας, άρα και των συναρτήσεων αυτόµατης
υποβολής προσφορών του µηχανισµού µας, οι µη ανταγωνιστικοί χρήστες
εγκαταλείπουν ουσιαστικά αρκετά νωρίς το δίκτυο, χωρίς να εµµένουν µάταια
να ανταγωνισθούν τους υπολοίπους προκειµένου να λάβουν υπηρεσία σε
αποδεκτή ποιότητα, πράγµα πρακτικά ανέφικτο για τη δεδοµένη χρονική
στιγµή.
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Σχήµα 5.8: Η οθόνη (a) εικονίζει τις συνολικά διαθέσιµες ποσότητες µονάδων
πόρων του συστήµατος (γραµµή), τη συνολική ζήτηση για πόρους (υψηλοί ιστοί)
και τη µορφή εκχώρησης πόρων (χαµηλοί ιστοί) ενός χρήστη µε συνάρτηση
χρησιµότητας Τύπου 2. Η οθόνη (b) δείχνει τις προσφορές αυτού του χρήστη
(σκουρόχρωµη γραµµή) ενώ η κατώτατη αποδεκτή νικηφόρα προσφορά κάθε µίνιδηµοπρασίας εµφανίζεται ως ανοιχτόχρωµη γραµµή.
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Σχήµα 5.9: Οι οθόνες (a) και (b) είναι οι αντίστοιχες αυτών που παρουσιάζονται
στο Σχήµα 5.8 για έναν παίκτη Τύπου 3.

-160-

Κεφάλαιο 5ο: Ο µηχανισµός ATHENA

5.6 Συµβατότητα κινήτρων των χρηστών
Ένας χρήστης που συµµετέχει στο µηχανισµό ΑΤΗΕΝΑ προκειµένου να
δεσµεύσει

δικτυακούς

πόρους,

πρέπει

να

επιλέξει

µια

από

τις

προκαθορισµένες συναρτήσεις χρησιµότητας ως τη συνάρτηση αυτόµατης
υποβολής

προσφορών

και

επίσης να δηλώσει ένα συνολικό (µέγιστο)

χρηµατικό ποσό U s ,i το οποίο προτίθεται να πληρώσει για την υπηρεσία. Η
δήλωση αυτού του ποσού ουσιαστικά παραµετροποιεί (κλιµακώνοντας) τη
συνάρτηση αυτόµατης υποβολής προσφορών. Σε αυτό το τµήµα, εξετάζεται το
ζήτηµα των κινήτρων που έχουν οι χρήστες για τις παραπάνω δηλώσεις. Ας
υποθέσουµε ένα χρήστη του οποίου οι πραγµατικές προτιµήσεις εκφράζονται
πράγµατι µε ακρίβεια από µια από τις προκαθορισµένες συναρτήσεις
χρησιµότητας. Έχει άραγε ένας τέτοιος χρήστης το κίνητρο να δηλώσει
ειλικρινά αυτήν τη συγκεκριµένη συνάρτηση καθώς επίσης και την αληθινή
αξιολόγησή του U s ,i για την υπηρεσία; Στη συνέχεια, παρέχονται τα στοιχεία
εκείνα τα οποία καταδεικνύουν ότι αυτό ισχύει, κάτω από ένα σύνολο
υποθέσεων, αν και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ισχύει και όταν οι
συγκεκριµένες υποθέσεις παύουν να υφίστανται.

5.6.1 Κίνητρα χρηστών Τύπου 1
Κατ' αρχάς, έστω ένα χρήστης του οποίου η συνάρτηση χρησιµότητας
είναι Τύπου 1∗ (βλέπε ενότητα 5.2). Τότε, η υπό-χρησιµότητά του vs(t,i) από την
επίτευξη του σταθερού ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων mi σε µια δεδοµένη
χρονοθυρίδα t είναι ίση µε U s ,i / K s ,i , και είναι ανεξάρτητη από την προϊστορία
εκχώρησης πόρων. Κατά συνέπεια, από την ιδιότητα συµβατότητας κινήτρων
της δηµοπρασίας τύπου GVA, συνάγεται άµεσα ότι η βέλτιστη προσφορά για
αυτόν το χρήστη σε κάθε µίνι-δηµοπρασία είναι ένα χρηµατικό ποσό ίσο µε

U s ,i / K s ,i . Στην πραγµατικότητα, αυτή είναι η κυρίαρχη στρατηγική υποβολής
∗

Για λόγους συντοµίας στη συνέχεια του κειµένου αντί για τον όρο «χρήστης µε

συνάρτηση χρησιµότητας Τύπου 1,2,3» χρησιµοποιείται η συντοµότερη διατύπωση
«χρήστης Τύπου 1,2,3».
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προσφοράς (dominant bidding strategy) για το χρήστη προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί η αναµενόµενη αξία του καθαρού οφέλους του (expected Net
Benefit maximization). Το καθαρό όφελος υπενθυµίζεται ότι ορίζεται ως η
προκύπτουσα χρησιµότητα από τη µορφή εκχώρησης πόρων µείον τη δαπάνη
που καταβάλλεται για την απόκτηση των πόρων αυτών. Υπενθυµίζεται ότι στο
µηχανισµό ATHENA ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει µόνος
του προσφορές στις µίνι-δηµοπρασίες: αυτές υποβάλλονται από το δίκτυο το
οποίο όµως υλοποιεί την προαναφερθείσα κυρίαρχη στρατηγική του παίκτη.

5.6.2 Κίνητρα χρηστών Τύπου 2 ή 3
Έστω τώρα ένας χρήστης του οποίου η συνάρτηση χρησιµότητας είναι
ακριβώς αυτή του Τύπου 2 ή του Τύπου 3. Έστω επίσης ότι ο χρήστης θα είχε
την ευχέρεια να υποβάλλει προσφορές µόνος του στις διάφορες µίνιδηµοπρασίες.

Η

εκχώρηση

των

µονάδων

πόρων

σε

µια

χρονοθυρίδα

συνεπάγεται για το χρήστη την απόκτηση στιγµιαίας αξίας (της υπόχρησιµότητας) στην αθροιστική συνάρτηση χρησιµότητάς του. Η απόκτηση
όµως του επιθυµητού ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων στη συγκεκριµένη
χρονοθυρίδα έχει και ένα έµµεσο κέρδος: Λόγω της απόκτησης πόρων στη
συγκεκριµένη χρονοθυρίδα και τη µορφή εκχώρησης πόρων βελτιώνεται και η
αξία της απόκτησης µονάδων πόρων στις επόµενες χρονοθυρίδες, άρα και η
υποβαλλόµενη προσφορά σε αυτές τις µίνι-δηµοπρασίες επίσης µεγαλώνει.
Αυτή η βελτίωση οφείλεται στην προκύπτουσα µείωση των τιµών του d και του
∆d για τους χρήστες Τύπου 2 και 3 αντιστοίχως. Εποµένως, η υπό-χρησιµότητα

vs(t,i) αυτού του χρήστη από την επίτευξη του επιθυµητού σταθερού ρυθµού
µεταφοράς δεδοµένων του mi σε µια συγκεκριµένη χρονοθυρίδα t επηρεάζει
και τη µελλοντική εκχώρηση πόρων. Είναι αρκετά εύκολο να διαπιστωθεί ότι η
υποβολή µιας προσφοράς η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη υπόχρησιµότητα vs(t,i) σε µια συγκεκριµένη µίνι-δηµοπρασία µιας χρονοθυρίδας
είναι λιγότερο επωφελής για αυτόν το χρήστη από το να αποστείλει µια
ειλικρινή προσφορά στη συγκεκριµένη µίνι-δηµοπρασία. Αυτό οφείλεται στο
ότι η χαµηλότερη προσφορά συνεπάγεται µόνο µεγαλύτερο κίνδυνο µη
δέσµευσης µονάδων πόρων στη συγκεκριµένη χρονοθυρίδα, γεγονός το οποίο
οδηγεί και σε µείωση της µελλοντικής χρησιµότητας. Αντίθετα, αν η προσφορά
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αναδειχθεί νικηφόρα, τότε το χρηµατικό αντίτιµο το οποίο ο χρήστης θα κληθεί
να καταβάλλει παραµένει το ίδιο αφού δεν εξαρτάται από το ύψος της δικής
του προσφοράς. Θα µπορούσε όµως να υποστηριχθεί ότι θα ήταν δυνατό να
υποβληθεί µια προσφορά υψηλότερη από την υπό-χρησιµότητα vs(t,i) , λόγω της
πρόσθετης αξίας που θα ήταν πιθανό να έφερε µελλοντικά µια παρούσα
εκχώρηση µονάδων δικτυακών πόρων η οποία γίνεται πιθανότερη µε την
κατάθεση µιας µεγαλύτερης προσφοράς.
Χρησιµοποιώντας κατάλληλες τεχνικές της θεωρίας παιγνίων και ειδικά
αυτών που σχετίζονται µε τα υπέρ-παίγνια (super-games), µπορεί να αποδειχθεί
ότι µια τέτοια επιλογή δεν θα υιοθετούνταν από εξαιρετικά ευαίσθητους στην
αβεβαιότητα του αποτελέσµατος του παιγνίου (uncertainty averse) – δηλαδή
εξαιρετικά

συντηρητικούς

–

παίκτες.

Η

απόδειξη

παρουσιάζεται

στην

υποενότητα 5.6.3. Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας (εξ ορισµού) σε
περιπτώσεις επιλογής/συµπεριφοράς κάτω από αβεβαιότητα επιλέγουν ως
στρατηγική τους τη µεγιστοποίηση του καθαρού οφέλους για τη χειρότερη
δυνατή έκβαση του παιγνίου. Αυτού του είδους η συµπεριφορά των παικτών
ονοµάζεται στρατηγική maximin [84]. Η στρατηγική αυτή προτάθηκε στο [103]
για τις καταστάσεις πλήρους αβεβαιότητας, και υιοθετήθηκε από διάφορους
άλλους ερευνητές σε διάφορα πρακτικά προβλήµατα (π.χ. [40], [45], [47], [83]
και [109]). Αν ο χρήστης δεν υποβάλλει µόνος του προσφορές αλλά καλείται
να επιλέξει από προεπιλεγµένες συναρτήσεις υποβολής προσφορών, τότε θα
επιλέξει αυτήν η οποία ταυτίζεται µε τη συνάρτηση χρησιµότητάς του.
Αντίθετα,

για

ένα

µη

συντηρητικό

χρήστη

που

στοχεύει

να

µεγιστοποιήσει το αναµενόµενο καθαρό όφελός του, η υποβολή ειλικρινούς
προσφοράς σε κάθε χρονοθυρίδα δεν θα ήταν κατ’ ανάγκην η βέλτιστη
στρατηγική αν ο χρήστης υπέβαλε µόνος του προσφορές. Αυτό µπορεί να
οδηγήσει έναν τέτοιο χρήστη να µην επιλέξει να δηλώσει την πραγµατική
συνάρτηση χρησιµότητάς του ως συνάρτηση υποβολής των προσφορών του,
αφού κάποια άλλη εκ των συναρτήσεων µπορεί εκ των υστέρων (ex post) να
αποδειχθεί περισσότερο επωφελής. Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι κάτι τέτοιο
µπορεί να διαπιστωθεί µόνο εκ των υστέρων – µετά το τέλος της συνόδου του
χρήστη – και ότι κάθε στρατηγική αποστολής µεγαλύτερης προσφοράς σε
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κάποια χρονοθυρίδα θα ήταν λίγο ως πολύ αυθαίρετη. Επίσης σε µια τέτοια
στρατηγική εµπεριέχεται εξ’ ορισµού η πιθανότητα η τελική χρέωση για την
υπηρεσία να υπερβαίνει την προκύπτουσα χρησιµότητα από τη λήψη αυτής.
Επιπλέον, η επιλογή διαφορετικής συνάρτησης χρησιµότητας δεν είναι πιθανή
και για άλλους λόγους που εξηγούνται στη συνέχεια. Τέλος, µπορεί εύκολα να
αποδειχθεί ότι εάν ο χρήστης επιλέξει ειλικρινά τη συνάρτηση προσφοράς του,
κατόπιν θα δηλώσει επίσης ειλικρινά τη συνολική προθυµία του να πληρώσει.
Μέχρι αυτό το σηµείο, έχουν εξετασθεί τα κίνητρα των χρηστών που
στοχεύουν να βελτιστοποιήσουν είτε το αναµενόµενο καθαρό όφελός τους είτε
το καθαρό όφελος της χειρότερης πιθανής έκβασης. Έστω τώρα ένας χρήστης
του οποίου η συνάρτηση χρησιµότητας είναι είτε Τύπου 2 είτε Τύπου 3 και
ενδιαφέρεται να αποκοµίσει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία χωρίς να υπάρχει
καµµία πιθανότητα υπέρβασης της αξιολόγησής του για την υπηρεσία.
Σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα της ενότητας 5.5, εάν σε αυτόν το
χρήστη αποδοθεί πράγµατι µια µη αµελητέα ποσότητα µονάδων πόρων, τότε
θα του αποδοθεί πιθανότατα µια σχεδόν συνεπής µορφή εκχώρησης πόρων, τα
χάσµατα της οποίας θα είναι σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του χρήστη για
περιπτώσεις µη συνεπούς εκχώρησης µονάδων πόρων. Οι προτιµητέες αυτές
µορφές δηλώνονται µέσω της επιλεγµένης συνάρτησης υποβολής προσφορών
του χρήστη. Εποµένως, αυτός ο χρήστης θα είναι πρακτικά σε πολύ καλύτερη
θέση µε το να αποκαλύψει ειλικρινά την πραγµατική συνάρτηση χρησιµότητας
του

(καθώς

και

το

πόσο

αποτιµά

τη

συγκεκριµένη

υπηρεσία,

όπως

αποδεικνύεται στην υποενότητα 5.6.3).
Αυτό έχει καταδειχθεί και µέσω επιπλέον πειραµάτων στα οποία
ακολουθείται η εξής µέθοδος:
Βήµα 1: Εκτελείται ο µηχανισµός µε ένα πλήθος παικτών να συµµετέχουν
µε

την

πραγµατική

συνάρτηση

υποβολής

προσφορών.

Έπειτα,

υπολογίζεται το καθαρό όφελος όλων των παικτών.
Βήµα 2: Εκτελείται και πάλι ο µηχανισµός αλλάζοντας τη συνάρτηση
υποβολής προσφορών ενός παίκτη Τύπου 2 σε Τύπου 3 ή ενός παίκτη
Τύπου 3 σε Τύπου 2 µε το ίδιο ποσό. Υπολογίζεται το καθαρό όφελος
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που προκύπτει βάσει της πραγµατικής συνάρτησης χρησιµότητας του εν
λόγω παίκτη και της µορφής απόδοσης πόρων η οποία προέκυψε από
την «ψευδώς» δηλωθείσα συνάρτηση υποβολής προσφορών. Η τιµή του
καθαρού

οφέλους

συγκρίνεται

µε

αυτήν

του

Βήµατος

1

και

καταγράφεται αν η αλλαγή της συνάρτησης υποβολής προσφορών
υπήρξε επωφελής ή όχι.
Βήµα 3: Επανεκτελείται το Βήµα 2 µέχρι να έχει εκτελεστεί ακριβώς µια
φορά για κάθε παίκτη Τύπου 2 ή 3.
Βήµα 4: Υπολογίζεται το συνολικό ποσοστό των παικτών Τύπου 2 και 3
για τους οποίους η ψευδής δήλωση συνάρτησης υποβολής προσφορών
υπήρξε επωφελής.
Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών καταδεικνύουν ότι η ψευδής
δήλωση συνάρτησης υποβολής προσφορών αποδεικνύεται µη επωφελής για τη
συντριπτική πλειονότητα των παικτών: Το ποσοστό αυτό είναι τυπικά στο
διάστηµα 94-100%, ενώ η µικρότερη τιµή που παρατηρήθηκε σε µια οµάδα
πειραµάτων ήταν 85%. Κάποια ενδεικτικά πειράµατα παρουσιάζονται στη
συνέχεια.
Η πρώτη οµάδα πειραµάτων αφορά στην εκχώρηση πόρων σε 200
χρονοθυρίδες, και καταδεικνύει το πόσο επωφελής είναι η ψευδής δήλωση
συνάρτησης υποβολής προσφορών υπό µέτριο ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα,
ανταγωνίζονται 20 χρήστες Τύπου 2 µε υψηλές αξιολογήσεις και 20 χρήστες
Τύπου 3 µε υψηλές αξιολογήσεις. Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει τα σχετικά
αποτελέσµατα τα οποία καταδεικνύουν ότι η
υποβολής

προσφορών

αποδεικνύεται

µη

ψευδής δήλωση συνάρτησης
επωφελής

στη

συντριπτική

πλειονότητα των περιπτώσεων. Τα ποσοστά παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα ως
προς τα ποσοστά παικτών που δεν ωφελήθηκαν ή ωφελήθηκαν από την ψευδή
δήλωση συνάρτησης υποβολής προσφορών, µε την πρώτη στήλη του πίνακα να
περιέχει

το

πλήθος

των

εκτελέσεων

της

δηµοπρασίας

στο

οποίο

παρατηρήθηκαν αυτά τα ποσοστά.
Αριθµός

Πλήθος [ποσοστό]
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πειραµάτων

παικτών που δεν

που ωφελήθηκαν

ωφελήθηκαν
16

40 [100%]

0 [0%]

2

38 [95%]

2 [5%]

1

39 [97.5%]

1 [2.5%]

1

37 [92.5%]

3 [7.5%]

Πίνακας 5.1: Πειραµατική διρεύνηση του κινήτρου για ψευδή δήλωση συνάρτησης
υποβολής προσφορών στη δηµοπρασία υπό µέτριο ανταγωνισµό.

Η δεύτερη οµάδα πειραµάτων αφορά στην εκχώρηση πόρων σε 200
χρονοθυρίδες, και είναι ενδεικτικό του πόσο επωφελής είναι η ψευδής δήλωση
συνάρτησης υποβολής προσφορών υπό υψηλό ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα,
ανταγωνίζονται 25 χρήστες Τύπου 2 µε υψηλές αξιολογήσεις και 25 χρήστες
Τύπου 3 µε υψηλές αξιολογήσεις. Ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει τα σχετικά
αποτελέσµατα τα οποία καταδεικνύουν ότι η

ψευδής δήλωση συνάρτησης

υποβολής προσφορών αποδεικνύεται και πάλι εν γένει µη επωφελής. Ωστόσο
τα ποσοστά των παικτών που ωφελούνται από την ψευδή δήλωση της
συνάρτησης υποβολής προσφορών είναι αυξηµένα συγκριτικά µε αυτά της
προηγούµενης οµάδας πειραµάτων.
Αριθµός

Πλήθος [ποσοστό]

Πλήθος [ποσοστό] παικτών

πειραµάτων

παικτών που δεν

που ωφελήθηκαν

ωφελήθηκαν
11

50 [100%]

0 [0%]

2

49 [98%]

1 [2%]

1

48 [96%]

2 [4%]

1

47 [94%]

3 [6%]

3

45 [90%]

5[10%]
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1

44 [88%]

6 [12%]

1

43 [86%]

7 [14%]

Πίνακας 5.2: Πειραµατική διρεύνηση του κινήτρου για ψευδή δήλωση συνάρτησης
υποβολής προσφορών στη δηµοπρασία υπό υψηλό ανταγωνισµό.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για η πλειονότητα των παικτών για τους οποίους
η ψευδής δήλωση συνάρτησης υποβολής προσφορών είναι επωφελής τυπικά
αφορά παίκτες που λόγω της ψευδούς αυτής δήλωσης καταφέρνουν να
δεσµεύσουν ελάχιστη επιπλέον ποσότητα πόρων. Αφορά δηλαδή παίκτες που
δεσµεύουν επιπλέον πόρους σε ελάχιστες χρονοθυρίδες και για τους οποίους η
ψευδής δήλωση συνάρτησης υποβολής προσφορών ισοδυναµεί µε overbidding
το οποίο επιτρέπει τη δέσµευση πόρων σε κάποια ή λίγες επιπλέον µίνιδηµοπρασίες. Ωστόσο, λόγω της ελάχιστης ποσότητας επιπρόσθετων πόρων που
δεσµεύονται, η επαγόµενη βελτίωση της ωφέλειας από την υπηρεσία είναι
πολύ χαµηλή. Κάτι τέτοιο είναι λογικό αφού υπάρχουν περιπτώσεις για τις
οποίες το overbidding αποδεικνύεται επωφελές, αλλά φυσικά για λίγες
χρονοθυρίδες. Γι’ αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο να εξετασθεί το ποσοστιαίο
όφελος που προκύπτει από την ψευδή δήλωση συνάρτησης υποβολής
προσφορών ως προς τη συνολική ωφέλεια που αποκοµίζει ο παίκτης εάν λάβει
τέλεια ποιότητα υπηρεσίας.
Εν γένει στις οµάδες πειραµάτων που διεξήχθησαν καταδεικνύεται ότι οι
παίκτες οι οποίοι έχουν υψηλές οριακές αξιολογήσεις και συνεπώς και
προσφορές που υπερβαίνουν συνεχώς την τιµή κατωφλιού της δηµοπρασίας,
είναι αδιάφοροι ως προς τη δήλωση συνάρτησης υποβολής προσφορών. Τέτοιοι
παίκτες κερδίζουν συνεχώς πόρους στις διάφορες µίνι-δηµοπρασίες λόγω
υψηλής τιµής της οριακής χρησιµότητας τους. Συνεπώς, η διαφορά των δύο
συναρτήσεων υποβολής προσφορών ως προς τον τρόπο µείωσης της προσφοράς
σε περίπτωση χάσµατος είναι αδιάφορη, γιατί τέτοια µείωση δεν συντελείται
ποτέ. Οι υπόλοιποι παίκτες αποκοµίζουν συγκρίσιµο καθαρό όφελος και στις
δύο περιπτώσεις. Επίσης, ακόµα και όταν η ψευδής δήλωση συνάρτησης
υποβολής προσφορών είναι επωφελής, η βελτίωση στο καθαρό όφελος που
προκύπτει είναι εξαιρετικά µικρή: Για τη µεγάλη πλειονότητα των παικτών το
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ποσοστό της βελτίωσης του καθαρού οφέλους είναι στο διάστηµα 0-3%. Από
όλα τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό
κίνητρο για τους παίκτες να µην δηλώσουν ειλικρινώς τη συνάρτηση υποβολής
προσφορών.
Συνοψίζοντας, ο µηχανισµός ATHENA οδηγεί τους χρήστες στην επιλογή
της ειλικρινούς δήλωσης της συνάρτησης υποβολής προσφορών τους αλλά και
στην ειλικρινή δήλωση του (µέγιστου) συνολικού χρηµατικού ποσού το οποίο
είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν για την αιτούµενη υπηρεσία. Έπεται η
προαναφερθείσα παίγνιο-θεωρητική απόδειξη της συµβατότητας κινήτρων για
τους χρήστες Τύπου 1 και για τους χρήστες Τύπου 2 ή 3 υπό την επιπλέον
υπόθεση ότι είναι εξαιρετικά συντηρητικοί (uncertainty averse).

5.6.3 Απόδειξη
Έστω ένας χρήστης ο οποίος πρέπει να συµµετάσχει σε Κ διαδοχικές
δηµοπρασίες τύπου γενικευµένου Vickrey (GVA) προκειµένου να αποκτήσει
συνεχώς στη διάρκεια του χρόνου µια σταθερή ποσότητα µονάδων ενός αγαθού
– π.χ. εύρους ζώνης. Η συνάρτηση χρησιµότητας των παικτών ορίζεται να είναι
το άθροισµα των οριακών χρησιµοτήτων (marginal values) που αποκοµίζονται
σε κάθε δηµοπρασία, δηλαδή οι συναρτήσεις χρησιµότητας έχουν την ιδιότητα
της αθροιστικότητας. Όταν αυτές οι οριακές τιµές είναι ανεξάρτητες, ως εκ
τούτου η αξία που προκύπτει από την απόκτηση της επιθυµητής ποσότητας
µονάδων σε µια δηµοπρασία είναι ανεξάρτητη από τη µορφή εκχώρησης
µονάδων, αποδεικνύεται στη συνέχεια της παρούσας υποενότητας ότι είναι
καλύτερο για τους πλειοδότες που επιθυµούν να µεγιστοποιήσουν το καθαρό
όφελός τους να αποστείλουν ειλικρινείς προσφορές (truthful bids). Για την
περίπτωση όπου οι τιµές οριακής χρησιµότητας δεν είναι ανεξάρτητες,
αναπτύσσεται µια απόδειξη της συµβατότητας κινήτρων βασισµένη στην
υπόθεση ότι οι παίκτες είναι εξαιρετικά συντηρητικοί, δηλαδή εξαιρετικά
ευαίσθητοι στην αβεβαιότητα του αποτελέσµατος του παιγνίου. Για την
απόδειξη χρησιµοποιείται ο συµβολισµός που χρησιµοποιείται στα υπέρπαίγνια καθώς και κάποια γνωστά θεµελιώδη αποτελέσµατα της θεωρίας
παιχνιδιών και ειδικά της βέλτιστης επιλογής και στρατηγικής (optimal
choice/strategy) στα παίγνια που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.
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Το υπέρ-παίγνιο
Έστω ένα παίγνιο το οποίο αποτελείται από διαδοχικές δηµοπρασίες
τύπου γενικευµένου Vickrey (GVA), παρόµοιο δηλαδή µε το µηχανισµό
ΑΤΗΕΝΑ. Το µέγιστο χρηµατικό ποσό το οποίο κάθε παίκτης i είναι
διατεθειµένος να πληρώσει (willingness to pay) για την υπηρεσία συµβολίζεται
ως Bi. Αρχικά παρουσιάζεται η εκτεταµένη σειριακή µορφή (extended
sequential form) του παιγνίου για τον παίκτη i.

Σχήµα 5.10: Το δένδρο του υπέρ-παιγνίου για Ki=3.

Ο κόµβος START(ΕΝΑΡΞΗ) είναι η αρχή του παιγνίου. Σε κάθε
κατάσταση (state) – κόµβο (node) του δένδρου ο παίκτης πρέπει να επιλέξει
την ενέργειά του (action), µε άλλα λόγια τη στρατηγική του. Ο υποκείµενος
µηχανισµός δηµοπρασίας είναι δηµοπρασία σφραγισµένων προσφορών τύπου
γενικευµένου Vickrey (GVA). Η ανάδραση πληροφορίας (feedback) την οποία
λαµβάνει κάθε χρήστης στο τέλος καθεµιάς από τις Ki δηµοπρασίες (κόµβοι
των επιπέδων 2,3 και 4 του δένδρου στο ανωτέρω σχήµα) είναι το κατά πόσο
του αποδόθηκαν οι αιτούµενες µονάδες xi ή αν αντίθετα δεν κέρδισε τίποτα,
καθώς και το χρηµατικό αντίτιµο costi το οποίο πρέπει να καταβάλλει αν όντως
κέρδισε τις µονάδες που ζήτησε. Κατά συνέπεια, η ληφθείσα ανάδραση hi σε
κάθε κόµβο του δένδρου πλην της ρίζας είναι hi = {xi, costi}. Κάθε δυνατό
αποτέλεσµα του παιγνίου εικονίζεται στο ανωτέρω σχήµα ως ένας τελικός
κόµβος του δένδρου και συσχετίζεται και µε µια (αθροιστική) αποκοµισθείσα
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χρησιµότητα ως αποτέλεσµα της τελικής µορφής εκχώρησης µονάδων που
κατασκευάζεται της µορφής u ( x1 ,... x K i ) =

Ki

∑u

∗
t

.

t =1

Σε κάθε GVA, κατά συνέπεια σε κάθε «γύρο» του υπέρ-παιγνίου, ή
αλλιώς σε κάθε κόµβο του δένδρου του Σχήµα 5.10, κάθε παίκτης µπορεί να
επιλέξει µιας από τις ακόλουθες τρεις πιθανές επιλογές-στρατηγικές:
•

Στρατηγική

Sl:

Υποβολή

µιας

προσφοράς

bl < u t ,

δηλαδή

η

υποβαλλόµενη προσφορά είναι µικρότερη από την υπό-χρησιµότητα
•

Στρατηγική

Se:

Υποβολή

µιας

προσφοράς

be = u t , δηλαδή η

υποβαλλόµενη προσφορά είναι ίση µε την υπό-χρησιµότητα
•

Στρατηγική

Sm:

Υποβολή

µιας

προσφοράς

bm > u t , δηλαδή η

υποβαλλόµενη προσφορά είναι µεγαλύτερη από την υπό-χρησιµότητα.
∆εδοµένου

ότι

η

συνάρτηση

χρησιµότητας

των

χρηστών

είναι

αθροιστική, αθροιστικό επίσης είναι και το αναµενόµενο καθαρό όφελος από
το supergame, δηλαδή KO =

Ki

∑ KO

t

∗∗

. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί αυτό το

t =1

άθροισµα, δεδοµένης της ανεξαρτησίας των υπό-χρησιµοτήτων άρα και των
ΚΟt, αρκεί να µεγιστοποιηθούν όλοι οι παράγοντες του αθροίσµατος ΚΟt.
Όµως, για κάθε t, KOt = Pr( win) ⋅ (u t − SocialOpportunityCost t ) .

Χρήστες Τύπου 1
Αρχικά θεωρούµε χρήστες Τύπου 1 για τους οποίους οι υπόχρησιµότητες είναι ανεξάρτητες. Συνεπώς καταλήγουµε στο πρόβληµα της

∗

Ο δείκτης t δηλώνει τον αύξοντα αριθµό της δηµοπρασίας, ενώ ο δείκτης i που

δηλώνει το χρήστη έχει παραληφθεί για λόγους απλότητας. Η σύµβαση αυτή
ακολουθείται και στη συνέχεια της απόδειξης.
∗∗

Και εδώ παραλείπεται ο δείκτης που δηλώνει τον κάθε χρήστη για λόγους

απλότητας.
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µεγιστοποίησης

του

καθαρού

οφέλους

της

κλασικής

γενικευµένης

δηµοπρασίας τύπου Vickrey. Άρα είναι κυρίαρχη στρατηγική για τον παίκτη
να είναι ειλικρινής, ισχύει δηλαδή η συµβατότητα κινήτρων σε κάθε µίνιδηµοπρασία αλλά και στο παίγνιο συνολικά.
Συγκεκριµένα, η στρατηγική Sl, η αποστολή δηλαδή προσφοράς η
οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη υπό-χρησιµότητα σε µια µίνιδηµοπρασία είναι λιγότερο επωφελής από τη στρατηγική Se. Αυτό οφείλεται στο
ότι η χαµηλότερη προσφορά συνεπάγεται µόνο µεγαλύτερο κίνδυνο µη
δέσµευσης µονάδων πόρων στη συγκεκριµένη δηµοπρασία, αφού η πιθανότητα
να αναδειχθεί νικηφόρα µειώνεται. Εξ’ άλλου, ακόµα αν η µειωµένη προσφορά
αναδειχθεί νικηφόρα, το χρηµατικό αντίτιµο το οποίο ο χρήστης θα κληθεί να
καταβάλλει παραµένει το ίδιο µε αυτό που θα έπρεπε να πληρώσει αν είχε
αποστείλει ειλικρινή προσφορά, δηλαδή το κοινωνικό κόστος ευκαιρίας.
Συνάγεται λοιπόν ότι η στρατηγική Sl δεν µεγιστοποιεί το καθαρό όφελός του
χρήστη και κυριαρχείται από την Se. Αντίθετα, η στρατηγική Sm είτε εκθέτει το
χρήστη στον κίνδυνο της δέσµευσης µονάδων για αντίτιµο µεγαλύτερο από την
αξία τους, οπότε και ο χρήστης ζηµιώνεται, είτε η στρατηγική αυτή είναι
ισοδύναµη µε την Se. Συνάγεται λοιπόν ότι και αυτή συνολικά κυριαρχείται
από την Se.
Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε ότι είναι καλύτερο για έναν παίκτη να
ακολουθήσει πάντα τη στρατηγική Se. Συνεπώς, το διάνυσµα πιθανοτήτων
πραγµατοποίησης (realization probabilities vector) για τις στρατηγικές <Sl , Se ,
Sm> είναι <0, 1, 0>. Αξίζει να προσεχθεί ότι η συγκεκριµένη στρατηγική δεν
είναι απλώς στρατηγική σηµείου ισορροπίας Nash, αλλά είναι κυρίαρχη
στρατηγική και subgame perfect. ∆ηλαδή, πάντοτε ο παίκτης έχει το κίνητρο
να αποκαλύψει µε την προσφορά του την οριακή αξιολόγησή του, άσχετα µε το
σε ποιους κόµβους του δένδρου του παιγνίου βρίσκεται ή αρχίζει να
συµµετέχει.

Χρήστες Τύπου 2 ή 3
Η παραπάνω απόδειξη, λόγω των υποθέσεων του υποδείγµατος, µπορεί
να εφαρµοσθεί για να αποδειχθεί η συµβατότητα κινήτρων στη δηµοπρασία
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ΑΤΗΕΝΑ µόνο για τους χρήστες µε συναρτήσεις χρησιµότητας Τύπου 1. Για τις
άλλες κατηγορίες χρηστών η απόδειξη διαφοροποιείται και παρουσιάζεται στη
συνέχεια της παρούσας ενότητας:
Λόγω της ύπαρξης του d i(t ) και του ∆d i(t ) στις συναρτήσεις χρησιµότητας
των χρηστών Τύπου 2 και 3, δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί η υπόθεση
των ανεξάρτητων υπό-χρησιµοτήτων, παρά το γεγονός ότι η συνάρτηση
χρησιµότητας παραµένει αθροιστική, δηλαδή πάλι ισχύει u ( x1 ,... x K i ) =

Ki

∑u

t

.

t =1

Αυτό οφείλεται στο ότι η δέσµευση µονάδων σε µια δηµοπρασία επάγει τη
στιγµιαία υπό-χρησιµότητα όπως πριν, αλλά και µια πρόσθετη χρησιµότητα
δεδοµένου ότι η εκχώρηση µονάδων σε µια δηµοπρασία µπορεί να αυξήσει την
αξία των µελλοντικών αποδόσεων µονάδων πόρων στις αµέσως επόµενες
δηµοπρασίες λόγω της µείωσης του d i(t ) και του ∆d i(t ) στις αντίστοιχες
συναρτήσεις υπό-χρησιµότητας για χρήστες Τύπου 2 και 3 αντίστοιχα.
Συνεπώς,

είναι

απαραίτητο

τόσο

η

δυνατότητα

εφαρµογής

των

τριών

στρατηγικών Sl , Se, Sm όσο και η επίπτωσή τους στο καθαρό όφελος των
χρηστών να επανεξετασθούν.
Η στρατηγική Sl εύκολα αποδεικνύεται ότι είναι λιγότερο αποδοτική
από την Se εργαζόµενοι ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο µε πριν και δεν
επαναλαµβάνεται και εδώ για λόγους συντοµίας. Το ενδιαφέρον ερώτηµα είναι
κατά πόσο είναι σκόπιµο να υιοθετηθεί η στρατηγική Sm, δεδοµένου ότι όντως
είναι δυνατό να οδηγήσει σε υψηλότερο αναµενόµενο καθαρό όφελος από την
Se. Αυτό µπορεί να συµβεί εάν η ειλικρινής προσφορά ενός χρήστη είναι σε
κάποια δηµοπρασία ελαφρώς χαµηλότερη από την τιµή εκκαθάρισης και η
αποστολή µιας µεγαλύτερης προσφοράς συνεπάγεται τόσο τη δέσµευση
µονάδων στη συγκεκριµένη µίνι-δηµοπρασία, έστω και µε ελαφρώς αρνητικό
στιγµιαίο καθαρό όφελος, όσο και την αποκόµιση πρόσθετης αξίας στη µορφή
κατανοµής πόρων η οποία να υπερβαίνει την προαναφερθείσα ζηµία.
Γι’ αυτό το λόγο υιοθετούµε την επιπλέον υπόθεση ότι οι χρήστες είναι
εξαιρετικά ευαίσθητοι ως προς την αβεβαιότητα (uncertainty averse) του
αποτελέσµατος του παιγνίου (βλέπε υποενότητα 5.6.2). Υπενθυµίζεται στον
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αναγνώστη

ότι

η

πληροφορία

που

αποστέλλεται

στους

χρήστες

είναι

περιορισµένη - το προαναφερθέν hτ = {xτ, costτ} - και λόγω και της άγνοιας του
κάθε παίκτη για το µεταβαλλόµενο µείγµα του πληθυσµού των αντιπάλων
παικτών, κανένας παίκτης δεν έχει κανέναν πρακτικό τρόπο να εκτιµήσει πότε
είναι ευεργετικό να υποβάλλει µια µεγαλύτερη προσφορά btm αντί µιας
ειλικρινούς προσφοράς

bte . Υπενθυµίζεται επίσης ότι η υιοθέτηση της

στρατηγικής Sm εκθέτει τον παίκτη στον κίνδυνο της απονοµής µονάδων οι
οποίες πιθανά συνεπάγονται αρνητικό καθαρό όφελος, όταν η επιπλέον
προκύπτουσα χρησιµότητα είναι µικρότερη από την αντίστοιχη χρέωση και στη
συνέχεια δεν δεσµευτούν επιπλέον µονάδες στις επόµενες δηµοπρασίες παρά
την υψηλή αυτή προσφορά. Αν και δεν είναι εφικτό για τον πλειοδότη να
υπολογίσει πόσο πιθανό είναι η επιπλέον χρησιµότητα να είναι χαµηλότερη
του επιπλέον κόστους, το σηµαντικό για την απόδειξη είναι ότι υπάρχει θετική
πιθανότητα να συµβεί αυτό.
Όπως έχει ήδη εξηγηθεί στην αρχήτ της παρούσας υποενότητας, λόγω
της αβεβαιότητας αυτής, ένας παίκτης µε µεγάλο βαθµό ευαισθησίας απέναντι
στην

αβεβαιότητα

(uncertainty

averse)

εξ’

ορισµού

µεγιστοποιεί

τη

µεγιστοποίηση του καθαρού οφέλους για τη χειρότερη πιθανή έκβαση του
παιγνίου. Στο εξεταζόµενο παίγνιο, η χειρότερη έκβαση είναι ότι το κόστος της
εκχώρησης µονάδων πόρων µε υψηλό αντίτιµο θα είναι τελικά υψηλότερο από
την πρόσθετη αξία που ενδέχεται να επιφέρει στις επόµενες δηµοπρασίες. Κατά
συνέπεια, για τους συντηρητικούς παίκτες η στρατηγική Se παραµένει η
κυρίαρχη στρατηγική υποβολής προσφορών. Και πάλι – για τη συγκεκριµένη
κατηγορία χρηστών – αυτή η στρατηγική είναι subgame-perfect.
Συνοψίζοντας, έχει αποδειχθεί ότι η συµβατότητα κινήτρων ισχύει για
ένα υπέρ-παίγνιο που αποτελείται από πολλές διαδοχικές δηµοπρασίες GVAs
στις περιπτώσεις που οι χρήστες έχουν αθροιστικές συναρτήσεις χρησιµότητας
και είτε ισχύει η ανεξαρτησία των τιµών των υπό-χρησιµοτήτων είτε οι χρήστες
είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην αβεβαιότητα του αποτελέσµατος του παιγνίου.
Αυτή η απόδειξη προφανώς καταδεικνύει τη συµβατότητα κινήτρων των
παικτών στο µηχανισµό ΑΤΗΕΝΑ, αλλά ενδεχοµένως µπορεί να βρει εφαρµογή
και σε άλλα οµοειδή προβλήµατα µε παρόµοια µοντελοποίηση.
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5.7 Επεκτάσεις του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
5.7.1 Επιπλέον συναρτήσεις χρησιµότητας
Μέχρι στιγµής στο παρόν κεφάλαιο έχουµε ορίσει κάποιες συναρτήσεις
χρησιµότητας οι οποίες είναι κατάλληλες για τους χρήστες που επιδιώκουν ένα
δεδοµένο σταθερό ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων (CBR), δηλαδή η αιτούµενη
ποσότητα µονάδων πόρων σε κάθε δηµοπρασία έχει µια ενιαία αµετάβλητη
τιµή. Στη συνέχεια, εξετάζεται η επέκταση της συνάρτησης χρησιµότητας του
Τύπου 2 για την περίπτωση δύο εναλλακτικών ρυθµών µεταφοράς δεδοµένων
Αντίστοιχη επέκταση και της συνάρτησης χρησιµότητας Τύπου 3 είναι επίσης
δυνατή.
Τύπος 4: Επέκταση του Τύπου 2 για δύο εναλλακτικούς ρυθµούς
µεταφοράς δεδοµένων. Έστω ένας χρήστης ο οποίος είναι διατεθειµένος να
παρακολουθήσει video σε υψηλή ποιότητα, η οποία συνεπάγεται ένα σταθερό
ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων rhigh , αλλά και σε µια απλώς καλή ποιότητα, η
οποία συνεπάγεται ένα σταθερό ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων rgood , όποτε η
τιµή της υψηλής ποιότητας υπερβαίνει την αξιολόγησή του για την υπηρεσία
αυτή. Η παρακολούθηση του video µε συνέπεια είτε µε την καλή ποιότητα

rgood , είτε µε την υψηλή ποιότητα rhigh , συνεπάγεται και διαφορετικό βαθµό
ικανοποίησης του χρήστη από τη λήψη της υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το
συνολικό χρηµατικό ποσό το οποίο είναι διατεθειµένος να πληρώσει αντίστοιχα
είναι ίσο µε U good και U high = U good + ∆U , όπου το ∆U > 0 εκφράζει την
πρόσθετη ικανοποίηση του χρήστη από τη βελτιωµένη συνεπή ποιότητα
υπηρεσίας. (Και σε αυτούς του ορισµούς δεν εµφανίζονται οι δείκτες οι οποίοι
είναι δηλωτικοί του χρήστη για λόγους απλότητας της παρουσίασης). Εδώ
αξίζει να σηµειωθεί ότι πρακτικά η κωδικοποίηση υπηρεσιών streaming
πραγµατικού χρόνο σε διακριτά επίπεδα µε ένα βασικό (base layer) και
επιπλέον ενισχυτικά επίπεδα ποιότητας (enhancement layers) αποτελεί την
κυρίαρχη προσέγγιση της αγοράς για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε
κυψελοειδή δίκτυα 3ης γενεάς [26].
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Μια πιθανή µορφή των εκχωρούµενων πόρων για ένα χρήστη αυτού του
τύπου δίδεται στο Σχήµα 5.11. Η συγκεκριµένη µορφή µπορεί να θεωρηθεί ως
η «άθροιση» των δύο «υπό-µορφών» εκχώρησης πόρων του Σχήµατος 5.10: η
βασική υπό-µορφή (a) µε το ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων ίσο µε είτε 0 είτε

rgood και µια άλλη υπό-µορφή (b) µε τον αντίστοιχο ρυθµό µεταφοράς
δεδοµένων ίσο µε είτε 0 είτε rhigh − rgood . Εδώ αξίζει να τονισθεί ότι οι δύο
αυτές µορφές (a) και (b) δεν είναι ανεξάρτητες, αφού όποτε δεν είναι εφικτή η
εκχώρηση µονάδων πόρων στη µορφή (a), το ίδιο ισχύει και για τη (b). Το
αντίστροφο όµως δεν είναι απαραίτητο να ισχύει. Το συγκεκριµένο θέµα
αναλύεται εκτενέστερα στη συνέχεια.

Σχήµα 5.11: Μια µορφή εκχώρησης πόρων για ένα χρήστη µε συνάρτηση
χρησιµότητας Τύπου 4.

Σχήµα 5.12: Οι υπό-µορφές εκχώρησης πόρων στα οποία µπορεί να αναλυθεί η
µορφή εκχώρησης πόρων που παροσυσιάζεται στο Σχήµα 5.11.
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∆εδοµένου ότι ο χρήστης είναι ακόµα ευαίσθητος στη συνεπή λήψη
υπηρεσίας, αλλά υπάρχουν πλέον δύο δυνατοί ρυθµοί µεταφοράς δεδοµένων,
µπορούµε να επεκτείνουµε τη συνάρτηση χρησιµότητας Τύπου 2 ως εξής:

v s( ,ti) ( xi(1) ,..., xi( t ) ) = 1( xi(t ) ≥ rgood ) ⋅

U i, good
K i ,s

⋅α

d i ,1

+ 1( xi(t ) = rhigh ) ⋅

∆U i
⋅ α di , 2 ,
K i, s

όπου τα d i ,1 και d i, 2 καθορίζονται από το µήκος των χασµάτων που υφίστανται
στις δύο προαναφερθείσες υπό-µορφές εκχώρησης πόρων, δηλαδή µε εντελώς
αντίστοιχο τρόπο µε τον οποίο ορίζεται το d για τις συναρτήσεις χρησιµότητας
Τύπου 2 (βλέπε ενότητα 5.4). Επιπλέον, για κάθε χρήστη του Τύπου 4, πρέπει
να

υποβάλλονται

δύο

αθροιστικές

προσφορές,

δηλαδή

οι

προσφορές

( p good , q good ) και ( p extra , q extra ) , οι οποίες εκφράζουν το χρηµατικό ποσό το
οποίο είναι διατεθειµένος να πληρώσει (ανά µονάδα) για το βασικό σταθερό
ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων rgood και το πρόσθετο ποσό για το πρόσθετο
σταθερό ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων (του ενισχυτικού επιπέδου ποιότητας)

rhigh − rgood , αντίστοιχα. Επιπλέον, η προσφορά του ενισχυτικού πεδίου
ποιότητας λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο όταν η πρώτη προσφορά αναδειχθεί
νικηφόρα στη δηµοπρασία. Γενικά λοιπόν, το πλήθός ατοµικών προσφορών
που δίδονται εκ µέρους κάθε παίκτη σε κάθε µίνι-δηµοπρασία είναι ίσο µε το
πλήθος εναλλακτικών ρυθµών µεταφοράς δεδοµένων, ή αλλιώς του πλήθους
των ενισχυτικών επιπέδων ποιότητας. Στη γενική περίπτωση µπορούν να είναι
δύο ή περισσότερα.
Τύπος 5: Υπηρεσία µεταβλητού ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων. Μέχρι
τώρα, είχε γίνει η υπόθεση ότι οι χρήστες απαιτούν υπηρεσία σταθερού ρυθµού
µετάδοσης δεδοµένων (CBR). Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια συνάρτηση
χρησιµότητας η οποία είναι κατάλληλη όταν ο χρήστης επιθυµεί να προκύψει
µια συγκεκριµένη µορφή µεταβολής του ρυθµού µετάδοσης της υπηρεσίας
του, όπου ο επιθυµητός ρυθµός είναι mi(t ) στις διάφορες χρονικές στιγµές.
Επίσης, m i , s =

Ks , i

∑m

(t )
i

είναι ο µέσος ρυθµός µετάδοσης της επιθυµητής

t =1

µορφής εκχώρησης πόρων του χρήστη i . Η συγκεκριµένη συνάρτηση εκφράζει
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τη χρησιµότητα που προκύπτει υπολογίζοντας την απόκλιση από την
επιθυµητή µορφή εκχώρησης πόρων:

x (t ) U
v ( x ,..., x ) = i ⋅ i ,s ⋅α
mi ,s K i ,s
(t )
s ,i

(1)
i

(t )
i

Σmgap , i
mi , s

όπου το Σ m gap ,i είναι το άθροισµα των επιδιωκόµενων ρυθµών µετάδοσης στο
τρέχον χάσµα στη µορφή εκχώρησης πόρων, δηλαδή στις διαδοχικές
δηµοπρασίες στις οποίες δεν έχουν δεσµευτεί πόροι από τη χρονική στιγµή

τ < t , οπότε λόγω της εκχώρησης πόρων ήταν x i(τ ) = mi(τ ) . Για παράδειγµα,
στο

Σχήµα

5.13

παρουσιάζεται

η επιθυµητή (αριστεροί ιστοί) και η

εκχωρηθείσα (δεξιοί ιστοί) µορφή απόδοσης πόρων ενός παίκτη. Στην
εκχωρηθείσα µορφή υπάρχουν δύο χάσµατα στην απόδοση πόρων, ένα στις
µίνι-δηµοπρασίες 5 ως και 8 και ένα στις µίνι-δηµοπρασίες 11 ως και 12.
Αξίζει να προσεχθεί ότι λόγω της ανωτέρω συνάρτησης ωφέλειας, ο υπολογισµός
της απόκλιση της εκχωρηθείσας από την επιθυµητή µορφή απόδοσης πόρων
εξαρτάται τόσο από το µέγεθος του κενού όσο και από το πλήθος των πόρων
που δεν δεσµεύθηκαν. Συνεπώς, η ωφέλεια του παίκτη αναπροσαρµόζεται
ανάλογα.

Σχήµα 5.13: Η επιθυµητή και εκχωρηθείσα µορφή απόδοσης πόρων για έναν
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παίκτη Τύπου 5.

5.7.2 Επεκτάσεις ως προς την παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσίας
Από την όλη παρουσίαση του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ είναι φανερό ότι ο
µηχανισµός αυτός δεν µπορεί να παρέχει αυστηρές εγγυήσεις ποιότητας της
υπηρεσίας για όλη τη διάρκεια µιας συνόδου. Θα ήταν όµως επιθυµητό κάτι
τέτοιο, τουλάχιστον για έναν περιορισµένο αριθµό χρηστών, οι οποίοι απαιτούν
τέλεια ποιότητα υπηρεσίας στα τερµατικά τους και είναι διατεθειµένοι να
πληρώσουν ένα υψηλό ποσό. (Στη συνέχεια αυτοί οι χρήστες αναφέρονται ως
χρήστες

της

«χρυσής»

τάξης

ποιότητας

υπηρεσίας.)

Αυτό

µπορεί

να

πραγµατοποιηθεί µε την παραχώρηση της άδειας σε µερικούς χρήστες να
δηλώνουν ότι είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν ένα «άπειρο» χρηµατικό
ποσό για την υπηρεσία. Αυτή η επιλογή θα µπορούσε να παρασχεθεί για έναν
περιορισµένο αριθµό χρηστών που είναι αδιάφοροι σχετικά µε τις δαπάνες
τους, και ιδιαίτερα απαιτητικοί σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσίας που
λαµβάνουν

στα

τερµατικά

τους.

∆εδοµένου ότι η

αυτόµατη

υποβολή

προσφορών της ATHENA θα υποβάλλει τις υψηλότερες προσφορές για αυτούς
τους χρήστες, εκείνοι θα κερδίζουν πάντα σε όλες τις µίνι-δηµοπρασίες που
συµµετέχουν και θα απολαµβάνουν την τέλεια ποιότητα υπηρεσίας στα
τερµατικά τους. Το δίκτυο πρέπει να χρεώσει σε αυτούς τους χρήστες εκτός
από τη χρέωση τη βασισµένη στη ζήτηση κατά τις µίνι-δηµοπρασίες∗, ένα
πρόσθετο αρκετά υψηλό πάγιο για να εγγραφούν σε αυτήν την υπηρεσία της
αυστηρά

εξασφαλισµένης

ποιότητας.

Παρ’

όλα

αυτά,

η

συγκεκριµένη

δυνατότητα πρέπει να προσφερθεί σε πολύ λίγους χρήστες, ο ακριβής αριθµός
των οποίων εξαρτάται από την ελάχιστη συνολική ποσότητα µονάδων πόρων οι
οποίες είναι διαθέσιµες σε όλες τις µίνι-δηµοπρασίες. Σηµειωτέον επίσης ότι η
εισαγωγή

αυτής

της

δυνατότητας

επιλογής

υπηρεσιών

οδηγεί

στη

διαφοροποίηση υπηρεσιών (Differentiated Services) για τους χρήστες, οι οποίοι

∗

Σηµειώνεται ότι και για καθένα από αυτούς τους χρήστες υπολογίζεται µια

χρέωση ανά µίνι-δηµοπρασία βάσει του κοινωνικού κόστους ευκαιρίας, που µπορεί να
είναι πολύ υψηλή σε περιόδους της συµφόρησης.
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διακρίνονται και σε σχέση µε την τάξη ποιότητας υπηρεσίας («χρυσή» ή
«κανονική»).
Είναι επίσης δυνατό να τροποποιηθεί ο µηχανισµός ΑΤΗΕΝΑ έτσι ώστε
να ευνοούνται οι χρήστες που ήδη λαµβάνουν υπηρεσία εναντίον εκείνων που
αρχίζουν τις συνόδους υπηρεσιών. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει µε έναν τέτοιο
τρόπο ώστε ο αρχικός στόχος της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας να
µην επηρεάζεται αρκετά. Η ιδέα είναι για κάθε χρήστη να αυξάνεται βαθµιαία
η τιµή του παράγοντα έκπτωσης α (προς το 1) καθώς ο χρόνος παραµονής του
χρήστη στο σύστηµα αυξάνεται. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται δυσκολότερη για
τους νέους χρήστες η εκτόπιση εκείνων των χρηστών που έχουν λάβει ήδη
σηµαντικό µέρος της συνόδου υπηρεσίας τους.
Τέλος, σηµειωτέον ότι σε ολόκληρο το παρόν κεφάλαιο, για λόγους
απλοποίησης της παρουσίασης του µηχανισµού, έχει γίνει έµµεσα η υπόθεση
ότι µια σύνοδος υπηρεσίας εξυπηρετείται στην ίδια κυψέλη του δικτύου για
ολόκληρη τη διάρκειά της. Αυτή η υπόθεση µπορεί να εξαλειφθεί αρκετά
εύκολα: κάθε φορά που κάποιος χρήστης µετακινείται σε άλλη κυψέλη και
συνεπώς συµβαίνει περιαγωγή (handover), στον αντίστοιχο σταθµό βάσης (στη
µονάδα λογισµικού που υλοποιεί την ΑΤΗΕΝΑ) µεταφέρονται επίσης όλες οι
παράµετροι της αίτησης συνόδου, όσο και οι σχετικές παράµετροι για τις
τρέχουσες τιµές της απόστασης d (για τον Τύπο 2), d και ∆d (για τον Τύπο 3),

d i ,1 και d i, 2 (για τον Τύπο 4) και Σ m gap ,i (για τον Τύπο 5).

5.8 Προσαρµογή του µηχανισµού ATHENA στο UMTS-HSDPA
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η προσαρµογή του µηχανισµού
ΑΤΗΕΝΑ για τη δέσµευση πόρων βάσει δηµοπρασιών στο High Speed
Downlink Packet Access (HSDPA) του UMTS. Η προσαρµογή αυτή επιτρέπει
την εφαρµογή του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ στο HSDPA, που εισάγεται στο
Release 5 του 3GPP για UMTS δίκτυα. Το HSDPA λόγω του ότι υποστηρίζει
µεγαλύτερους ρυθµούς µεταφοράς δεδοµένων από το DSCH των Release’99
UMTS δικτύων (βλέπε υποενότητα 5.8.1) υιοθετήθηκε από τα εµπορικά 3G
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δίκτυα ως η τεχνολογία παροχής υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων. Η νέα
παραλλαγή του µηχανισµού ονοµάζεται εφεξής ATHENA-HSDPA.

5.8.1 Επισκόπηση του HSDPA
Το HSDPA εισάγεται στο πρότυπο 3GPP Release 5 του UMTS [98] και
θεωρείται η σηµαντικότερη αναβάθµιση του ασυρµάτου δικτύου πρόσβασης
του UMTS. Η αρχιτεκτονική του HSDPA και τα καινοτόµα χαρακτηριστικά του
παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήµα 5.14. Το HSDPA είναι ένα σύστηµα
ταχείας µεταφοράς δεδοµένων από το σταθµό βάσης προς τα τερµατικά των
χρηστών και βασίζεται σε µια κατανεµηµένη αρχιτεκτονική που προβλέπει την
εγγύτερη επεξεργασία του σήµατος ως προς τα τερµατικά των χρηστών, δηλαδή
οι αντίστοιχοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται στην κεραία της κάθε κυψέλης
(Node B).
Η λειτουργία του HSDPA πραγµατοποιείται σε ένα νέο κοινόχρηστο
κανάλι πρόσβασης, το High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH). Το
συγκεκριµένο κανάλι είναι πολύ ανώτερο του Downlink Shared Channel
(DSCH) το οποίο χρησιµοποιείται για τη µεταφορά δεδοµένων στο αρχικό
πρότυπο 3GPP Release ‘99 ως προς τους ρυθµούς µεταφοράς δεδοµένων που
µπορούν να επιτευχθούν. Το HSDPA επεκτείνει το ρυθµό µεταφοράς
δεδοµένων στα 10Mbps. Πρόκειται δηλαδή για µια ιδιαιτέρως σηµαντική
αναβάθµιση σε σχέση µε τα 2Mbps της προηγούµενης έκδοσης του UMTS.
Η αναβάθµιση αυτή οφείλεται σε µια σειρά νέων επιπρόσθετων
χαρακτηριστικών του HS-DSCH, και συγκεκριµένα στις εξής:
•

Στην ιδιαίτερα µικρή χρονικής διάρκεια κάθε frame (µόνο 2msec).

•

Στον σταθερό αριθµό κωδίκων σε κάθε πλαίσιο (frame) που επιτρέπουν
το διαµοιρασµό του σε είτε ακριβώς 15 τµήµατα είτε µόνο ένα τµήµα µε
την ύπαρξη αντίστοιχου αριθµού κωδίκων.

•

Στην υιοθέτηση της τεχνικής διαµόρφωσης σήµατος 16QAM modulation
παράλληλα µε τη χρήση της QPSK του DSCH.
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Ο αριθµός των κωδίκων HS-DSCH σε κάθε κυψέλη αποτελεί παράµετρο
που ελέγχεται από το Radio Network Controller (RNC).

Σχήµα 5.14: Η αρχιτεκτονική του HSDPA και τα καινοτόµα χαρακτηριστικά του σε
σχέση µε αυτά των δικτύων UMTS Release 99.

Κάθε χρήστης µπορεί να δεσµεύσει ένα ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων, ο
οποίος εξαρτάται από τον αριθµό των αποδιδόµενων πλαισίων καθώς και τον
αριθµό των αποδιδόµενων κωδίκων σε κάθε ένα από αυτά τα πλαίσια. Όπως
αναφέρθηκε, κάθε πλαίσιο µπορεί να περιέχει 1 ή 15 κώδικες. Με αυτόν τον
τρόπο, είναι πιθανή η πολυπλεξία της κίνησης των χρηστών τόσο ως προς το
χρόνο όσο και ως προς τους κώδικες. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει η
συγκεκριµένη δυνατότητα, και κυρίως λόγω της πολύ µικρής χρονικής
διάρκειας κάθε HSDPA frame, θεωρείται καλύτερη η αποκλειστική χρήση του
κάθε πλαισίου από έναν και µόνο χρήστη κάθε φορά (1 κώδικας ανά πλαίσιο),
δηλαδή η χρησιµοποίηση ενός κώδικα [4G].

5.8.2 Παραµετροποίηση του µηχανισµού ATHENA-HSDPA
Ο HSDPA scheduler είναι η οντότητα η οποία είναι υπεύθυνη για τον
έλεγχο πρόσβασης στο κανάλι HS-DSCH. Όπως και στον αρχικό µηχανισµό
ΑΤΗΕΝΑ, η εκχώρηση των HS-DSCH frames στους ανταγωνιζόµενους χρήστες
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γίνεται και πάλι βάσει δηµοπρασιών GVA. Οι δηµοπρασίες διεξάγονται ανά
δευτερόλεπτο, και κάθε µία αφορά τη δηµοπράτηση 500 HSDPA frames,
διάρκειας 2 msec το καθένα. Η χρονική αυτή περίοδος του 1sec είναι
ταυτόχρονα:
•

Αρκετά µικρή ώστε να παρακολουθούνται οι αλλαγές στη ζήτηση λόγω
της άφιξης νέων ή της αποχώρησης υφισταµένων χρηστών.

•

Αρκετά µεγάλη ώστε να µπορεί να ικανοποιηθεί µια ευρεία ποικιλία
απαιτήσεων σχετικά µε τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων των
εφαρµογών. Συγκεκριµένα, ο ελάχιστος εφικτός ρυθµός µετάδοσης είναι
πολύ µικρός: περίπου 20 Kbps ή ακόµα και 1,33 Kbps, αν το HSDSCH frame µοιράζεται µε 1 ή 15 κώδικες αντίστοιχα.
Η συσχέτιση των προσφορών των χρηστών µε τη δέσµευση των

δικτυακών πόρων γίνεται άµεσα, χωρίς τη χρήση ειδικών αλγορίθµων. Για
παράδειγµα, ένας χρήστης ο οποίος έχει κερδίσει ένα ρυθµό µετάδοσης
1Mbps, ουσιαστικά χρησιµοποιεί αποκλειστικά το κανάλι HS-DSCH για 50
πλαίσια. Επειδή αυτά τα πλαίσια αποδίδονται τυχαία στο διάστηµα του 1 sec,
στη χειρότερη περίπτωση δύο πλαίσια που εκχωρούνται στον ίδιο χρήστη
µπορούν να έχουν απόσταση έως και 2 sec µεταξύ τους. Το συγκεκριµένο
πρόβληµα λύνεται µέσω της ύπαρξης buffer στα τερµατικά των χρηστών,
χωρητικότητας µερικών MBytes, τα οποία επαρκούν για την αποθήκευση
δεδοµένων µερικών δευτερολέπτων. Αυτή η λύση είναι συµβατή µε την
υφιστάµενη τεχνολογία τερµατικών συσκευών.
Και πάλι, η υποβολή των προσφορών δεν γίνεται από το χρήστη ανά
δευτερόλεπτο, αλλά µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στην
ενότητα 5.3, χρησιµοποιώντας τις συναρτήσεις που ήδη παρουσιάσθηκαν στις
ενότητες 5.4 και 5.7.

5.8.3 Πειραµατική αποτίµηση
Έχει πραγµατοποιηθεί πειραµατική αποτίµηση του µηχανισµού µέσω
κατάλληλης τροποποίησης του λογισµικού το οποίο είχε αναπτυχθεί για την
αποτίµηση της δηµοπρασίας ΑΤΗΕΝΑ ώστε να προσοµοιώνεται ο µηχανισµός
-182-

Κεφάλαιο 5ο: Ο µηχανισµός ATHENA
ATHENA-HSDPA. Μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση έγκειται στον καθορισµό
των ποσοτήτων πόρων τις οποίες προσπαθούν να δεσµεύσουν οι χρήστες, οι
οποίες ορίσθηκαν σύµφωνα µε το IST έργο B-BONE [26]. Έτσι, θεωρήθηκε ότι
συνδέσεις για ροή ήχου (audio streaming) απαιτούν 64-128 Kbps, συνδέσεις
για ροή video απαιτούν 384 Kbps, υπηρεσίες τηλεµετρίας 28 Kbps, και
υπηρεσίες µεταβλητού ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων µη πραγµατικού χρόνου
(non-RT VBR) προσοµοιώνονται σαν πηγές on-off µε µέγιστο ρυθµό µετάδοσης
100Kbps.
Όπως και µε τον αρχικό µηχανισµό ΑΤΗΕΝΑ και παρά την ύπαρξη
περισσότερων τύπων συναρτήσεων υποβολών προσφορών (ακόµα και πηγών
on-off), και πάλι διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των µορφών εκχώρησης των
πόρων των χρηστών είτε είναι σχεδόν συνεπείς είτε περιλαµβάνουν εξαιρετικά
περιορισµένες ποσότητες µονάδων πόρων. Πράγµατι, οι «ενδιάµεσες» µορφές
εκχώρησης πόρων και πάλι σπανίζουν, και τυπικά εµφανίζονται σε περιόδους
χαµηλού ανταγωνισµού όπου και η επαγόµενη χρέωση είναι είτε πολύ χαµηλή
είτε ακόµα και µηδενική. Τα παρακάτω σχήµατα είναι ενδεικτικά αυτής της
χαρακτηριστικής ιδιότητας της δηµοπρασίας.

Σχήµα 5.15: Κατανοµή των ποσοστών εκχώρησης πόρων ως προς την ποσότητα
των συνολικά αιτούµενων µονάδων πόρων υπό συνθήκες υψηλού ανταγωνισµού.
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Σχήµα 5.16: Κατανοµή των ποσοστών εκχώρησης πόρων ως προς την ποσότητα
των συνολικά

αιτούµενων µονάδων πόρων υπό

συνθήκες πολύ υψηλού

ανταγωνισµού.

Συνοψίζοντας, η πειραµατική αυτή αποτίµηση καταδεικνύει ότι η
προτεινόµενη δηµοπρασία µπορεί να εφαρµοσθεί στο HSDPA και να
αποτελέσει τη λογική της οντότητας λογισµικού HSDPA scheduler, η οποία
είναι υπεύθυνη για την εκχώρηση πόρων του HS-DSCH [98].

5.9 Πειραµατική

σύγκριση

της

απόδοσης

του

µηχανισµού

ATHENA-HSDPA µε αυτή των Round Robin και First Come
First Served
Στην παρούσα ενότητα γίνεται συγκριτική αποτίµηση του µηχανισµού
ATHENA-HSDPA µε διαδεδοµένες πολιτικές εκχώρησης πόρων οι οποίες δεν
βασίζονται σε οικονοµικούς µηχανισµούς. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τους
αλγορίθµους κυκλικής εκχώρησης πόρων (Round Robin) και εξυπηρέτησης
κατά σειρά άφιξης (First Come First Served). Η σύγκριση µε τους δύο αυτούς
αλγορίθµους

είναι

απαραίτητη

επειδή

πρόκειται

για

δύο

ευρέως

διαδεδοµένους µηχανισµούς δροµολόγησης και εκχώρησης πόρων, οι οποίοι
χρησιµοποιούνται

σε

λειτουργικά

συστήµατα,

δίκτυα,

παράλληλα

και

κατανεµηµένα συστήµατα. Ειδικά η επιλογή του First Come First Served
ενισχύεται και από το γεγονός ότι είναι ο αλγόριθµος ο οποίος χρησιµοποιείται
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σήµερα στην πράξη στα κυψελοειδή δίκτυα. Η σύγκριση αυτή είναι
απαραίτητη προκειµένου να διαπιστωθεί η επίπτωση της εφαρµογής ενός
οικονοµικού µηχανισµού δηµοπρασιών στο εξεταζόµενο ζήτηµα.

5.9.1 Παρουσίαση των αλγορίθµων
Σε αυτήν την υπό-ενότητα γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση των
αλγορίθµων δροµολόγησης Round Robin και FCFS [94]. Παράλληλα ορίζεται
πώς οι αλγόριθµοι αυτοί θα εφαρµόζονταν για την εκχώρηση πόρων σε
κυψελοειδή δίκτυα.
Ο αλγόριθµος Round Robin (RR για συντοµία) ορίζει ότι σε κάθε
χρονική στιγµή, οι διαθέσιµοι πόροι µοιράζονται ισότιµα ανάµεσα στους
χρήστες (ή γενικά τις διαδικασίες-εργασίες) που τους ζητούν. Με άλλα λόγια, η
κυκλική εκχώρηση πόρων προδιαγράφει ότι όλοι οι χρήστες εξυπηρετούνται
διαδοχικά «στη σειρά». Στο υπό µελέτη περιβάλλον ασυρµάτων επικοινωνιών
γίνεται εκχώρηση των δικτυακών πόρων στις συνόδους υπηρεσίας των χρηστών,
οι οποίες εκτείνονται χρονικά σε επικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα. Η
εφαρµογή λοιπόν του αλγορίθµου RR στο ανωτέρω πρόβληµα αφορά την
εκχώρηση της αιτούµενης ποσότητας πόρων διαδοχικά σε όλες τις ενεργές
συνδέσεις χρηστών στην κλίµακα του 1 sec. Έτσι, σε ένα διάστηµα διάρκειας 1
sec κάποιες σύνοδοι εξυπηρετούνται (λαµβάνοντας το πλήθος πόρων που
αντιστοιχεί στον απαιτούµενο ρυθµό) µέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιµοι
πόροι. Οι σύνοδοι οι οποίες δεν µπόρεσαν να εξυπηρετηθούν στο δευτερόλεπτο
αυτό λόγω µη επαρκών πόρων, εξυπηρετούνται στο επόµενο διάστηµα
διάρκειας 1 sec κοκ µέχρι όλες οι ενεργές συνδέσεις να έχουν εξυπηρετηθεί,
δηλαδή όλες να έχουν λάβει ένα «κβάντο» υπηρεσίας. Έπειτα, η διαδικασία
επαναλαµβάνεται για όλες τις ενεργές συνόδους.
Ο αλγόριθµος εξυπηρέτησης κατά σειρά άφιξης (First Come First
Served) αποτελεί µια πολιτική εξυπηρέτησης κατά την οποία οι αιτήσεις των
πελατών εξυπηρετούνται µε τη σειρά µε την οποία φθάνουν στο δίκτυο, χωρίς
την εξέταση οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου. Στο εξεταζόµενο πρόβληµα της
εκχώρησης πόρων, η πολιτική αυτή συνεπάγεται την εξυπηρέτηση των συνόδων
των χρηστών βάσει της επιθυµητής αρχικής χρονικής στιγµής εξυπηρέτησης.
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Αξίζει να τονισθεί ότι είναι δυνατόν κάποιος χρήστης ο οποίος θέλει να
εξυπηρετηθεί τη χρονική στιγµή t να πρέπει να περιµένει ως τη χρονική στιγµή
t’ > t προκειµένου να αρχίσει να λαµβάνει υπηρεσία. Κάτι τέτοιο συµβαίνει σε
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµοι δικτυακοί πόροι για την
εξυπηρέτηση αυτού του χρήστη και όλων των χρηστών οι οποίοι ήδη
εξυπηρετούνται. Συνεπώς, είναι δυνατόν οι συνδέσεις των χρηστών να
φράσσονται (blocked) και να καθυστερούν µέχρι τη στιγµή που το δίκτυο
µπορεί να τις εξυπηρετήσει.
Στις προσοµοιώσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν, δεν επιτρέπεται η
αποχώρηση των χρηστών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν από το σύστηµα,
εκτός αν η διάρκεια της αιτούµενης υπηρεσίας είναι τέτοια ώστε να υπερβαίνει
τον εναποµείναντα χρόνο της προσοµοίωσης. Για παράδειγµα, σε µια
προσοµοίωση 5000 χρονοθυρίδων, κάποιος χρήστης ο οποίος θα εξυπηρετηθεί
για 300 χρονοθυρίδες, θα αποχωρήσει από το σύστηµα µόνο τη χρονική
στιγµή 4701, εάν δεν έχει αρχίσει να εξυπηρετείται από το δίκτυο ως τότε. Κάτι
τέτοιο συµβαίνει τυπικά σε περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισµός είναι υψηλός και
για συνδέσεις χρηστών οι οποίες πρέπει να εξυπηρετηθούν προς το τέλος της
προσοµοίωσης. Συνεπώς, όταν εφαρµόζεται η πολιτική FCFS, οι χρήστες είτε
δεν εξυπηρετούνται καθόλου, είτε λαµβάνουν υπηρεσία σε τέλεια ποιότητα,
αλλά µε πιθανά µεγάλο χρόνο αναµονής µέχρι την έναρξη της υπηρεσίας.

5.9.2 Μεθοδολογία
Όπως ήδη εξηγήθηκε, η µελέτη εστιάζει στη σύγκριση της κατανοµής
των ποσοστών εκχώρησης πόρων των χρηστών όταν εφαρµόζεται ο µηχανισµός
ATHENA-HSDPA µε αυτήν που προκύπτει µε την εφαρµογή των ανωτέρω
αλγορίθµων. Προκειµένου να είναι εφικτή η εν λόγω σύγκριση, έγινε επέκταση
του λογισµικού προσοµοίωσης της δηµοπρασίας ώστε να µπορούν να
προσοµοιωθούν και οι αλγόριθµοι αυτοί και να µπορούν να εκτελεσθούν για
την εκχώρηση των δικτυακών πόρων για τον ίδιο ακριβώς πληθυσµό χρηστών µε
αυτόν της δηµοπρασίας. Πραγµατοποιήθηκε µια πλειάδα πειραµάτων για
διάφορες συνθήκες ανταγωνισµού και πληθυσµούς χρηστών.
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Αξίζει να τονισθεί ότι δεν παρέχονται καθόλου αποτελέσµατα για την
προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία. Τούτο οφείλεται στο ότι εξ ορισµού η
δηµοπρασία αποτελεί το µοναδικό µηχανισµό ο οποίος λαµβάνει υπ’ όψιν του
τις αξιολογήσεις των χρηστών για την υπηρεσία. Εποµένως, η σύγκριση ως
προς την προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία θα ήταν άδικη (αλλά και
συντριπτική κατά αυτών) για τους δύο άλλους αλγορίθµους, γιατί αυτοί δεν
χρησιµοποιούν την πληροφορία για τις αξιολογήσεις των χρηστών προκειµένου
να αποδώσουν τους δικτυακούς πόρους.
Στη

συνέχεια,

παρουσιάζονται

κάποια

τυπικά

πειραµατικά

αποτελέσµατα τα οποία είναι ενδεικτικά της επίδοσης των προαναφερθέντων
πολιτικών σε σύγκριση µε το µηχανισµό ATHENA-HSDPA.

5.9.3 Πειραµατικά αποτελέσµατα
Το πρώτο πείραµα αφορά την εκχώρηση πόρων σε 500 χρονοθυρίδες,
και είναι ενδεικτικό της συγκριτικής επίδοσης των µηχανισµών υπό χαµηλό
ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα, ανταγωνίζονται 10 χρήστες Τύπου 1 µε χαµηλές
αξιολογήσεις, 15 χρήστες Τύπου 2 µε υψηλές αξιολογήσεις και 15 χρήστες
Τύπου 3 µε υψηλές αξιολογήσεις. Το Σχήµα 5.17 απεικονίζει την κατανοµή
των ποσοστών εκχώρησης πόρων των χρηστών. Παρατηρείται ότι εξ’ αιτίας του
χαµηλού ανταγωνισµού (η ζήτηση µόλις υπερβαίνει την προσφορά) και οι τρεις
µηχανισµοί συνεπάγονται πολύ καλή ποιότητα υπηρεσίας για τους χρήστες, οι
περισσότεροι εκ των οποίων δεσµεύουν το 100% της επιθυµητής ποσότητας
πόρων. Ακόµα και η πολιτική Round Robin εκχωρεί αποδοτικά τους
δικτυακούς πόρους. Αξίζει να τονισθεί ότι όταν εφαρµόζεται η προτεινόµενη
δηµοπρασία δύο χρήστες δεν εξυπηρετούνται. Αντίστοιχα, µε την πολιτική
FCFS ένας χρήστης δεν εξυπηρετείται. Οι υπόλοιποι χρήστες λαµβάνουν
υπηρεσία σε εξαιρετικά καλή ή και τέλεια ποιότητα.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουµένως, µε την πολιτική FCFS όλοι οι
χρήστες λαµβάνουν υπηρεσία σε τέλεια ποιότητα. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς
υφίστανται καθυστέρηση έως να αρχίσουν να εξυπηρετούνται. Η µη µηδενική
αυτή καθυστέρηση στην οποία υπόκειται η σύνοδος υπηρεσίας 7 εκ των 40
χρηστών, καθώς και η αντίστοιχη µέση καθυστέρηση απεικονίζονται στο Σχήµα
5.18. Φυσικά, µε την πολιτική RR και το µηχανισµό ATHENA-HSDPA δεν
υφίσταται τέτοια καθυστέρηση.
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Σχήµα 5.17: Τυπικά ποσοστά των µορφών εκχώρησης πόρων όταν ο ανταγωνισµός
στο δίκτυο είναι χαµηλός.

Καθυστέρηση έναρξης υπηρεσίας (7/40 χρηστών) για την
πολιτική FCFS υπό χαµηλό ανταγωνισµό
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Σχήµα 5.18: Η καθυστέρηση έναρξης υπηρεσίας της πολιτικής FCFS.

Το δεύτερο πείραµα αφορά την εκχώρηση πόρων σε 500 χρονοθυρίδες,
και είναι ενδεικτικό της συγκριτικής επίδοσης των µηχανισµών υπό µέτριο
ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα, ανταγωνίζονται 10 χρήστες Τύπου 1 µε χαµηλές
αξιολογήσεις, 25 χρήστες Τύπου 2 µε υψηλές αξιολογήσεις και 25 χρήστες
Τύπου 3 µε υψηλές αξιολογήσεις. Το Σχήµα 5.19 απεικονίζει τα ποσοστά
εκχώρησης πόρων των χρηστών. Παρατηρείται ότι εξ’ αιτίας του µέτριου
ανταγωνισµού (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά), η επίδοση του αλγορίθµου
κυκλικής εκχώρησης πόρων είναι σαφώς υποδεέστερη των άλλων, σε αντίθεση
µε το προηγούµενο πείραµα. Πράγµατι, λόγω της αύξησης του ανταγωνισµού,
εµφανίζονται περισσότερες ενδιάµεσες µορφές εκχώρησης πόρων.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το µηχανισµό ATHENA-HSDPA στην
περίπτωση της οποίας η απόδοση είναι συγκρίσιµη µε αυτή του αλγορίθµου
FCFS. Όντως, και για τους δύο αυτούς µηχανισµούς, το πλήθος των χρηστών οι
οποίοι λαµβάνουν (σχεδόν) τέλεια υπηρεσία είναι αρκετά κοντά και το ίδιο
ισχύει και για το πλήθος των χρηστών που δεν εξυπηρετούνται καθόλου. Όπως
αναµένεται, στην περίπτωση της δηµοπρασίας προκύπτουν λίγες ενδιάµεσες
µορφές εκχώρησης πόρων. Αντίθετα, όταν εφαρµόζεται FCFS εκ κατασκευής
δεν επιτρέπεται η ύπαρξη χρηστών που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν
πλήρως, ενώ για τη δηµοπρασία δεν λαµβάνεται τέτοια πρόνοια. Ωστόσο, όταν
χρησιµοποιείται ο µηχανισµός ATHENA-HSDPA οι χρήστες οι οποίοι δεν
εξυπηρετούνται είναι αυτοί µε τις χαµηλότερες αξιολογήσεις, ενώ κάτι τέτοιο
δεν ισχύει κατ’ ανάγκη µε το FCFS, δεδοµένου ότι ο αλγόριθµος αυτός
εξυπηρετεί τους χρήστες βάσει µόνο του χρόνου άφιξής τους στο δίκτυο. Τέλος,
µε το µηχανισµό ATHENA-HSDPA δεν υπάρχει καθυστέρηση εισόδου στο
δίκτυο για τους χρήστες ούτε «ολίσθησή» τους στο χρόνο, όπως συµβαίνει µε το
FCFS. Η µη µηδενική αυτή καθυστέρηση στην οποία υπόκειται η σύνοδος
υπηρεσίας 22 εκ των 60 χρηστών, καθώς και η αντίστοιχη µέση καθυστέρηση
απεικονίζονται στο Σχήµα 5.20. Αξίζει να προσεχθεί ότι σε σχέση µε το
προηγούµενο πείραµα, το πλήθος των χρηστών που καθυστερούν να εισαχθούν
στο δίκτυο είναι σαφώς µεγαλύτερο, όπως και οι τιµές των ατοµικών
καθυστερήσεων αλλά και της µέσης καθυστέρησης των 22 αυτών χρηστών.
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Σχήµα 5.19: Τυπικά ποσοστά των µορφών εκχώρησης πόρων όταν ο ανταγωνισµός
στο δίκτυο είναι µέτριος.

Καθυστέρηση έναρξης υπηρεσίας (22/60 χρηστών) για
την πολιτική FCFS υπό µέτριο ανταγωνισµό

Καθυστέρηση (sec))
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Σχήµα 5.20: Η καθυστέρηση έναρξης υπηρεσίας της πολιτικής FCFS.

Το τρίτο πείραµα αφορά την εκχώρηση πόρων σε 500 χρονοθυρίδες, και
είναι ενδεικτικό της συγκριτικής επίδοσης των µηχανισµών υπό υψηλό
ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα, ανταγωνίζονται 10 χρήστες Τύπου 1 µε χαµηλές
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αξιολογήσεις, 35 χρήστες Τύπου 2 µε υψηλές αξιολογήσεις και 35 χρήστες
Τύπου 3 µε υψηλές αξιολογήσεις. Το Σχήµα 5.21 απεικονίζει τα ποσοστά
εκχώρησης πόρων των χρηστών. Παρατηρείται ότι εξ’ αιτίας του µέτριου
ανταγωνισµού (η ζήτηση υπερβαίνει σηµαντικά την προσφορά), η εκχώρηση
του Round Robin είναι πολύ κακή, αφού υπάρχουν πολλές ενδιάµεσες µορφές
πόρων όταν εφαρµόζεται. Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο δεδοµένου ότι ο
αλγόριθµος αυτός προσπαθεί να εκτελέσει µια «ισορροπηµένη» κατανοµή των
υφιστάµενων πόρων σε µεγάλο αριθµό χρηστών, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
πάρα πολλές ενδιάµεσες µορφές εκχώρησης πόρων. Όσο µεγαλύτερο είναι το
διάστηµα της προσοµοίωσης και όσο υψηλότερος ο ανταγωνισµός, τόσο
επιδεινώνεται η εκχώρηση του RR. Πράγµατι, όταν εφαρµόζεται η πολιτική
αυτή και υφίσταται υψηλός ανταγωνισµός, τέλεια υπηρεσία λαµβάνουν µόνο
χρήστες οι οποίοι εξυπηρετούνται πλήρως σε διαστήµατα όπου η ζήτηση δεν
έχει ακόµα υπερβεί την προσφορά.
Αντίθετα, και πάλι ο προτεινόµενος µηχανισµός δηµοπρασίας έχει
παρόµοια απόδοση µε αυτή του FCFS. Όντως, το πλήθος των χρηστών οι
οποίοι λαµβάνουν (σχεδόν) τέλεια υπηρεσία είναι αρκετά κοντά µε τους δύο
αυτούς µηχανισµούς. Προφανώς και πάλι το FCFS συνεπάγεται καθυστέρηση
εισόδου στο δίκτυο. Η µη µηδενική ατοµική καθυστέρηση στην οποία
υπόκειται η σύνοδος 34 εκ των 80 χρηστών, καθώς και η αντίστοιχη µέση
καθυστέρηση απεικονίζονται στο Σχήµα 5.22. Αξίζει να προσεχθεί ότι και πάλι
σε σχέση µε το προηγούµενο πείραµα το πλήθος των χρηστών που
καθυστερούν να εισαχθούν στο δίκτυο είναι µεγαλύτερο, όπως και οι τιµές των
ατοµικών καθυστερήσεων αλλά και της µέσης καθυστέρησης. Συνεπώς, όσο
µεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισµός, τόσο εντείνεται αυτό το φαινόµενο που
εµφανίζεται για τον αλγόριθµο FCFS.
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Σχήµα 5.21: Τυπικά ποσοστά των µορφών εκχώρησης πόρων όταν ο ανταγωνισµός
στο δίκτυο είναι υψηλός.

Καθυστέρηση (χρονοθυρίδες)

Καθυστέρηση έναρξης υπηρεσίας (34/80 χρηστώ ν) για την
πολιτική FCFS υπό υψηλό ανταγωνισµό
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Σχήµα 5.22: Η καθυστέρηση έναρξης υπηρεσίας της πολιτικής FCFS.

5.9.4 Σχολιασµός
Η παραπάνω πειραµατική ανάλυση φανερώνει ότι ο µηχανισµός
ATHENA-HSDPA

για

διάφορα

επίπεδα

ανταγωνισµού

αποδίδει

πολύ

ικανοποιητικά ως προς τις προκύπτουσες µορφές εκχώρησης πόρων. Οι
χρήστες οι οποίοι έχουν µεγάλες αξιολογήσεις για την υπηρεσία λαµβάνουν
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(σχεδόν) τέλεια ποιότητα εξυπηρέτησης, ενώ οι µη ανταγωνιστικοί χρήστες
ουσιαστικά εγκαταλείπουν το δίκτυο και έχουν σχεδόν µηδενική χρέωση. Οι
ενδιάµεσες µορφές εκχώρησης πόρων είναι εν γένει σπάνιες.
Αντίθετα, αυτή η ιδιότητα δεν εµφανίζεται στον αλγόριθµο κυκλικής
εκχώρησης πόρων. Μάλιστα όσο πιο έντονος είναι ο ανταγωνισµός, τόσο
χειρότερη γίνεται η εκχώρηση του RR. Όπως αναµένεται, η πολιτική FCFS
συνεπάγεται την εξυπηρέτηση περισσοτέρων χρηστών µε τέλεια ποιότητα
υπηρεσίας συγκριτικά και µε το µηχανισµό ATHENA-HSDPA. Αυτό οφείλεται
στην ολίσθηση των συνόδων των χρηστών στον άξονα του χρόνου και τη µη
αποδοχή συνδέσεων που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν πλήρως. Ωστόσο, µε
την πολιτική FCFS ένα ποσοστό των χρηστών πρέπει να αναµένει κάποιο χρόνο
προτού αρχίσει να εξυπηρετείται. Η χρονική αυτή καθυστέρηση µεγαλώνει
σηµαντικά όσο πιο έντονος γίνεται ο ανταγωνισµός στο δίκτυο. Σε ένα
πραγµατικό δίκτυο 3G λοιπόν, σε ώρες αιχµής οι περισσότεροι από τους
χρήστες οι οποίοι στα διαγράµµατα εµφανίζονται να εξυπηρετούνται µε τέλεια
ποιότητα υπηρεσίας θα αποχωρούσαν λόγω υπερβολικής καθυστέρησης από το
δίκτυο.
Αντίθετα, ο µηχανισµός ATHENA-HSDPA δεν αντιµετωπίζει αυτά τα
προβλήµατα. Υπάρχει µια επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσίας κάποιων
χρηστών, η οποία αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι η πλειονότητα των
χρηστών και εισάγεται άµεσα στο δίκτυο και λαµβάνει (σχεδόν) τέλεια ποιότητα
υπηρεσίας. Μάλιστα δεν πρέπει να λησµονείται ότι η πολιτική FCFS
εξυπηρετεί τους χρήστες ανεξάρτητα από τις αξιολογήσεις τους, βάσει µόνο της
χρονικής στιγµής άφιξής τους στο δίκτυο. Συνεπώς, δεν παρέχει κάποιον τρόπο
στους χρήστες να δηλώσουν το πόσο πραγµατικά επιθυµούν να λάβουν
υπηρεσία τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Αντίθετα, η δηµοπρασία το επιτρέπει
αυτό µέσω της δήλωσης της αξιολόγησης του χρήστη για την υπηρεσία. Γι’ αυτό
ο µηχανισµός ATHENA-HSDPA αποδίδει πολύ καλά ως προς την επαγόµενη
κοινωνική

ευηµερία

και

επιτρέπει

στους

παρόχους

των

δικτύων

να

εξυπηρετούν άµεσα τους πελάτες τους που έχουν υψηλές αξιολογήσεις για τις
υπηρεσίες τους.
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Συνοψίζοντας,

η

πειραµατική

αποτίµηση

καταδεικνύει

ότι

η

προτεινόµενη δηµοπρασία είναι σαφώς προτιµότερη τόσο από τον αλγόριθµο
Round Robin ο οποίος συνεπάγεται πολλές ενδιάµεσες µορφές εκχώρησης
πόρων, όσο και από τον FCFS λόγω της µεγάλης καθυστέρησης εισόδου στο
δίκτυο και της χαµηλότερης επαγόµενης κοινωνικής ευηµερίας.

5.10 Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσθηκε ο µηχανισµός ΑΤΗΕΝΑ, ένας
αποτελεσµατικός µηχανισµός δέσµευσης πόρων µέσω δηµοπρασιών για τη
σχεδόν συνεπή εκχώρηση των µονάδων πόρων ενός δικτύου UMTS στους
χρήστες εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο και τους αποτιµούν
υψηλότερα. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να εξυπηρετήσει επιτυχώς τις
απαιτήσεις εκχώρησης µονάδων πόρων υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων
(νέων, video κτλ.) σε πρακτικές περιπτώσεις δικτύων µε µεγάλους πληθυσµούς
ανταγωνιζοµένων χρηστών και µεγάλες διάρκειες συνόδων των διαφόρων
υπηρεσιών. Ο µηχανισµός βασίζεται σε µια σειρά γενικευµένων δηµοπρασιών
τύπου Vickrey και σε ένα σύνολο πρωτότυπων συναρτήσεων χρησιµότητας οι
οποίες εκφράζουν τις προτιµήσεις του χρήστη όσον αφορά στις µορφές
εκχώρησης των πόρων όταν η συνεπής εκχώρηση του ίδιου σταθερού ρυθµού
µετάδοσης δεδοµένων δεν είναι εφικτή. Παρέχεται επίσης µια αντιστοίχηση
αυτών των συναρτήσεων στις κατηγορίες υπηρεσιών UMTS. Η πειραµατική
αποτίµηση του µηχανισµού καταδεικνύει ότι ο µηχανισµός ATHENA έχει τη
σηµαντική ιδιότητα ότι η πλειονότητα των µορφών εκχώρησης των πόρων των
χρηστών

είτε

είναι

σχεδόν

συνεπείς

είτε

περιλαµβάνουν

εξαιρετικά

περιορισµένες ποσότητες µονάδων πόρων για τις οποίες ο χρήστης χρεώνεται
ελάχιστα. Επίσης, παρουσιάσθηκε η τροποποίηση του µηχανισµού ATHENA
ώστε

να

είναι

εφαρµόσιµος

στο

UMTS

Release

5+

HSDPA.

Τέλος,

πραγµατοποιήθηκε συγκριτική πειραµατική αποτίµηση του µηχανισµού µε
τους διαδεδοµένους αλγορίθµους εκχώρησης πόρων Round Robin και First
Come First Served η οποία καταδεικνύει την ανωτερότητα του µηχανισµού
ATHENA ως προς τις επαγόµενες µορφές απόδοσης πόρων και την επαγόµενη
κοινωνική ευηµερία.
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6 Υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου για τη µελέτη των
µορφών εκχώρησης πόρων χρηστών
Στο παρόν κεφάλαιο, θεωρούµε χρήστες οι οποίοι συµµετέχουν στη
σειρά διαδοχικών δηµοπρασιών σφραγισµένων προσφορών και πολλαπλών
µονάδων (sealed-bid multi-unit auctions) του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ, ο οποίος
ορίσθηκε στο Κεφάλαιο 5. Οι χρήστες αυτοί αποσκοπούν στη δέσµευση της
ίδιας ποσότητας πόρων ή γενικότερα µονάδων του δηµοπρατούµενου αγαθού,
π.χ. bits στο UTRAN frame. Υπενθυµίζεται ότι ο µηχανισµός ΑΤΗΕΝΑ
χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της συµβατότητας κινήτρων και συνεπώς
µπορεί να θεωρηθεί ότι οι υποβαλλόµενες προσφορές ταυτίζονται µε την
αποκοµιζόµενη χρησιµότητα. Συνεπώς, η µεταβολή της τιµής της δηµοπρασίας
καθώς και ορισµένες παράµετροι των συναρτήσεων χρησιµότητας των χρηστών
επηρεάζουν σηµαντικά τόσο τις προσφορές οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν
στις επόµενες δηµοπρασίες όσο και την επαγόµενη µορφή εκχώρησης πόρων
(resource allocation pattern). Η προσέγγιση αυτή, της υποβολής δηλαδή
προσφορών οι οποίες εξαρτώνται από το ιστορικό της εκχώρησης πόρων σε µια
σειρά διαδοχικών δηµοπρασιών αιτιολογήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο της
παρούσας εργασίας.
Σε αυτό το κεφάλαιο, εισάγεται ένα υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου
(random walk model) το οποίο περιγράφει τον τρόπο µεταβολής της τιµής
κατωφλιού των διαδοχικών δηµοπρασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή η
ανάλυση των µεταβατικών φαινοµένων (transient analysis) που αφορούν τις
µορφές εκχώρησης πόρων. Συγκεκριµένα, για έναν εν γένει ανταγωνιστικό
παίκτη µελετώνται τα εξής:
•

Η πιθανότητα δεδοµένου του ότι έχασε σε κάποια δηµοπρασία, να
ξαναλάβει

υπηρεσία

κάποια

στιγµή

στο

µέλλον

(re-entrance

probability).
•

Το αναµενόµενο πλήθος των δηµοπρασιών στις οποίες οι προσφορές του
δεν θα υπερβαίνουν την τιµή της δηµοπρασίας, δηλαδή η τιµή του
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αναµενόµενου µήκους ανά χάσµα (average gap length) της µορφής
εκχώρησης πόρων του.
Χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα αυτό, κάθε παίκτης της δηµοπρασίας
δύναται να εξετάσει την επίδραση της τιµής του παράγοντα έκπτωσης α της
συνάρτησης υποβολής προσφορών του (βλέπε 5.4, 6.1), στο επαγόµενο µέσο
µήκος των χασµάτων της µορφής εκχώρησης πόρων του. Προκειµένου να γίνει
αυτό, ο χρήστης δεν απαιτείται να γνωρίζει τον πραγµατικό ανταγωνισµό στη
δηµοπρασία: Η επίδρασή του ουσιαστικά παρέχεται από το υπόδειγµα το
οποίο

περιγράφει

παραµετροποιηµένα

τη

µεταβολή

της

τιµής.

Τέλος,

παρουσιάζεται η αριθµητική και πειραµατική αποτίµηση του υποδείγµατος, η
οποία καταδεικνύει ότι το εν λόγω υπόδειγµα είναι κατάλληλο για την ανάλυση
των µεταβατικών φαινοµένων της δηµοπρασίας και υποβοηθητικό για την
επιλογή του παράγοντα έκπτωσης α της συνάρτησης υποβολής προσφορών
ενός παίκτη Τύπου 2.

6.1 Το υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου
Θεωρούµε ότι η τιµή κατωφλιού (cutoff price) της δηµοπρασίας∗
µεταβάλλεται

σύµφωνα

µε

υπόδειγµα

συµµετρικού

τυχαίου

περιπάτου

(symmetric random walk) [86]. Συνεπώς,

 p + δ , µε πιθανότητα q
pt =  t −1
t = 1,2,...
 pt −1 − δ , µε πιθανότητα 1 − q

(1)

Για λόγους συντοµίας, η τιµή κατωφλιού της δηµοπρασίας pt στη
συνέχεια αναφέρεται ως τιµή της δηµοπρασίας. Επιπλέον, ο ορισµός της
συνάρτησης χρησιµότητας είναι ο ίδιος µε αυτόν των χρηστών Τύπου 2 της

∗

Ο όρος «τιµή κατωφλιού της δηµοπρασίας», όπως και ο όρος «τιµή της

δηµοπρασίας» χρησιµοποιούνται στη συνέχεια του κεφαλαίου για λόγους συντοµίας,
αντί του ακριβέστερου «τιµές κατωφλιού των διαδοχικών µίνι-δηµοπρασιών του
µηχανισµού ATHENA». Παρόµοια απλοποίηση γίνεται στη συνέχεια του παρόντος
κεφαλαίου και για το αναµενόµενο µέσο µήκος ανά χάσµα.
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δηµοπρασίας ΑΤΗΕΝΑ (βλέπε Κεφάλαιο 5). Συνεπώς, η οριακή χρησιµότητα
(marginal utility) µεταβάλλεται ως εξής:

 u , αν ut −1 ≥ pt −1
ut =  0
α ⋅ ut −1, αν ut −1 < pt −1

t = 1, 2,...

(2)

όπου το α ∈ (0,1] είναι ο παράγοντας έκπτωσης της συνάρτησης. Επίσης,
θωρούµε ότι τη χρονική στιγµή 0, η τιµή της δηµοπρασίας υπερβαίνει για
πρώτη φορά την προσφορά του χρήστη, δηλαδή p0 > u0 και στη συνέχεια
µεταβάλλεται σύµφωνα µε το παραπάνω υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου.
Στη συνέχεια, σχολιάζεται σύντοµα η καταλληλότητα του ανωτέρου
υποδείγµατος τυχαίου περιπάτου για ανάλυση των µορφών εκχώρησης πόρων.
Πρώτα απ’ όλα, σε αντίθεση µε την πραγµατική δηµοπρασία, σύµφωνα µε το
ανωτέρω υπόδειγµα, η τιµή της δηµοπρασίας είναι ανεξάρτητη των προσφορών
τις οποίες υποβάλλει ο χρήστης. Κάτι τέτοιο όµως είναι µια καλή προσέγγιση
της

πραγµατικής

δηµοπρασίας,

δεδοµένου

ότι

στις

δηµοπρασίες

του

µηχανισµού ATHENA θα συµµετέχουν πολλοί χρήστες. Για τον ίδιο λόγο,
αναµένεται σε µια πρακτική εφαρµογή της δηµοπρασίας σε πραγµατικό
δίκτυο, η τιµή της δηµοπρασίας θα µεταβάλλεται κατά κύριο λόγο γύρω από
µια µέση τιµή η οποία εκτιµάται σε ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι
αυξοµειώσεις γίνονται ολοένα και µικρότερες όταν αυξάνει η απόκλιση από τη
µέση τιµή. Εποµένως, το υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου δεν είναι κατάλληλο
για ανάλυση ιδιοτήτων µόνιµης κατάστασης που σχετίζονται µε την τιµή της
δηµοπρασίας. Αντίθετα, το προτεινόµενο υπόδειγµα είναι κατάλληλο για
µεταβατική

ανάλυση

ποσοτήτων

που

εξαρτώνται

από

την

τιµή

της

δηµοπρασίας.
Έστω, για παράδειγµα, ένας χρήστης εν γένει ανταγωνιστικός, του
οποίου δηλαδή η οριακή χρησιµότητα είναι µεγαλύτερη από τη µέση τιµή της
δηµοπρασίας. Ωστόσο, είναι πιθανό η προσφορά του σε κάποια χρονική στιγµή
να βρεθεί στιγµιαία κάτω από την τιµή της δηµοπρασίας, εξ’ αιτίας µιας
απότοµης αύξησης της ζήτησης: π.χ. λόγω µιας νέας άφιξης χρήστη στο δίκτυο.
Η µεταβολή της τιµής σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να περιγραφεί σαν
τυχαίος περίπατος µε αυξητική τάση. Μάλιστα, κάτι τέτοιο αποτελεί µια
-198-

Κεφάλαιο 6ο: Υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου για µελέτη δηµοπρασίας
συντηρητική ανάλυση χείριστης περίπτωσης, δεδοµένου ότι στην πραγµατική
δηµοπρασία η τιµή θα είχε την τάση να επιστρέψει στη µέση τιµή της
δηµοπρασίας και µάλιστα τόσο πιο γρήγορα όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση
της τρέχουσας τιµής δηµοπρασίας από την τιµή αυτή. Συνεπώς η πιθανότητα ο
χρήστης να ξαναλάβει υπηρεσία από το δίκτυο όπως και το αναµενόµενο
µήκος ανά χάσµα τα οποία υπολογίζονται από το υπόδειγµα τυχαίου
περιπάτου θα είναι αντίστοιχα µικρότερη και µεγαλύτερο από τις τιµές των
µεγεθών αυτών οι οποίες θα παρατηρηθούν στην πράξη. Αξίζει επίσης να
σηµειωθεί ότι η ανάλυση µεταβατικών φαινοµένων είναι εξαιρετικά σηµαντική,
δεδοµένου ότι λόγω της εκθετικής µείωσης της οριακής χρησιµότητας, ο
χρήστης γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστικός όσο δεν καταφέρνει να
κερδίσει, η υπηρεσία που λαµβάνει παρουσιάζει διακοπές και είναι πιθανό
ακόµα και να αποφασίσει να αποχωρήσει από το δίκτυο.

6.2 Ανάλυση του γενικού υποδείγµατος
Στην παρούσα ενότητα, µελετάται η πιθανότητα επανεξυπηρέτησης του
χρήστη από το δίκτυο, δηλαδή η πιθανότητα ο χρήστης να επιτύχει να του
αποδοθούν πόροι και πάλι σε κάποια µελλοντική δηµοπρασία, όπως επίσης
και το συνακόλουθο µέσο µήκος των χασµάτων της προκύπτουσας µορφής
εκχώρησης πόρων του.
Πρώτα, ορίζεται το πλήθος των συνεχόµενων µειώσεων τιµών k οι οποίες
απαιτούνται προκειµένου η υποβληθείσα προσφορά, δηλαδή η εκθετικά
µειούµενη οριακή χρησιµότητα του χρήστη, να υπερκεράσει για πρώτη φορά
την τιµή της δηµοπρασίας όταν αυτή µειώνεται συνεχώς κατά βήµα δ . Η
διαφορά της τιµής της δηµοπρασίας µείον την εκθετικά µειούµενη οριακή
χρησιµότητα του χρήστη ορίζεται ως dist t = p t − u t . Η τιµή της παραµέτρου k
είναι το µικρότερο ακέραιο t το οποίο ικανοποιεί την ανίσωση dist t ≤ 0 ,
δηλαδή ισχύει:

{

}

k = min p 0 − t ⋅ δ − α t ⋅ u 0 ≤ 0 .
t
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Εποµένως, η λύση της παραπάνω εξίσωσης είναι ο ελάχιστος δυνατός
χρόνος ο οποίος θα παρέλθει µέχρι την επανεξυπηρέτηση του χρήστη από το
δίκτυο. Υποθέτοντας ότι µετά από k + j + i δηµοπρασίες χρονοθυρίδων, όπου
έχουν συµβεί j αυξήσεις τιµής και k + i µειώσεις, ο χρήστης δεν έχει ακόµα
καταφέρει να ξανακερδίσει πόρους. Τότε, η απόσταση dist k +i + j είναι:

dist k + i + j = p k +i + j − α k + i + j ⋅ u 0 = p 0 + ( j − i − k ) ⋅ δ − α k +i + j ⋅ u 0 .
Στη συνέχεια, θα υπολογισθεί η πιθανότητα επανεξυπηρέτησης του
χρήστη. Ορίζεται:

i j = min{dist k + i+ j ≤ 0}.
i

(4)

Ο ορισµός αυτός επιδέχεται την εξής ερµηνεία: Αφού έχει ήδη
υπολογισθεί το k , µπορεί πλέον να υπολογισθεί µέσω της εξίσωσης (4) για
κάθε πλήθος αυξήσεων τιµής j , το ελάχιστο πλήθος µειώσεων που απαιτούνται
προκειµένου ο χρήστης να αποστείλει νικηφόρα προσφορά στη δηµοπρασία.
Το πλήθος αυτό των µειώσεων είναι i j + k . Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονται
οι δυνατές τιµές του µήκους των χασµάτων (gap length) της µορφής εκχώρησης
πόρων του, το οποίο και ισούται µε j + i j + k για j = 0,1, 2,... . Φυσικά, αυτό
ισούται µε k για j = 0 .
Για παράδειγµα, έστω ότι για κάποια u 0 , δ, και α έχουµε k = 1 και

i1 = 1 , i2 = 2 και i3 = 3 . Αφού k = 1 , αν η τιµή της δηµοπρασίας µειωθεί τη
χρονική στιγµή t = 1 , τότε η προσφορά του χρήστη θα είναι νικηφόρα.
Αντίθετα, αν η τιµή αυξηθεί τη χρονική στιγµή t = 1 και στη συνέχεια µειώνεται
συνεχώς, τότε

j = 1 . Σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται και επαρκούν

i1 + k = 2 µειώσεις τιµών προκειµένου η οριακή χρησιµότητα του χρήστη να
υπερβεί την τιµή της δηµοπρασίας. Αν κάτι τέτοιο δεν συµβεί, επειδή j > 1,
τότε ο ελάχιστος δυνατός χρόνος που πρέπει να παρέλθει για να ξανακερδίσει ο
χρήστης είναι t = 5 αν j = 2 , κοκ.. Το Σχήµα 6.1(b) απεικονίζει µερικούς
πιθανούς τρόπους µεταβολής της τιµής της δηµοπρασίας για τους οποίους ο
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χρήστης ξανακερδίζει στη δηµοπρασία µετά από 7 βήµατα, λόγω του ότι
συµβαίνουν ακριβώς j = 3 αυξήσεις.

Σχήµα 6.1: Η τιµή µεταβάλλεται και η οριακή χρησιµότητα του χρήστη (και η
προσφορά του) µειώνονται.

Στη συνέχεια, θα υπολογισθεί η πιθανότητα η εκθετικά µειούµενη
οριακή χρησιµότητα του χρήστη να υπερβεί την τιµή της δηµοπρασίας για
πρώτη φορά τη χρονική στιγµή t = j + i j + k για δεδοµένο j . Προκειµένου να
υπολογισθεί αυτή η πιθανότητα Prhit (t ) , πρέπει πρώτα να υπολογισθεί το
πλήθος A( j , k ) των δυνατών µορφών διακύµανσης της τιµής που συνεπάγονται
την επανεξυπηρέτηση του χρήστη από το δίκτυο για πρώτη φορά τη χρονική
στιγµή t = j + i j + k . Αυτό το πλήθος είναι προφανώς µικρότερο από το
συνολικό πλήθος όλων των δυνατών µορφών διακύµανσης της τιµής µε µήκος

j + ij + k

και

 j +ij + k
j αυξήσεις τιµών, το οποίο ισούται µε 
 . Για
j



παράδειγµα, το Σχήµα 6.1(a) απεικονίζει δύο πιθανούς τρόπους µεταβολής της
τιµής για j = 3 , που επίσης συνεπάγονται την επανεξυπηρέτηση του χρήστη
από το δίκτυο. Όµως, µε τους ανωτέρω τρόπους µεταβολής της τιµής, η
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επανεξυπηρέτησή του δεν πραγµατοποιείται για πρώτη φορά έπειτα από
ακριβώς 7 βήµατα, εποµένως οι ανωτέρω µορφές µεταβολής της τιµής δεν
πρέπει να προσµετρηθούν στο A(3,1) . Επίσης προφανώς για τις παραπάνω
µορφές, η οριακή χρησιµότητα του χρήστη δεν θα συνέχιζε να µειώνεται
εκθετικά µέχρι τη χρονική στιγµή t = 7 όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 6.1(a).
Αντίθετα, θα είχε γίνει u 0 αµέσως µετά την πρώτη επανεξυπηρέτηση του
χρήστη.

Συνεπώς,

προκειµένου

να

υπολογισθεί

το

A( j , k ) ,

πρέπει

προηγουµένως να αποκλεισθούν όλες οι δυνατές µορφές µεταβολής της τιµής
οι οποίες επιτρέπουν την επανεξυπηρέτηση του χρήστη σε κάποια χρονική
στιγµή

πρότερη

της

t = j +ij + k .

Συγκεκριµένα,

δεν

θα

πρέπει

να

προσµετρηθούν στο A( j , k ) όλες οι «υπό-µορφές» (sub-patterns) διακύµανσης
της τιµής µε µέγεθος j ′ + i ′j + k για όλα τα j ′ < j . Κάθε τέτοια υπό-µορφή θα
πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο όλων των δυνατών µορφών διακύµανσης

 j + i j − j ′ − i ′j 
 φορές, το οποίο είναι το δυνατό πλήθος συνδυασµών
j − j′



της τιµής 

της δοθείσας υπό-µορφής µε το υπόλοιπο τµήµα της µορφής µεταβολής της
τιµής της δηµοπρασίας από τη χρονική στιγµή

j ′ + i ′j + k + 1 έως και το

t = j + i j + k . Εποµένως, προκύπτει:
A(0, k ) = 1

 j + i j + k  j −1
 j + i j − j′ − i′j 
 −
 , για
A( j , k ) = 
A( j′, k ) ⋅ 
j
j − j′

 j ′= 0



∑

(5)

j = 1, 2,...

Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, η οριακή χρησιµότητα του χρήστη δύναται να
υπερβεί την τιµή της δηµοπρασίας µόνο σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές,
δηλαδή τις στιγµές

j + i j + k , όπου το i j προκύπτει από την εξίσωση (4).

Εποµένως, η πιθανότητα Prhit (t ) η οριακή χρησιµότητα του χρήστη (συνεπώς
και η υποβαλλόµενη προσφορά στη δηµοπρασία) να υπερβεί την τιµή της
δηµοπρασίας για πρώτη φορά τη χρονική στιγµή t , είναι:
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 0, αν δεν υπάρχει
Prhit (t ) = 
i j +k
j
 A( j , k ) ⋅ (1 − q ) ⋅ q ,

j + ij + k = t

j ώστε

διαφορετικά

.

(6)

Η αθροιστική πιθανότητα (cumulative probability) PrcHit (t ) η οριακή
χρησιµότητα του χρήστη να έχει υπερβεί την τιµή της δηµοπρασίας µέχρι
κάποια χρονική στιγµή t, είναι PrcHit (t ) =

∑

t
t ′ =1

Prhit (t ′) . Τέλος, συµβολίζεται ως

∗
η ασυµπτωτική τιµή της πιθανότητας PrcHit (t ) , καθώς το t → ∞ , η οποία
PrcHit

ισούται µε την πιθανότητα ο χρήστης να καταφέρει να ξανακερδίσει κάποτε
πόρους.

6.3 Ανάλυση του υποδείγµατος στην ειδική περίπτωση α = 1
Έστω ότι α = 1, ή ισοδύναµα ότι u t = u 0 για t = 1,2,... Άµεση συνέπεια
αυτής της παραδοχής είναι ότι i j = j . Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει µια
ειδική περίπτωση του γενικού υποδείγµατος, της οποίας η επίλυση είναι
απλούστερη. Η ανάλυση της ειδικής περίπτωσης θα παράξει επίσης και ένα
∗
όριο για την PrcHit
του γενικού υποδείγµατος, στο οποίο θα επιστρέψουµε στην

επόµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.

∗
Πρόταση 6.1. Ισχύει lim PrcHit (t ) = PrcHit
t→∞

Απόδειξη:

Η

αθροιστική

1

1,
αν 0 ≤ q ≤

2
k
=
1− q 
1

 , αν
< q <1
 q 
2

πιθανότητα

είναι

.

∞

∗
PrcHit
(t ) = ∑t ′= 0 PrcHit (t ′) .

Χρησιµοποιώντας την εξίσωση (6), προκύπτει:
∞

∗
PrcHit
= ∑ A( j, k ) ⋅ (1 − q) ( k + j ) ⋅ q j .

(7)

j =0

Πρώτα, έστω ότι 0 ≤ q <

1
. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιµή έχει την
2

τάση να µειούται. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι κάποια χρονική στιγµή θα πέσει
κάτω από την οριακή χρησιµότητα του χρήστη
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αθροιστική πιθανότητα επανεξυπηρέτησης του χρήστη ισούται µε 1. Στη
συνέχεια, εξετάζεται η περίπτωση όπου

∗
cHit

Pr

∞

= ∑ A( j, k ) ⋅ (1 − q)
j =0

(k + j)

1
< q < 1 . Ισχύει:
2

 1− q 

⋅ q = 
 q 
j

k

∞

∑ A( j, k ) ⋅ q

(k + j)

⋅ (1 − q) j .

(8)

j =0

Το άθροισµα του δεξιού µέρους της (8) είναι ταυτόσηµο µε το αντίστοιχο
της (7), µε τη διαφορά ότι οι πιθανότητες q και 1 − q έχουν εναλλαχθεί
αµοιβαία. Όµως στην (7), όταν 0 ≤ q <

1
, το άθροισµα ισούται µε τη µονάδα.
2

Συνεπώς, και το άθροισµα της (8) ισούται µε 1 αν

1
< q < 1 , το οποίο
2

k

∗
cHit

συνεπάγεται ότι τότε έχουµε Pr

q→

1− q 
= 
 . Τέλος, λόγω συνέχειας όταν
 q 

1
∗
, PrcHit
= 1.
2

Το ίδιο αποτέλεσµα για

k = 1 , και

1 
q ∈  ,1 αποδεικνύεται µε
2 

διαφορετικό τρόπο στο [86]. Ωστόσο, παραπάνω αποδείχθηκε το αποτέλεσµα
για κάθε k , δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειµένου να γίνει
χρήση του αποτελέσµατος αυτού στην επόµενη ενότητα. Τα ανωτέρω όρια είναι
χρήσιµα προκειµένου να κατανοηθούν οι µορφές εκχώρησης πόρων που
προκύπτουν όταν οι χρήστες συµµετέχουν σε µια σειρά από δηµοπρασίες.
Όταν η πιθανότητα αύξησης της τιµής είναι µικρότερη από

1
, τότε είναι
2

βέβαιο ότι ο χρήστης θα καταφέρει τελικά να υποβάλλει νικηφόρα προσφορά
στη δηµοπρασία και να δεσµεύσει εκ νέου πόρους. Αυτή είναι η κατάσταση
στα πραγµατικά δίκτυα (όπου η τιµή κατωφλιού καθορίζεται από τους
ανταγωνιζόµενους χρήστες) σε περιόδους χαµηλής ή µέτριας ζήτησης. Φυσικά,
όσο χαµηλότερη η πιθανότητα της αύξησης της τιµής, τόσο πιο σύντοµα ο
χρήστης θα ξαναλάβει υπηρεσία από το δίκτυο. Αντίθετα, όταν η πιθανότητα
αύξησης της τιµής είναι µικρότερη από την πιθανότητα µείωσης, δηλαδή όταν
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ο ανταγωνισµός στη δηµοπρασία είναι έντονος, είναι αβέβαιο εάν ο χρήστης θα
καταφέρει τελικά να ξαναλάβει υπηρεσία από το δίκτυο.
Η πιθανότητα µε την οποία κάτι τέτοιο θα πραγµατοποιηθεί είναι
k

1− q 

 , η οποία είναι µια φθίνουσα συνάρτηση ως προς q . Όσο µεγαλύτερη
 q 
είναι η πιθανότητα αύξησης της τιµής της δηµοπρασίας, δηλαδή όσο πιο
έντονος ο ανταγωνισµός, τόσο λιγότερο πιθανό είναι για το χρήστη να ξαναλάβει
υπηρεσία από το δίκτυο. Αυτό δικαιολογείται ως εξής: αν η προσφορά του
χρήστη υπερκερασθεί σε µια πολύ ανταγωνιστική δηµοπρασία, τότε δεδοµένης
της αυξητικής τάσης της τιµής, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για το χρήστη να
νικήσει σε κάποια από τη σειρά δηµοπρασιών που ακολουθούν. Μάλιστα, η
εκθετική µείωση των προσφορών του χρήστη στη γενική περίπτωση όπου a < 1,
∗
. Αξίζει επίσης να
επιδεινώνει την κατάσταση και µειώνει περαιτέρω την PrcHit
∗
προσεχθεί ότι για a = 1 , η PrcHit
εξαρτάται από το q και το k , το οποίο λόγω

 pt − u 0 
.
 δ 

της (4) ισούται µε k = 

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσµα της
Πρότασης 1 είναι ασυµπτωτικό για t → ∞ , ο χρονικός ορίζοντας δεν είναι
∗
προσεγγίζεται
πρακτικά απεριόριστος υπό την έννοια ότι η πιθανότητα PrcHit

ικανοποιητικά αθροίζοντας τους πρώτους όρους της σειράς στην (7). Εποµένως,
το αποτέλεσµα αυτό είναι επίσης εφαρµόσιµο για την ανάλυση µεταβατικών
φαινοµένων της δηµοπρασίας. Το ίδιο ισχύει επίσης για την ανάλυση και τα
αποτελέσµατα των δύο εποµένων ενοτήτων του παρόντος κεφαλαίου.

6.4 Επανεξέταση του γενικού υποδείγµατος
Έχοντας µελετήσει την ειδική περίπτωση της προηγούµενης ενότητας,
στην παρούσα ενότητα επανεξετάζεται το γενικό υπόδειγµα το οποίο εισήχθη
στην ενότητα 6.2 για a < 1 , η ανάλυση του οποίου είναι περισσότερο δύσκολη,
∗
όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η δυσκολία στο να υπολογισθεί η PrcHit
(δηλαδή η

ασυµπτωτική τιµή της πιθανότητας PrcHit (t ) , καθώς το t → ∞ ,) σε κλειστή
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µορφή οφείλεται κυρίως στο ότι ούτε το i j , ούτε το A( j , k ) µπορούν να
υπολογισθούν σε κλειστή µορφή. Ωστόσο, είναι εφικτό να υπολογισθούν
∗
, τα οποία µάλιστα υπό ορισµένες
κάποια φράγµατα για την πιθανότητα PrcHit

συνθήκες είναι αρκετά κοντά.
Είναι φανερό ότι όταν η πιθανότητα q αύξησης της τιµής στο υπόδειγµα
του τυχαίου περιπάτου είναι µικρότερη από

1
, τότε η αθροιστική πιθανότητα
2

∗
συγκλίνει στη µονάδα, δηλαδή PrcHit
= 1, για 0 ≤ q ≤

µε αυτήν της Πρότασης 1. Για q >

1
. Η απόδειξη είναι όµοια
2

1
∗
, η PrcHit
είναι πολύ δύσκολο να
2

υπολογισθεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται το άνω και κάτω φράγµα της εν
λόγω πιθανότητας.
Πρόταση 6.2. Ισχύει:
k

1 − q 
(1 − q) k + i1
∗
 , αν
(1 − q) + k ⋅
≤ PrcHit
< 
i1
1 − q ⋅ (1 − q)
 q 
k

1
< q <1.
2

 1− q 

k

∗
Απόδειξη: Πρώτα θα αποδειχθεί ότι PrcHit
 , αν
< 
 q 

(9)

1
< q < 1 . Κάτι
2

k

1− q 
∗
τέτοιο αποδεικνύεται εύκολα, δεδοµένου ότι το 
 είναι η τιµή της PrcHit
 q 
για a = 1 , δηλαδή αν είναι u t = u 0 για t = 1, 2, ... Στο γενικό υπόδειγµα ισχύει

u t ≤ u 0 . Προφανώς λόγω της εκθετικής µείωσης της οριακής χρησιµότητάς του
(και συνακόλουθα της προσφοράς του) στη δεύτερη περίπτωση, ο χρήστης δεν
µπορεί

να έχει ποτέ µεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει σε κάποια

δηµοπρασία απ’ ό,τι όταν u t = u 0 για t = 1, 2, ... Συνάγεται λοιπόν ότι
k

1− q 
∗
 , αν
PrcHit
< 
 q 

1
< q < 1.
2
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Στη συνέχεια, θα αποδειχθεί ότι (1 − q ) k + k ⋅

(1 − q ) k + i1
∗
, αν
≤ PrcHit
1 − q ⋅ (1 − q ) i1

1
< q < 1 . Ισχύει ότι:
2
∗
PrcHit
= (1 − q) k + A(1, k ) ⋅ q ⋅ (1 − q ) k +i1 + A(2, k ) ⋅ q 2 ⋅ (1 − q ) k + i2 + ...

(10)

Λόγω της εκθετικής µείωσης της οριακής χρησιµότητας, ισχύει ότι

u j − u j −1 = α ⋅ (u j −1 − u j − 2 ) . Συνεπώς, δεδοµένου ότι α < 1 , προκύπτει ότι η
διαφορά

∆i j = i j − i j −1

είναι

µη

αύξουσα

ως

προς

j.

Συνεπώς

max {∆i j } = ∆i1 = i1 + k − k = i1 . Όµως είναι επίσης ∆i2 = i2 − i1 . Συνεπώς, ισχύει
i 2 = ∆i 2 + i1 ≤ 2 ⋅ i1 . Οµοίως,

∆i3 = i3 − i 2 ≤ i 2 − i1 ≤ i1 , άρα συνεπάγεται ότι

i3 ≤ i 2 + i1 ≤ 3 ⋅ i1 . Συνεχίζοντας µε τον ίδιο τρόπο, προκύπτει ότι εν γένει ισχύει:
i j ≤ j ⋅ i1 για

j = 2,3,...

(11)

Από τη σχέση (5) έχουµε ότι A(1, k ) = k . Επίσης, αποδεικνύεται ότι

A( j , k ) ≥ A( j − 1, k ) , για j = 2,3,... (Η απόδειξη παρουσιάζεται στη συνέχεια ως
Λήµµα 6.1.) Συνεπώς A( j , k ) ≥ k για j = 1, 2, …. Συνδυάζοντας αυτό το
φράγµα για το A( j , k ) µε το φράγµα για το i j , το οποίο δίδεται από την (11),
συνάγεται από την (10) ότι:
∗
PrcHit
≥ (1 − q ) k + k ⋅ (1 − q ) k +i1 ⋅ [1 + q ⋅ (1 − q ) i1 + q 2 ⋅ (1 − q ) 2 i1 + ...] ⇒

∗
PrcHit
≥ (1 − q ) k + k ⋅

(1 − q ) k + i1
1 − q ⋅ (1 − q ) i1

{δεδοµένου

Λήµµα 6.1. Ισχύει:

A(1, k ) = k και
A( j , k ) ≥ A( j − 1, k ) για j = 2,3,...
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Απόδειξη:

Πρώτα θα αποδειχθεί ότι

A(1, k ) = k . Πράγµατι, είναι

1 + i1 + k 
 i + 1
 − 1 ⋅  1  = k . Στην περίπτωση τώρα που
A(1, k ) = 
1


 1 

j ≥ 2 , κάθε

αποδεκτή µορφή µεταβολής της τιµής για την επανεξυπηρέτηση του χρήστη
ακριβώς µια δεδοµένη χρονική στιγµή µήκους j − 1 + i j −1 + k πάντοτε τελειώνει
µε µείωση τιµής. Εξ’ ορισµού όµως υπάρχουν A( j − 1, k ) τέτοιες µορφές. Έστω
τώρα οι µορφές µήκους j + i j + k όπου στις πρώτες j − 1 + i j −1 + k εµφανίζεται
κάποια από τις A( j − 1, k ) ανωτέρω µορφές, το οποίο όµως έχει τροποποιηθεί
ώστε η µείωση τιµής της θέσης j − 1 + i j −1 + k να έχει αντικατασταθεί από την j
αύξηση τιµής, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν οι εναποµείνασες

i j − i j −1 + 1 µειώσεις τιµής. Προφανώς όλες αυτές οι µορφές µεταβολής της
τιµής συνεπάγονται την επανεξυπηρέτηση του χρήστη για πρώτη φορά ακριβώς
τη χρονική στιγµή j + i j + k : υπάρχουν ακριβώς i j + k µειώσεις τιµής και εκ
κατασκευής είναι αδύνατο η τιµή να έχει πέσει κάτω από το u t σε οποιαδήποτε
πρότερη χρονική στιγµή (δηλαδή τη χρονική στιγµή t ′ = j − 1 + i j −1 + k ή πιο
πριν). Αντίθετα κάτι τέτοιο γίνεται ακριβώς τη χρονική στιγµή t = j + i j + k .
Εποµένως υπάρχουν τουλάχιστον A( j − 1, k ) µορφές διακύµανσης της τιµής
µήκους

A( j − 1, k )

j + i j + k , κάθε µία από τις οποίες ξεκινάει µε κάποια από τις
τροποποιηµένες

-

όπως

αναφέρθηκε

παραπάνω

-

µορφές

διακύµανσης τιµής.

Μέχρι στιγµής, παρουσιάσθηκαν το άνω και το κάτω φράγµα για το
∗
για
PrcHit

1
< q < 1 . Στη συνέχεια εξετάζεται η απόσταση τους, η οποία και
2

∗
καθορίζει την ακρίβειά τους ως προσέγγιση του PrcHit
. Αξίζει να προσεχθεί ότι η

απόσταση αυτή εξαρτάται και από το i1 , το οποίο µπορεί να υπολογισθεί από
την (4) για συγκεκριµένες τιµές των

p 0 , u 0 , δ . Υπενθυµίζεται ότι στην

ανάλυση ως τώρα έχει γίνει έµµεσα η υπόθεση ότι ο χρήστης είναι εν γένει
ανταγωνιστικός, το οποίο συνεπάγεται ότι η απόσταση των p0 και u 0 είναι
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µικρή και συνεπώς αυτό ισχύει και για το k . Επίσης, εν γένει οι χρήστες
επιλέγουν µεγάλες τιµές για το α, δηλαδή τιµές πολύ κοντά στο 1, προκειµένου
να αποφύγουν την ταχεία µείωση της οριακής τους χρησιµότητας σε περίπτωση
ήττας σε κάποια δηµοπρασία. Εποµένως, προκειµένου να απλοποιηθεί η
∗
παρουσίαση της µελέτης για τα όρια του PrcHit
, η µελέτη µας εστιάζεται σε

µικρές τιµές του

k , οι οποίες και έχουν πρακτική χρησιµότητα και

προσεγγίζουµε το i1 µε το k . Η προσέγγιση αυτή αιτιολογείται από το ότι για

α = 1 , και p 0 = u 0 , είναι i1 = k .
Όπως δείχνει και ο Πίνακας 6.1, η διαφορά των δύο φραγµάτων είναι
πολύ µικρή αν q ≥ 0.6. Αντίθετα, η απόσταση αυτή αυξάνει σηµαντικά για

q ∈ (0.5,0.6) και είναι µη αποδεκτή για k = 2 ή k = 3 . Επιπλέον αριθµητικά
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η διαφορά αυτή µειώνεται πολύ για µεγαλύτερα k
(βλέπε Σχήµα 6.2).
∗
∆ιαφορά των ορίων του PrcHit

q:

k =1

k=2

k =3

k = 10

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.65

0.70

0.75

0.80

1

3

5

7

0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.03

0.01

0.01

0.002

5

2

9

8

6

0.5

0.4

0.3

0.3

0.2

0.13

0.08

0.04

0.02

5

5

7

1

3

0.7

0.5

0.4

0.3

0.2

0.11

0.05

0.02

0.01

2

6

3

3

2

0.6

0.3

0.1

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00000

0.00000

6

0

3

6

2

2

2

1

1

∗

Πίνακας 6.1: Η απόσταση των ορίων του PrcHit συναρτήσει των k και q.
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0.06
Difference0.04
0.02
0

10
8
6
Kappa

0.7
Probability

4
0.8
q

2

0.9

Σχήµα 6.2: Η µείωση των διαφορών των δύο ορίων για µεγάλα k.

Τέλος, αξίζει να τονισθεί ότι η διαφορά των δύο φραγµάτων µπορεί να
µειωθεί περαιτέρω αν το κάτω φράγµα της Πρότασης 6.2 αντικατασταθεί από
το

(1 − q ) k + k ⋅ (1 − q ) k +i1 + A(2, k ) ⋅ (1 − q ) k +i1 ⋅ q ⋅ (1 − q ) i1 ⋅ [1 + q1 ⋅ (1 − q ) i1 + ...] ,

το οποίο προκύπτει κάνοντας και πάλι χρήση του Λήµµατος 6.1. Η
προκύπτουσα όµως βελτίωση από αυτήν την αλλαγή είναι εν γένει µικρή.

6.5 Μελέτη των επαγόµενων µορφών εκχώρησης πόρων
Υπενθυµίζεται ότι στο υπόδειγµά µας, η οριακή χρησιµότητα του
εξεταζόµενου χρήστη βρίσκεται κάτω από την τιµή της δηµοπρασίας τη
χρονική στιγµή t = 0 . Αν η οριακή χρησιµότητα υπερβεί ξανά την τιµή της
δηµοπρασίας για πρώτη φορά τη χρονική στιγµή t , τότε το µήκος χάσµατος στη
µορφή εκχώρησης πόρων ορίζεται ως t . Ο υπολογισµός της αναµενόµενης
τιµής του µήκους ανά χάσµα (ή συντοµότερα µέσο µήκος χάσµατος) στη
µορφή εκχώρησης πόρων µπορεί να υπολογισθεί αριθµητικά ως εξής: Πρώτα,
υπολογίζεται το k και το i j για j = 1, 2,... . Έπειτα, από την (6) υπολογίζεται
αριθµητικά η Prhit (t ) . Προκειµένου να υπολογισθεί το µέσο µήκος χάσµατος
της επαγόµενης µορφής εκχώρησης πόρων, διακρίνουµε δύο περιπτώσεις:
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•

0<q≤

1
: Σε αυτήν την περίπτωση, δεδοµένου ότι οι πιθανότητες
2

Prhit (t ) έχουν άθροισµα τη µονάδα, αρκεί να αθροισθούν τα γινόµενα
όλων των δυνατών µηκών χασµάτων

j + ij + k

µε την αντίστοιχη

πιθανότητα επανεξυπηρέτησης Prhit ( j + i j + k ) .

•

1
< q < 1 : Σε αυτήν την περίπτωση, δεδοµένου ότι οι πιθανότητες
2
Prhit (t ) δεν έχουν άθροισµα τη µονάδα κατ’ αρχήν πρέπει να αθροισθούν
τα γινόµενα όλων των δυνατών µηκών χασµάτων

j + i j + k µε την

αντίστοιχη πιθανότητα επανεξυπηρέτησης Prhit ( j + i j + k ) . Στη συνέχεια
κανονικοποιούµε διαιρώντας αυτό το άθροισµα µε το άθροισµα των
∗
. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση
Prhit (t ) , το οποίο είναι το όριο PrcHit

υπολογίζεται το υπό συνθήκη (conditional) µέσο µήκος χάσµατος,
δεδοµένου ότι ο χρήστης επιτυγχάνει την επανείσοδό του στο δίκτυο.
Κατά συνέπεια, το µέσο µήκος χάσµατος AGL (δηλαδή Average Gap
Length) δίνεται από τον τύπο:

1
∞

 ∑ j =1 Prhit ( j + i j + k ) ⋅ ( j + i j + k ), αν 0 < q ≤ 2
AGL =  1
.
1
∞
< q <1
 ∗ ⋅ ∑ j =1 Prhit ( j + i j + k ) ⋅ ( j + i j + k ), αν
 PrcHit
2

Σχήµα 6.3: Το µέσο µήκος χάσµατος συναρτήσει του q για u0 = 100, δ = 10,
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Κάποια σχετικά αριθµητικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα
6.3 για α = 1 . Οι τιµές του µέσου µήκους χάσµατος είναι συµµετρικές ως προς
τον άξονα q =
και για

1
1
. Αυτή η συµµετρία οφείλεται στο ότι τόσο για 0 < q <
όσο
2
2

1
< q < 1 προκύπτουν A(k , j ) µορφές µεταβολής της τιµής µήκους
2

k + 2 j µε j αυξήσεις. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις τα ( j + i j + k ) = 2 j + k
που προκύπτουν είναι τα ίδια. Επίσης βάσει του ανωτέρω τύπου για το AGL,
για

1
< q < 1 κάθε όρος 2 j + k του αθροίσµατος
2

πολλαπλασιάζεται µε το

k

1− q 
αντίστοιχο Prhit (2 j + k ) = A( k , j ) ⋅ 
 ⋅ q ( k + j ) ⋅ (1 − q) j . Αυτή όµως είναι η
 q 
πιθανότητα Prhit ( 2 j + k ) - που εµφανίζεται στο αντίστοιχο άθροισµα γινοµένων
του AGL για 0 < q <

1
1
*
- επί το PrcHit
για
< q < 1 (βλέπε Πρόταση 6.1). Όµως
2
2

*
ο κοινός παράγοντας PrcHit
για

1
< q < 1 απλοποιείται στον τύπο του AGL γιατί
2

ταυτίζεται µε τον παρανοµαστή. Έτσι, εµφανίζεται η συµµετρία στις τιµές του
AGL.
Επίσης, για τιµές του q οι οποίες είναι πολύ µικρές, το πλέον πιθανό
είναι ο χρήστης να καταφέρει αµέσως να ξαναλάβει υπηρεσία µετά από µια
µείωση της τιµής, µε αποτέλεσµα η τιµή του AGL να είναι πολύ κοντά στο 1.
Επίσης, για τιµές του q οι οποίες είναι πολύ κοντά στο 1, το AGL και πάλι θα
έχει ίδια τιµή, δεδοµένου ότι ο χρήστης είτε θα επανεξυπηρετηθεί αµέσως µετά
µια (µείωση τιµής (αν και αυτό είναι απίθανο να συµβεί) είτε αυτό δεν θα γίνει
ποτέ.
Επίσης, υπενθυµίζεται ότι η κατανοµή των µορφών εκχώρησης πόρων οι
οποίες παρουσιάσθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, δείχνει ότι οι χρήστες
είτε λαµβάνουν υπηρεσία σε πάρα πολύ καλή ποιότητα (χρήστες µε γενικά
υψηλή τιµή οριακής χρησιµότητας) είτε δεσµεύουν ελάχιστους πόρους (µη
ανταγωνιστικοί

χρήστες).

Επιπλέον,

οι

χρήστες

των οποίων

η οριακή

χρησιµότητα είναι συχνά κοντά στην τιµή της δηµοπρασίας έχουν µορφές
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εκχώρησης πόρων οι οποίες είναι παρόµοιες µε αυτή του Σχήµα 5.3(a),
έχοντας λίγα µεγάλα χάσµατα. Αντίθετα, οι λιγότερο προτιµητέες µορφές –
παρόµοιες µε αυτήν που εµφανίζεται στο Σχήµα 5.3(b) – είναι σπάνιες, όπως
απαιτείται. Τα φαινόµενα αυτά χαρακτηρίζουν και το ανωτέρω υπόδειγµα: Οι
χρήστες των οποίων οι προσφορές είναι πολύ κοντά στο pt µπορεί να θεωρηθεί
ότι συµµετέχουν σε µια δηµοπρασία µε q ≅

1
οπότε και το αναµενόµενο
2

µήκος χάσµατος είναι µεγάλο. Η έλλειψη µεγάλου πλήθους χασµάτων µικρού
µεγέθους δικαιολογείται από την «εκτίναξη» του u t σε u 0 αµέσως µετά την
επανεξυπηρέτηση

του

χρήστη

στο

δίκτυο.

Η

απότοµη

αύξηση

της

υποβαλλόµενης προσφοράς τη χρονική στιγµή t + 1 δηµιουργεί µια αρκετά
µεγάλη διαφορά ασφαλείας από το pt , άρα και µια σειρά επιτυχών αποδόσεων
πόρων στο χρήστη. Η διαφορά αυτή είναι πρακτικά πολύ µεγαλύτερη από τον

 u 0 − pt 
 µετά από τις οποίες είναι δυνατόν µε
 δ 

ελάχιστο αριθµό δηµοπρασιών 

συνεχείς αυξήσεις της τιµής της δηµοπρασίας η οριακή χρησιµότητα του
χρηστή να υπερκερασθεί από την τιµή.

6.6 Αξιολόγηση και χρησιµότητα του υποδείγµατος
Η ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου βασίσθηκε στην υπόθεση ότι ένα
υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου είναι επαρκές για την περιγραφή της µεταβολής
της τιµής της δηµοπρασίας. Σε αυτήν την ενότητα, παρέχεται η πειραµατική
αποτίµηση της εγγύτητας των εκτιµήσεων του υποδείγµατος ως προς το
αναµενόµενο µέσο µήκος χάσµατος στις επαγόµενες µορφές εκχώρησης πόρων
µε αυτά που προκύπτουν από τις προσοµοιώσεις του µηχανισµού ATHENA.
Η µεθοδολογία η οποία υιοθετήθηκε είναι η ακόλουθη: Εκτελούνται
πολλές προσοµοιώσεις του µηχανισµού ATHENA όπου συµµετέχει ένας
µεγάλος αριθµός από ανταγωνιζόµενους χρήστες οι οποίοι υποβάλλουν
προσφορές για πόρους. Μετά από κάθε δηµοπρασία, εντοπίζονται οι χρήστες
οι οποίοι έχουν µορφές εκχώρησης πόρων µε χάσµατα, και αποθηκεύονται το
αντίστοιχο µήκος χάσµατος και το u 0 . Έπειτα, ορίζεται ένα ισοδύναµο
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υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου: Η πιθανότητα ανόδου της τιµής

q στο

ισοδύναµο υπόδειγµα τίθεται στο πηλίκο των αυξήσεων τιµών οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν στην προσοµοίωση της δηµοπρασίας δια του συνόλου των
µεταβολών της τιµής. Επίσης, το βήµα δ

της δηµοπρασίας προκύπτει

παίρνοντας το µέσο όρο των απολύτων διαφορών

pt − pt −1 που µετρήθηκαν

στην προσοµοίωση. Μετά την εκτέλεση ενός µεγάλου αριθµού προσοµοιώσεων,
οµαδοποιούµε τους χρήστες µε χάσµατα1 οι οποίοι έχουν παρόµοιο u 0 και
συµµετείχαν σε δηµοπρασίες που χαρακτηρίζονται από παρόµοια δ , q . Για
κάθε οµάδα χρηστών, υπολογίζεται το µέσο µήκος χάσµατος βάσει των
µετρήσεων των προσοµοιώσεων. Στη συνέχεια, αυτό συγκρίνεται µε το µέσο
µήκος χάσµατος το οποίο προκύπτει από το ισοδύναµο υπόδειγµα τυχαίου
περιπάτου, το οποίο και έχει προγραµµατισθεί σε Mathematica. Τέτοιες
συγκρίσεις αποκαλύπτουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το υπόδειγµά µας
παρέχει µια πολύ καλή προσέγγιση του πραγµατικού µήκους χάσµατος των
προσοµοιώσεων.
Ένα τυπικό

παράδειγµα

παρουσιάζει ο

Πίνακας

6.2:

Σε τρεις

προσοµοιώσεις συνολικά εντοπίσθηκαν 10 χάσµατα για χρήστες µε u 0 ≅ 272 ,

α = 0.99 , q ≅ 0.61 και δ ≅ 16 . Το µέσο µήκος των χασµάτων που µετρήθηκαν
ήταν 3.3636, ενώ το υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου για τα ίδια u 0 , δ , q δίνει
την εκτίµηση 3.4883, δηλαδή το σχετικό σφάλµα είναι µόνο περίπου 3.6%.
Πείραµα

Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων (α=0.99)

Εκτιµώµενες
Παράµετροι

Παρατηρηθέντα ζεύγη (u0, µήκοςΧάσµατος)
1

(274, 2), (274, 1), (269 ,2)

0.62

15.9

2

(262, 5), (262, 3)

0.59

15.9

1

Κάποιος χρήστης µπορεί να έχει πολλαπλά χάσµατα στη µορφή εκχώρησης

πόρων του.
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3

(276, 7), (276, 3), (276, 2), (278, 7), (278,2),

0.62

16.1

(278, 3)
Ισοδύναµο υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου: u 0 = 272 , q = 0.61 , δ = 16
Πίνακας 6.2: Τυπικά πειραµατικά αποτελέσµατα τα οποία καταδεικνύουν την
ακρίβεια του υποδείγµατος.

Ένα επιπλέον τυπικό παράδειγµα παρουσιάζει ο Πίνακας 6.3. : Σε τρεις
προσοµοιώσεις συνολικά εντοπίσθηκαν 11 χάσµατα για χρήστες µε u 0 ≅ 276 ,

α = 0.99 , q ≅ 0.65 και δ ≅ 11 . Το µέσο µήκος των χασµάτων που µετρήθηκαν
ήταν 3.7272, ενώ το υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου για τα ίδια u 0 , δ , q δίνει
την εκτίµηση 3.53073, δηλαδή το σχετικό σφάλµα είναι περίπου 5.2%.
Πείραµα

Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων (α=0.99)

Εκτιµώµενες
Παράµετροι

Παρατηρηθέντα ζεύγη (u0, µήκοςΧάσµατος)
1

(272, 6), (272, 2), (273, 3)

0.65

11.3

2

(265, 5), (284, 5), (273, 3), (273, 3), (280, 1)

0.65

11

3

(279, 4), (278, 4), (278, 5)

0.64

11

Ισοδύναµο υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου: u 0 = 276 , q = 0.65 , δ = 11
Πίνακας 6.3: Τυπικά πειραµατικά αποτελέσµατα τα οποία καταδεικνύουν την
ακρίβεια του υποδείγµατος.

Στη συνέχεια, εξηγείται πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα
προκειµένου να υποβοηθήσει τους χρήστες. Υπενθυµίζεται ότι οι χρήστες
επιλέγουν µια συνάρτηση χρησιµότητας βάσει της οποίας γίνεται η υποβολή
των προσφορών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή του χρήστη για το α είναι
πολύ σηµαντική για την ποιότητα της υπηρεσίας την οποία θα λάβει. Όσο πιο
µεγάλο είναι το α, τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα επανεξυπηρέτησης του
χρήστη και τόσο µικρότερο το προσδοκώµενο µέσο µήκος χάσµατος, αλλά και
τόσο µεγαλύτερη η χρέωση. Συνεπώς, χρήστες µε σοβαρούς περιορισµούς στον
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προϋπολογισµό (budget-constrained), των οποίων το u 0 είναι συχνά κοντά
στην τιµή της δηµοπρασίας αποκοµίζουν µικρή καθαρή χρησιµότητα.
Εποµένως, είναι πιθανό να είναι περισσότερο προσοδοφόρα για το χρήστη η
υποβολή τέτοιων προσφορών οι οποίες να µην κερδίζουν σε µερικές
δηµοπρασίες χρονοθυρίδων, αρκεί το επαγόµενο µήκος χάσµατος να είναι
αποδεκτό. Συνεπώς, µε κατάλληλη επιλογή της τιµής του α, ο χρήστης µπορεί
να επηρεάσει τόσο την προσδοκώµενη ποιότητα υπηρεσίας που θα λάβει όσο
και το προσδοκώµενο καθαρό όφελος.
Η βέλτιστη επιλογή της τιµής του α εξαρτάται από την ευαισθησία του
χρήστη ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας σε σχέση µε την αντίστοιχη
χρέωση. Προκειµένου να εκτιµηθεί αυτό, είναι αναγκαίο να µπορεί να
εκτιµηθεί η εξάρτηση της προσδοκώµενης ποιότητας υπηρεσίας από την τιµή
του α. Το µέσο µήκος χάσµατος το οποίο προκύπτει από το ανωτέρω
υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αντιπροσωπευτικό
της προσδοκώµενης ποιότητας υπηρεσίας, γιατί όπως έχει ήδη εξηγηθεί
παρέχει αρκετά ακριβείς εκτιµήσεις για το προσδοκώµενο µέσο µήκος
χάσµατος. Ο Πίνακας 6.4 παραθέτει ορισµένα αριθµητικά αποτελέσµατα τα
οποία είναι ενδεικτικά της ευαισθησίας του µέσου µήκους χάσµατος ως προς
την επιλογή του α στο διάστηµα [0.960, 0.999] για u 0 = 278 , q = 0.645 και

δ = 10.9 .

Ανάλυση ευαισθησίας του Μέσου Μήκους χάσµατος

α:

AGL :

0.95

0.96

0.96

0.97

0.97

0.98

0.98

0.99

0.99

0.99

5

0

5

0

5

0

5

0

5

9

53.0

51.8

30.8

27.7

24.0

18.3

12.5

7.08

4.34

3.47

6

5

9

8

8

7

7

Πίνακας 6.4: Ανάλυση ευαισθησίας ενδεικτική της εξάρτησης του προσδοκώµενου
µέσου µήκους χάσµατος µε την τιµή του α.
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Υποθέτουµε ότι η δηµοπρασία εφαρµόζεται σε ένα UMTS δίκτυο (βλέπε
Κεφάλαιο 5) όπου µια δηµοπρασία εκτελείται κάθε 10 msec, το οποίο
αντιστοιχεί στη διάρκεια µιας χρονοθυρίδας. Είναι φανερό ότι οι χρήστες οι
οποίοι ενδιαφέρονται πολύ για την ποιότητα υπηρεσίας θα πρέπει να επιλέξουν
το α στο διάστηµα [0.99, 0.999], γιατί η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τα 100
msec. Αντίθετα, οι χρήστες οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για να
αποκοµίσουν κάποια έκπτωση και λιγότερο για τέλεια ποιότητα υπηρεσίας, θα
πρέπει να επιλέξουν το α στο διάστηµα [0.965, 0.990]. Τέλος, κάθε επιλογή
για α < 0.96 , συνεπάγεται µέσο µήκος χάσµατος άνω των 500 msec και ως εκ
τούτου δεν συνιστάται.

6.7 Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο, αναπτύχθηκε ένα υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου
για την ανάλυση του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ, όπου οι χρήστες συµµετέχουν σε
µια σειρά δηµοπρασιών σφραγισµένων προσφορών και αποσκοπούν στη
δέσµευση της ίδιας ποσότητας µονάδων από το δηµοπρατούµενο αγαθό.
Συγκεκριµένα, το υπόδειγµα περιγράφει την τιµή κατωφλιού της δηµοπρασίας.
Χρησιµοποιώντας αυτό το υπόδειγµα µελετήθηκαν οι προκύπτουσες µορφές
εκχώρησης πόρων για παίκτες Τύπου 2 (βλέπε ενότητα 5.4) των οποίων η
οριακή χρησιµότητα και συνακόλουθα η αποστελλόµενη προσφορά στη
δηµοπρασίας παραµένει σταθερή όσο ο παίκτης κερδίζει, ενώ µειώνεται
εκθετικά όταν η τιµή της δηµοπρασίας είναι µεγαλύτερη από αυτήν. Τέλος,
παρουσιάσθηκαν κάποια πειραµατικά αποτελέσµατα για την αποτίµηση του
υποδείγµατος και µια µέθοδος µε την οποία η ανωτέρω ανάλυση µπορεί να
υποβοηθήσει το χρήστη στην επιλογή του παράγοντα έκπτωσης α
συνάρτησης υποβολής προσφορών του.
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7 Μελέτη της επίδρασης της πολυµετάδοσης στη δέσµευση
πόρων βάσει δηµοπρασιών
Η πολυµετάδοση (multicast) αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη τεχνολογία
στα δίκτυα η οποία επιτρέπει την αποδοτική µετάδοση δεδοµένων µέσω της
αποστολής ενός µόνο αντιγράφου των δεδοµένων σε όλους τους παραλήπτες
του. Η συγκεκριµένη δυνατότητα είναι πολύ σηµαντική για τα κυψελοειδή
δίκτυα όπως τα δίκτυα UMTS, στα οποία το φάσµα του ασυρµάτου δικτύου
πρόσβασης είναι εξαιρετικά περιορισµένο. Για αυτό το λόγο άλλωστε γίνεται
σηµαντική ερευνητική δουλειά για την υποστήριξη της πολυµετάδοσης σε
φυσικό επίπεδο σε αυτά τα δίκτυα. Ενδεικτικά, το 3GPP [98] έχει ήδη
προδιαγράψει την υπηρεσία MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service)
το οποίο υποστηρίζει την πολυµετάδοση σε φυσικό επίπεδο µέσω της
δηµιουργίας µονοκατευθυντικής σύνδεσης από έναν αποστολέα σε οµάδα
παραληπτών (unidirectional point to multipoint bearer service). Πέρα από τα
τεχνολογικά θέµατα, στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά ανοικτά θέµατα που
άπτονται της χρέωσης για υπηρεσίες πολυµετάδοσης. Ο ενδιαφερόµενος
αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στο [49] και τις εκεί αναφορές.
Στο

παρόν

κεφάλαιο

καθορίζεται

πώς

µπορεί

να

επεκταθεί

ο

µηχανισµός ΑΤΗΕΝΑ του Κεφαλαίου 5 ώστε να υποστηρίζει τη δηµοπράτηση
πόρων και για συνδέσεις πολυµετάδοσης. Επιπλέον, το παρόν κεφάλαιο
αποτελεί µια πειραµατική µελέτη των επιπτώσεων της πολυµετάδοσης στην
προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία και στα έσοδα του πωλητή, ειδικά όταν οι
συµµετέχοντες έχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το χρηµατικό ποσό το
οποίο

είναι

διατεθειµένοι

να

καταβάλλουν

για

την υπηρεσία (wealth

asymmetry). Αυτή η παραδοχή είναι σηµαντική δεδοµένου ότι η εξυπηρέτηση
µέσω

πολυµετάδοσης

συνεπάγεται

καθυστέρηση

αφού

απαιτείται

η

συγκέντρωση και ο συγχρονισµός πολλών χρηστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
χρήστες µε µεγάλες αξιολογήσεις να προτιµούν γενικά την άµεση ατοµική τους
εξυπηρέτηση µέσω ατοµικής συνόδου υπηρεσίας (unicast). Αντίθετα, χρήστες οι
οποίοι δεν είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν υψηλά ποσά για την ατοµική
εξυπηρέτησή τους από το δίκτυο, µε αποτέλεσµα η πιθανότητα να τους
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εκχωρηθούν πόροι να είναι µικρή σε αυτήν την περίπτωση, αναµένεται ότι θα
συνασπισθούν

σε

οµάδες

πολυµετάδοσης.

Γι’

αυτό

στο

υπόδειγµα

προδιαγραφής πειραµάτων, οι χρήστες πολυµετάδοσης θεωρούνται ότι είναι
διατεθειµένοι να καταβάλλουν παρόµοια ποσά για την υπηρεσία. Επίσης
εξετάζεται η επίπτωση της πολυµετάδοσης στις µορφές εκχώρησης πόρων των
χρηστών.

Τέλος,

αξίζει

να

τονισθεί

ότι

η µελέτη της επίδρασης της

πολυµετάδοσης στα παραγόµενα έσοδα είναι πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι
παρέχει µια ένδειξη για το αν οι δικτυακοί πάροχοι θα παρέχουν τελικά
τέτοιες υπηρεσίες στα δίκτυά τους.

7.1 Επέκταση του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ για πολυµετάδοση
Ο µηχανισµός της δηµοπρασίας θεωρώντας ατοµικές ροές χρηστών
(unicast) έχει παρουσιασθεί και µελετηθεί εκτενώς στο Κεφάλαιο 5. Στην
παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το πώς ο µηχανισµός αυτός µπορεί να δεχθεί
προσφορές για ροές πολυµετάδοσης. Προκειµένου να γίνει αυτό εφικτό, αρκεί
να επεκταθούν οι συναρτήσεις χρησιµότητας οι οποίες είχαν ορισθεί για
ατοµικές ροές χρηστών. Συγκεκριµένα, η µόνη τροποποίηση η οποία
χρειάζεται είναι η παράµετρος U s ,i για τις ροές πολυµετάδοσης να δηλώνει το
χρηµατικό ποσό το οποίο διατίθενται να καταβάλλουν για την υπηρεσία s όλα
τα µέλη της οµάδας i, δηλαδή για κάθε οµάδα πολυµετάδοσης (multicast group)
είναι U s ,i =

∑U

s,g

.

g∈i

Η υποβολή προσφορών και πάλι γίνεται αυτοµατοποιηµένα από το
δίκτυο. Όποτε κάποια προσφορά για σύνοδο πολυµετάδοσης είναι νικηφόρα
στη δηµοπρασία, η χρέωση της ροής αυτής πρέπει να διαµοιραστεί στα µέλη
της οµάδας. ∆εδοµένου ότι κάθε µέλος έχει εν γένει διαφορετική αξιολόγηση
για την υπηρεσία, η συνολική χρέωση µοιράζεται στα µέλη της οµάδας
αναλογικά ως προς την αξιολόγηση του καθενός.
Επιπλέον, για λόγους απλότητας γίνεται η υπόθεση ότι οι χρήστες και
των οµάδων πολυµετάδοσης αποκαλύπτουν µε ειλικρίνεια τις αξιολογήσεις
τους. Αυτό εν µέρει δικαιολογείται από το γεγονός ότι η χρέωση και σε αυτήν
την περίπτωση είναι µικρότερη από την υποβληθείσα προσφορά. Επίσης, στην
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πράξη αναµένεται να είναι µικρότερη από την αντίστοιχη χρέωση η οποία θα
προέκυπτε µέσω της ατοµικής συµµετοχής στη δηµοπρασία. Η χρέωση
κάποιου χρήστη πολυµετάδοσης είναι δυνατό να είναι υψηλότερη από εκείνη
που θα προέκυπτε µέσω της ατοµικής συµµετοχής στη δηµοπρασία σε σπάνιες
περιπτώσεις: Για παράδειγµα, κάτι τέτοιο είναι δυνατό να συµβεί για µια
οµάδα πολυµετάδοσης, η οποία αποτελείται από: α) ένα χρήστη ο οποίος είναι
διατεθειµένος να καταβάλλει για την υπηρεσία ένα εξαιρετικά υψηλό
χρηµατικό ποσό w (µεγαλύτερο από το τυπικό ποσό n χρηστών) και β) n − 1
χρήστες µε εξαιρετικά χαµηλές αξιολογήσεις έστω ε ο καθένας. Σε αυτή την
περίπτωση, είναι δυνατό η χρέωση του εύπορου χρήστη να είναι µεγαλύτερη
στην περίπτωση της πολυµετάδοσης. Αυτό συµβαίνει επειδή ουσιαστικά ο
χρήστης αυτός πληρώνει ποσοστό

w
≅ 1 του κοινωνικού κόστους ευκαιρίας
w +1

για n > 1 πόρους αντί αυτού για έναν, όπως θα ίσχυε αν συµµετείχε στη
δηµοπρασία ατοµικά. Ουσιαστικά δηλαδή ο εύπορος χρήστης επιδοτεί τους
αδύναµους οικονοµικά χρήστες. Στην πράξη όµως, οι χρήστες µε υψηλές
αξιολογήσεις προτιµούν να εξυπηρετηθούν άµεσα µέσω ατοµικής ροής παρά
να περιµένουν να «συγχρονισθούν» µε πολλούς άλλους ώστε να εξυπηρετηθούν
µέσω πολυµετάδοσης. Εποµένως, το ανωτέρω φαινόµενο δεν αναµένεται να
εµφανισθεί στην πράξη.

Υποθέτοντας επίσης ότι υπάρχει ανταγωνισµός στη

δηµοπρασία, προκύπτει ότι τα περιθώρια για µείωση της προσφοράς είναι εν
γένει περιορισµένα και επίσης ότι µέσω της επιτυχηµένης συµµετοχής σε
οµάδα υποβολής προσφοράς η πιθανότητα νίκης αυξάνεται σηµαντικά.
Στην πράξη, το U s ,i κάθε οµάδας επηρεάζεται και από τις αναχωρήσεις
και αφίξεις χρηστών λόγω της κινητικότητάς τους σε διαφορετικές κυψέλες και
πρέπει να ενηµερώνεται ανάλογα. Όταν λοιπόν κάποιος χρήστης µεταβεί σε
µια γειτονική κυψέλη αυτόµατα γίνεται µέλος της εκεί αντίστοιχης οµάδας
πολυµετάδοσης όπου παρέχεται η ίδια υπηρεσία, το U s ,i της οποίας αυξάνεται
αντίστοιχα. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τέτοια οµάδα, τότε ο
χρήστης θα προσπαθήσει να λάβει την ίδια υπηρεσία ατοµικά µέσω unicast.
Αξίζει να τονισθεί ότι µε την εξαίρεση των χρηστών περιαγωγής (handovers), δεν
επιτρέπεται σε χρήστες να συµµετάσχουν σε µια οµάδα µετά την έναρξη λήψης
της υπηρεσίας. Αυτό γίνεται ώστε να παρέχονται τα ορθά κίνητρα: εάν κάτι
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τέτοιο επιτρεπόταν, θα ήταν δυνατό για ένα χρήστη να αναµένει να εντοπίσει
µια νικηφόρα οµάδα πολυµετάδοσης και εκ των υστέρων να συµµετέχει σε
αυτή δηλώνοντας µια πολύ χαµηλή αξιολόγηση για την υπηρεσία προκειµένου
να αποφύγει τη χρέωση. Αντίθετα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισµός για τις
αναχωρήσεις, οι οποίες συµβαίνουν είτε λόγω της κινητικότητας των χρηστών,
είτε επειδή κάποιοι χρήστες σταµατούν τη λήψη υπηρεσίας. Βέβαια, έπειτα
από µια αναχώρηση το U s ,i της οµάδας µειώνεται αντίστοιχα. Για λόγους
απλότητας, θεωρούµε ότι στα handovers, το di (για συνδέσεις Τύπου 2) ή το ∆di
(για συνδέσεις Τύπου 3) για ροές πολυµετάδοσης είναι κοινό για όλα τα µέλη
και δεν επηρεάζεται από τις νέες αφίξεις. Η µικρή χρονική περίοδος εκτέλεσης
των δηµοπρασιών είναι εξαιρετικά καλή αφού επιτρέπει τις προσφορές των
ροών πολυµετάδοσης να αναπροσαρµόζονται συνεχώς βάσει της πραγµατικής
ζήτησης σε κάθε κυψέλη.
Γενικά, οι ροές πολυµετάδοσης είναι σηµαντικά πιο απαιτητικές ως
προς την ποσότητα των δικτυακών πόρων που απαιτούνται για την µετάδοσή
των δεδοµένων τους στο ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης συγκριτικά µε τις
ατοµικές ροές (unicast). Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναµία του δικτύου να
πραγµατοποιήσει αποδοτικό έλεγχο ισχύος για ροές πολυµετάδοσης, οπότε η
κεραία της κυψέλης αναγκαστικά εκπέµπει µε τη µέγιστη ισχύ προκειµένου η
πληροφορία να φτάσει µέχρι και τα όρια της κυψέλης. Η αύξηση όµως της
ισχύος επηρεάζει αρνητικά τον επιτεύξιµο ρυθµό µετάδοσης λόγω της αύξησης
των παρεµβολών [26]. Προκειµένου να ληφθεί υπ’ όψιν αυτός ο περιορισµός,
θεωρείται ότι µια ροή πολυµετάδοσης απαιτεί τη δέσµευση n φορές
περισσότερων πόρων από µια ατοµική ροή για τον ίδιο ρυθµό µετάδοσης
δεδοµένων. Μια ρεαλιστική τιµή η οποία προέκυψε βάσει τεχνολογικών
µελετών είναι n = 6 [26]. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι το δίκτυο δεν πρέπει να
επιτρέπει το σχηµατισµό οµάδων πολυµετάδοσης µε µέγεθος µικρότερο του n.
Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα δικαιολογηµένου, αφού η παροχή υπηρεσίας σε
τέτοιες οµάδες δεν είναι προς το συµφέρον ούτε του παρόχου, γιατί
συνεπάγεται υποχρησιµοποίηση πόρων, ούτε και των χρηστών της οµάδας, οι
οποίοι θα πλήρωναν τελικά περισσότερο από τη χρέωση την οποία θα είχαν αν
συµµετείχαν στη δηµοπρασία µε ατοµικές ροές. Το τελευταίο οφείλεται στο ότι
όταν λιγότεροι από n χρήστες αποτελούν µια οµάδα, κάθε µέλος πρέπει να
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καταβάλλει αντίτιµο για το κοινωνικό κόστος ευκαιρίας παραπάνω από µιας
ατοµικής ροής.

7.2 Πειραµατική αποτίµηση
7.2.1 Μεθοδολογία
Η µεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την πειραµατική αποτίµηση
του µηχανισµού ATHENA όταν υφίσταται η δυνατότητα πολυµετάδοσης είναι
εντελώς αντίστοιχη µε αυτήν του Κεφαλαίου 5. Το υπόδειγµα προσοµοίωσης το
οποίο περιγράφεται στην ενότητα 5.5 επεκτάθηκε ώστε να περιλαµβάνει το
µέγεθος κάθε οµάδας πολυµετάδοσης (δηλαδή το πλήθος των µελών της)
καθώς και τον παράγοντα n που εκφράζει την επιβάρυνση που επιφέρει στο
δίκτυο µια τέτοια σύνοδος, όπως και το πλήθος αυτών των συνόδων ανά
πείραµα.

Αυτές

οι

παράµετροι

µπορούν να

δοθούν ως είσοδοι στην

προσοµοίωση. Σε όλα τα πειράµατα τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια το
n έχει την τιµή 6. Προκειµένου να εισαχθεί στο υπόδειγµα η ασυµµετρία στα
χρηµατικά ποσά τα οποία είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν οι χρήστες για
την υπηρεσία (υψηλά, µεσαία και χαµηλά αντίστοιχα), τα ποσά αυτά
επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο από οµοιόµορφες κατανοµές µε διαφορετικά
πεδία τιµών.

7.2.2 Πειραµατικά αποτελέσµατα
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισµένα πειραµατικά αποτελέσµατα,
ενδεικτικά

της

επίδρασης

της

πολυµετάδοσης

για

διάφορες

συνθήκες

ανταγωνισµού και κατανοµές των αξιολογήσεων των χρηστών.
Η πρώτη οµάδα πειραµάτων αποτελείται από 20 προσοµοιώσεις στις
οποίες η δηµοπρασία εκτελέσθηκε για 1000 χρονοθυρίδες. Σε όλα αυτά τα
πειράµατα, ανταγωνίζονται 25 χρήστες Τύπου 2 µε χαµηλές αξιολογήσεις, 25
χρήστες Τύπου 3 µε χαµηλές αξιολογήσεις και 21 χρήστες Τύπου 2 µε υψηλές
αξιολογήσεις. Ο Πίνακας 7.1 περιέχει τη µέση τιµή της προκύπτουσας
κοινωνικής ευηµερίας και των εσόδων του παρόχου για τα πειράµατα αυτά.
Στην περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται η πολυµετάδοση, οι χρήστες µε
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µεγάλες αξιολογήσεις για την υπηρεσία σχηµατίζουν 3 οµάδες πολυµετάδοσης,
κάθε µία µε 7 µέλη. Η κοινωνική ευηµερία είναι σε όλα τα πειράµατα
µεγαλύτερη όταν εφαρµόζεται η πολυµετάδοση, αλλά η βελτίωσή της σε σχέση
µε όταν επιτρέπονται µόνο ατοµικές ροές είναι σχετικά µικρή. Αυτό οφείλεται
στις χαµηλές αξιολογήσεις των περισσοτέρων χρηστών, οι οποίοι όταν
εισάγονται επιπλέον στο δίκτυο λόγω της πολυµετάδοσης δεν βελτιώνουν την
κοινωνική ευηµερία σηµαντικά. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι τα έσοδα όταν
επιτρέπεται η πολυµετάδοση είναι χαµηλότερα. Αυτό εξηγείται ως εξής: Όταν
δεν επιτρέπεται η πολυµετάδοση, δεν µπορούν να γίνουν όλοι οι χρήστες µε τις
υψηλές αξιολογήσεις δεκτοί στο δίκτυο, συνεπώς πρέπει να ανταγωνισθούν
µεταξύ τους σε αρκετά χρονικά διαστήµατα. Εποµένως, η χρέωση για µεγάλα
διαστήµατα καθορίζεται από τις χαµένες προσφορές τέτοιων χρηστών οι οποίες
είναι αρκετά υψηλές. Αντίθετα, στην περίπτωση της πολυµετάδοσης, ο
ανταγωνισµός µειώνεται και η χρέωση κατά κύριο λόγο καθορίζεται από τις
προσφορές των χρηστών µε τις χαµηλές αξιολογήσεις, οπότε και τα έσοδα του
πωλητή τα οποία προκύπτουν είναι χαµηλότερα.
Μόνο ατοµικές ροές

Εφαρµόζεται πολυµετάδοση

Έσοδα

Κοινωνική Ευηµερία

Έσοδα

Κοινωνική Ευηµερία

14563

20626

10254

22238

Πίνακας 7.1: Τυπικά πειραµατικά αποτελέσµατα – Οµάδα Α.

Η δεύτερη οµάδα πειραµάτων αποτελείται από 20 προσοµοιώσεις στις
οποίες η δηµοπρασία εκτελέσθηκε για 2000 χρονοθυρίδες. Σε όλα αυτά τα
πειράµατα, ανταγωνίζονται 25 χρήστες Τύπου 2 µε υψηλές αξιολογήσεις, 25
χρήστες Τύπου 3 µε υψηλές αξιολογήσεις και 98 χρήστες Τύπου 2 µε χαµηλές
αξιολογήσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται η πολυµετάδοση, οι
χρήστες µε χαµηλές αξιολογήσεις για την υπηρεσία σχηµατίζουν 7 οµάδες
πολυµετάδοσης, κάθε µία µε 14 µέλη. Αυτή δηλαδή η οµάδα προσοµοιώσεων
είναι ουσιαστικά η αντίστροφη περίπτωση της προηγούµενης ως προς τις
αξιολογήσεις των χρηστών που δηµιουργούν οµάδες πολυµετάδοσης. Ο
Πίνακας 7.2 περιέχει τη µέση τιµή της προκύπτουσας κοινωνικής ευηµερίας
και των εσόδων του παρόχου για τα πειράµατα αυτά. Παρατηρείται ότι η
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κοινωνική ευηµερία και πάλι βελτιώνεται όταν εφαρµόζεται η πολυµετάδοση,
ενώ το ίδιο συµβαίνει και για τα έσοδα. Το φαινόµενο αυτό δικαιολογείται γιατί
µε την πολυµετάδοση, οι χρήστες µε τις χαµηλές αξιολογήσεις έχουν πλέον την
πιθανότητα

να

κερδίσουν

τους

χρήστες

µε

τις

υψηλές

αξιολογήσεις,

υποβάλλοντας οµαδικές προσφορές. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση η
πολυµετάδοση συνεπάγεται την ένταση του ανταγωνισµού λόγω της ύπαρξης
περισσοτέρων

υψηλών προσφορών και βελτιώνονται σηµαντικά τόσο η

κοινωνική ευηµερία όσο και τα παραγόµενα έσοδα. Η συγκεκριµένη οµάδα
πειραµάτων επίσης είναι ενδεικτική και της σηµασίας του µεγέθους της
οµάδας πολυµετάδοσης, το οποίο τώρα είναι 14, σε αντίθεση µε τα
προηγούµενα πειράµατα όπου ήταν ίσο µε 7. Συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερο
το µέγεθος της οµάδας, τόσο πιο πιθανό είναι να υποβληθεί στη δηµοπρασία
µια υψηλή προσφορά και συνεπώς τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η
προσφορά αυτή να είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα 6 προσφορών ατοµικών
ροών και κερδοφόρα.
Μόνο ατοµικές ροές

Εφαρµόζεται πολυµετάδοση

Έσοδα

Κοινωνική Ευηµερία

Έσοδα

Κοινωνική Ευηµερία

14941

21545

17291

27697

Πίνακας 7.2: Τυπικά πειραµατικά αποτελέσµατα – Οµάδα Β.

Σε όλα αυτά τα πειράµατα εξετάστηκαν επίσης και οι µορφές
εκχώρησης πόρων των χρηστών. Το συµπέρασµα είναι ότι η επέκταση του
µηχανισµού

ATHENA ώστε

να περιλαµβάνει

και

πολυµεταδόσεις

έχει

αµελητέα επίπτωση στις µορφές εκχώρησης πόρων. Και πάλι οι ενδιάµεσες
µορφές παραµένουν σπάνιες (βλέπε ενότητα 5.5). Ωστόσο, επειδή µε την
πολυµετάδοση εξυπηρετούνται µέσω των οµάδων περισσότεροι χρήστες,
συνολικά

περισσότεροι

χρήστες

λαµβάνουν

(σχεδόν)

τέλεια

ποιότητα

υπηρεσίας. Μάλιστα αυτό ισχύει και για χρήστες οι οποίοι αν δεν συµµετείχαν
σε οµάδες πολυµετάδοσης, αλλά έπαιζαν ατοµικά στη δηµοπρασία, δεν θα
εξυπηρετούνταν καθόλου. Το Σχήµα 7.1 απεικονίζει τη µορφή εκχώρησης
πόρων µιας οµάδας πολυµετάδοσης η οποία αποτελείται από χρήστες Τύπου 2
µε χαµηλές αξιολογήσεις. Αυτή η οµάδα εξυπηρετείται µε τέλεια ποιότητα
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υπηρεσίας, κερδίζοντας σε όλες τις µίνι-δηµοπρασίες στις οποίες συµµετέχει.
Αντίθετα, όταν τα µέλη συµµετέχουν ατοµικά, µόνο ένα από αυτά κατορθώνει
να λάβει υπηρεσία για το 80% του χρόνου σύνδεσης (βλέπε Σχήµα 7.2), ενώ τα
υπόλοιπα δεν λαµβάνουν καθόλου υπηρεσία από το δίκτυο (βλέπε Σχήµα 7.3).

Σχήµα 7.1: Η οθόνη εικονίζει τις συνολικά διαθέσιµες ποσότητες µονάδων πόρων
του συστήµατος (γραµµή), τη συνολική ζήτηση για πόρους (υψηλοί ιστοί) και τη
µορφή εκχώρησης πόρων (χαµηλοί ιστοί) µιας οµάδας πολυµετάδοσης.

Σχήµα 7.2: Η οθόνη εικονίζει τις συνολικά διαθέσιµες ποσότητες µονάδων πόρων
του συστήµατος (γραµµή), τη συνολική ζήτηση για πόρους (υψηλοί ιστοί) και τη
µορφή εκχώρησης πόρων (χαµηλοί ιστοί) ενός χρήστη της οµάδας πολυµετάδοσης
ο οποίος εξυπηρετήθηκε.
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Σχήµα 7.3: Η οθόνη εικονίζει τις συνολικά διαθέσιµες ποσότητες µονάδων πόρων
του συστήµατος (γραµµή), τη συνολική ζήτηση για πόρους (υψηλοί ιστοί) και τη
µορφή εκχώρησης πόρων (χαµηλοί ιστοί οι οποίοι εδώ δεν υπάρχουν) ενός χρήστη
της οµάδας πολυµετάδοσης ο οποίος δεν εξυπηρετήθηκε καθόλου.

7.2.3 Σύνοψη συµπερασµάτων
Η κοινωνική ευηµερία βελτιώνεται εν γένει από την εξυπηρέτηση
χρηστών µέσω οµάδων πολυµετάδοσης αντί ατοµικά. Αυτό οφείλεται στο ότι µε
την πολυµετάδοση απαιτούνται λιγότεροι πόροι από µια οµάδα πολυµετάδοσης
από το άθροισµα των πόρων που απαιτούνται προκειµένου τα µέλη αυτά να
εξυπηρετηθούν µε ατοµικές ροές. Εποµένως, υπάρχει µεγαλύτερος βαθµός
αξιοποίησης και χρήσης των διαθέσιµων πόρων. Άρα αυξάνει το πλήθος των
χρηστών οι οποίοι εξυπηρετούνται από το δίκτυο, και συνεπώς και η κοινωνική
ευηµερία.
Τα

πειράµατα

τα

οποία

πραγµατοποιήθηκαν

δείχνουν

ότι

η

πολυµετάδοση επιδεινώνει τα έσοδα του παρόχου όταν υπάρχει µικρός
αριθµός ανταγωνιστικών χρηστών και η ζήτηση είναι χαµηλή. Μάλιστα όσο
µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των χρηστών που συµµετέχουν σε οµάδες
πολυµετάδοσης, τόσο µεγαλύτερη η ποσοστιαία απώλεια εσόδων. Ο λόγος είναι
ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι περισσότερο ωφέλιµο για τους χρήστες να
πάψουν να ανταγωνίζονται και να «συµµαχήσουν» σχηµατίζοντας οµάδες
πολυµετάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο η ζήτηση µειώνεται περαιτέρω και το ίδιο
και τα παραγόµενα έσοδα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που υπάρχει έστω και
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µέτριος ανταγωνισµός στις δηµοπρασίες, η πολυµετάδοση δεν επηρεάζει
ιδιαίτερα τα παραγόµενα έσοδα ενώ όσο ο ανταγωνισµός εντείνεται τόσο
µεγαλύτερη είναι η βελτίωση στα πραγόµενα έσοδα µε την πολυµετάδοση. Αυτό
οφείλεται στο ότι η διασπορά των αξιολογήσεων των χρηστών καθιστά πρακτικά
αδύνατη για ένα ποσοστό του πληθυσµού τη λήψη υπηρεσίας όταν όλοι οι
χρήστες υποβάλλουν ατοµικές προσφορές. Με άλλα λόγια, στην πράξη οι µίνιδηµοπρασίες διεξάγονται για ένα µόνο τµήµα των χρηστών, αυτό µε τις υψηλές
αξιολογήσεις. Από τους χρήστες αυτούς, άλλοι αναδεικνύονται νικητές και
κάποιοι καθορίζουν µε τις προσφορές τους τη χρέωση των πρώτων. Η υποβολή
οµαδικών προσφορών για συνόδους πολυµετάδοσης όµως µεταβάλλει αυτήν
την κατάσταση, αφού επιτρέπει στους χρήστες οι οποίοι αποκλείονταν
προηγουµένως να υποβάλλουν οµαδικές ανταγωνιστικές προσφορές στη
δηµοπρασία. Εποµένως, και αυτοί οι χρήστες πλέον (µε τη µορφή οµάδων)
µπορούν να επηρεάσουν την έκβαση της δηµοπρασίας σε αντίθεση µε
προηγουµένως. Συγκεκριµένα, οι οµάδες αυτές χρηστών υποβάλλουν πλέον
προσφορές οι οποίες:
•

είτε είναι νικηφόρες και εκτοπίζουν κάποιες ατοµικές ροές µε υψηλές
αξιολογήσεις οι οποίες και θα καθορίσουν ένα νέο υψηλότερο κόστος
ευκαιρίας άρα και χρέωση για τους νικητές,

•

είτε χάνουν αλλά ανεβάζουν τη χρέωση για τις νικηφόρες ροές
πολυµετάδοσης.
Η

ύπαρξη διαφορών στις αξιολογήσεις

είναι σηµαντική

για

τα

πειραµατικά αποτελέσµατα. Πράγµατι, όταν η διασπορά των αξιολογήσεων
είναι µικρή και ο ανταγωνισµός µέτριος, τα έσοδα τα οποία προκύπτουν µε την
πολυµετάδοση, αν και λίγο υψηλότερα, είναι πολύ κοντά σε αυτά που
προκύπτουν αν όλοι οι χρήστες υποβάλουν ατοµικές προσφορές. Ωστόσο, όσο
µεγαλώνει η διασπορά των αξιολογήσεων, τα έσοδα για τον πωλητή εν γένει
µεγαλώνουν

επίσης.

Ένα

παρόµοιο

φαινόµενο

έχει

παρατηρηθεί

στις

δηµοπρασίες φάσµατος τις οποίες πραγµατοποίησε η FCC στις ΗΠΑ (βλέπε
Κεφάλαιο 3, [35]). Σε αυτές τις δηµοπρασίες, όταν επετράπη για τις µικρές
εταιρείες να συνασπισθούν και να διεκδικήσουν ως κοινοπραξία κάποια άδεια
φάσµατος, τότε γενικά παρατηρήθηκε ένταση του ανταγωνισµού και αύξηση
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των εσόδων της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτέλεσε η Τοπική
Στενοζωνική ∆ηµοπρασία (Regional Narrowband Auction) των ΗΠΑ όπου από
τις έξι ζώνες συχνοτήτων οι ζώνες 2 και 6 είχαν µειωµένο κόστος αν
αποκτούνταν από εταιρείες οι οποίες εκπροσωπούσαν ασθενείς κοινωνικές
οµάδες, όπως µειονότητες, γυναικείες οργανώσεις κτλ. Οι άδειες αυτές
ονοµάζονταν άδειες διακεκριµένων παικτών (Designated Entity Licenses) και οι
αντίστοιχες εταιρείες διακεκριµένες οντότητες (Designated Entities). Η έκπτωση
για τις εταιρείες αυτές ήταν σηµαντική: 40% του τελικού κόστους. Οι εταιρείες
οι οποίες τελικά κέρδισαν αυτές τις άδειες, δηλαδή η PageMart στη ζώνη 1, η
Shearing στη ζώνη 6 στις περιοχές NorthEast South και Midwest και η
Benbow στη ζώνη 6 στις περιοχές Central και West, ήταν όντως διακεκριµένες
οντότητες. Όµως, το κόστος το οποίο κατέβαλαν ήταν περίπου 40% υψηλότερο
από αυτό των οµοειδών αδειών γειτονικών ζωνών συχνοτήτων [35]. Ωστόσο, σε
πολλές ευρωπαϊκές δηµοπρασίες φάσµατος, ο σχηµατισµός κοινοπραξιών είχε
ως συνέπεια την περαιτέρω µείωση του ήδη χαµηλού ανταγωνισµού, µε
αποτέλεσµα τα παραγόµενα έσοδα να είναι πολύ χαµηλά. Αυτό το φαινόµενο
είναι σε συµφωνία µε τα ευρήµατα της παρούσας πειραµατικής ανάλυσης.
Ωστόσο, η αναλογία δεν είναι πλήρης λόγω του παράγοντα n που υπεισέρχεται
για την πολυµετάδοση σε κυψελοειδή δίκτυα [60].
Επίσης, αξίζει να τονισθεί ότι στην πράξη, αν και δεν υπάρχει
διαφοροποίηση στην ποιότητα του καναλιού µετάδοσης των δεδοµένων σε
ατοµικές ροές ή ροές πολυµετάδοσης, υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο
εξυπηρέτησης. Συγκεκριµένα, οι ατοµικές ροές είναι ανεξάρτητες από τις
αιτήσεις άλλων χρηστών και ως εκ τούτου µπορούν να εξυπηρετηθούν άµεσα
από το δίκτυο. Αντίθετα, οι ροές πολυµετάδοσης απαιτούν τη συγκέντρωση ενός
ικανού αριθµού χρηστών και το συγχρονισµό τους προκειµένου να ξεκινήσει η
λήψη υπηρεσίας. Αυτές οι απαιτήσεις συνεπάγονται καθυστέρηση στην έναρξη
της υπηρεσίας, και ως εκ τούτου εκτιµάται ότι οι χρήστες µε υψηλές
αξιολογήσεις θα προτιµούν εν γένει να εξυπηρετούνται µέσω ατοµικών ροών.
Αντίθετα, οι χρήστες µε χαµηλές αξιολογήσεις θα προτιµούν να συµµετέχουν
σε οµάδες πολυµετάδοσης ώστε να έχουν κάποια πιθανότητα να λάβουν
ικανοποιητική υπηρεσία. Εποµένως, στην πράξη εµφανίζονται περιπτώσεις στις
οποίες

οµάδες

χρηστών

µε

συγκρίσιµες
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προκειµένου να λάβουν υπηρεσία, όπως δηλαδή έχει υποτεθεί και στην
παρούσα ανάλυση.
Τέλος, όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος των οµάδων πολυµετάδοσης,
τόσο πιο εύκολα οι υποβληθείσες προσφορές τους µπορούν να υπερκεράσουν
το άθροισµα n υψηλών ατοµικών προσφορών και συνεπώς να κερδίσου στη
δηµοπρασία. Εποµένως η πιθανότητα νίκης και λήψης υπηρεσίας για τους
χρήστες οι οποίοι υποβάλλουν οµαδικές προσφορές για εξυπηρέτηση µέσω
ροών πολυµετάδοσης εξαρτάται τόσο από το επίπεδο του ανταγωνισµού στη
δηµοπρασία, όσο και από το µέγεθος των οµάδων που σχηµατίζονται από τους
συνασπιζόµενους χρήστες.

7.3 Συµπεράσµατα
Στο παρόν κεφάλαιο επεκτάθηκε ο µηχανισµός ATHENA του Κεφαλαίου
5 ώστε να επιτρέπει την ύπαρξη τόσο ατοµικών ροών όσο και ροών
πολυµετάδοσης.

Επίσης

αποτιµήθηκε

πειραµατικά

η

επίδραση

της

πολυµετάδοσης στην ποιότητα υπηρεσίας την οποία λαµβάνουν οι χρήστες, στα
έσοδα του παρόχου και στην προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία, ειδικά όταν οι
συµµετέχοντες έχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το χρηµατικό ποσό το
οποίο

είναι

διατεθειµένοι

να

καταβάλλουν

για

την υπηρεσία (wealth

asymmetry). Προκύπτει ότι η πολυµετάδοση βελτιώνει την κοινωνική ευηµερία
και σε πολλές περιπτώσεις (µέτριου και υψηλού ανταγωνισµού) και τα έσοδα.
Τα συµπεράσµατα της πειραµατικής αυτής µελέτης της επίδρασης της
πολυµετάδοσης ισχύουν και για άλλες µεθόδους χρέωσης βάσει χρήσης, όπου
η «τιµή» της υπηρεσίας καθορίζεται από το σηµείο όπου η προσφορά
ισοσταθµίζεται από τη ζήτηση.
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8 Συµπεράσµατα – Μελλοντική Έρευνα
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί µια συνοπτική παρουσίαση και αποτίµηση
της έρευνας που εκπονήθηκε στα πλαίσια της παρούσα διδακτορικής
διατριβής. Παράλληλα, παρουσιάζονται και ορισµένα ανοικτά ζητήµατα τα
οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο µελλοντικής έρευνας.
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάσθηκε µια κανονική LR(1) γραµµατική
περιγραφής των στρατηγικών παικτών σε δηµοπρασίες τύπου FCC η οποία
αναπτύχθηκε µετά από ευρύτατη ανάλυση των στρατηγικών παικτών στις
δηµοπρασίες που έχουν ήδη διενεργηθεί διεθνώς. Παράλληλα, ορίσθηκε και
µια πρωτότυπη αποδοτική στρατηγική, η «αποφασιστική στρατηγική». Τέλος,
περιγράφηκε και υλοποιήθηκε µια πλατφόρµα λογισµικού η οποία επιτρέπει
τη διεξαγωγή δηµοπρασιών τύπου FCC για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για την
αποτίµηση στρατηγικών για µια πλειάδα συνθηκών αγοράς. Η πλατφόρµα
επίσης παρέχει λειτουργίες συστηµάτων στήριξης αποφάσεων σε παίκτες που
συµµετέχουν στη δηµοπρασία.
Μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση µελλοντικής εργασίας είναι η ανάπτυξη
και

ενσωµάτωση

στην

πλατφόρµα

λογισµικού

αλγορίθµων

τεχνητής

νοηµοσύνης, τέτοιων ώστε να πραγµατοποιείται: α) αυτόµατη αναγνώριση των
στρατηγικών των ανταγωνιστών παικτών, εξετάζοντας τις προσφορές τις οποίες
αποστέλλουν

οι

τελευταίοι

στη

δηµοπρασία

και

β)

προσαρµογή

της

προτεινόµενης στρατηγικής στα δεδοµένα αυτά. Ωστόσο ένα σηµαντικό θέµα
που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψην προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το κατά
πόσο

οι δηµοπρασίες αυτού του τύπου πρόκειται να συνεχίσουν να

εφαρµόζονται στο µέλλον µε την έως τώρα συχνότητα.
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάσθηκε ένας µηχανισµός ο οποίος µπορεί να
εφαρµοσθεί για την εκχώρηση του εύρους ζώνης των συνδέσµων ενός δικτύου
γενικής τοπολογίας. Ο µηχανισµός αυτός (MIDAS) βασίζεται σε Ολλανδικές
δηµοπρασίες

πολλαπλών

µονάδων

και

αποτελεί

επέκταση

εκείνου

προηγούµενης εργασίας [41]. Στην παρούσα εργασία εξηγείται ότι η κοινωνική
ευηµερία που προκύπτει µε την εφαρµογή του µηχανισµού γενικά προσεγγίζει
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τη µέγιστη δυνατή, ενώ τροποποιώντας το κριτήριο τερµατισµού ο µηχανισµός
µπορεί να µεγιστοποιεί τα παραγόµενα έσοδα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας
επιτυχηµένης πολιτικής µεταβολής τιµών (µια πρώτη αποτίµηση της πολιτικής
αυτής είχε γίνει στο [41]) και µε την υιοθέτηση ενός κατάλληλου κανόνα
χρέωσης, ο οποίος παρέχει το κίνητρο στους χρήστες να υποβάλλουν
ειλικρινείς προσφορές. Μάλιστα, αποδεικνύεται ότι ο δηµοπράτης µπορεί να
εκµεταλλευτεί την όποια πληροφορία διαθέτει (πλήρη ή µερική) προκειµένου
να παραµετροποιήσει το µηχανισµό ώστε η απόδοση του τελευταίου ως προς
την επαγόµενη κοινωνική ευηµερία να είναι η βέλτιστη. Η υπολογιστική
πολυπλοκότητα του µηχανισµού είναι µικρή και γι’ αυτό είναι κλιµακώσιµος
για δίκτυα µε πολλούς συνδέσµους και χρήστες. Συνολικά, ο µηχανισµός
δηµοπρασιών

MIDAS αποτελεί µια

γρήγορη, πολύ ικανοποιητική

και

πρακτικά εφαρµόσιµη λύση σε ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα βελτιστοποίησης.
Τα παραπάνω αποτελούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου
µηχανισµού.
Στο

Κεφάλαιο

5

παρουσιάσθηκε

ο

µηχανισµός

ΑΤΗΕΝΑ,

ένας

αποτελεσµατικός µηχανισµός δέσµευσης πόρων µέσω δηµοπρασιών για την
αποδοτική και σχεδόν συνεπή εκχώρηση των µονάδων πόρων ενός δικτύου
UMTS στους χρήστες του. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να εξυπηρετήσει
επιτυχώς τις απαιτήσεις εκχώρησης µονάδων πόρων υπηρεσιών µεταφοράς
δεδοµένων (ειδήσεων υπό µορφή κειµένου, video, κτλ.) σε πρακτικές
περιπτώσεις δικτύων µε µεγάλους πληθυσµούς ανταγωνιζοµένων χρηστών και
µεγάλες

διάρκειες

συνόδων

των

διαφόρων

υπηρεσιών.

Η

πειραµατική

αποτίµηση του µηχανισµού καταδεικνύει ότι ο µηχανισµός ATHENA έχει τη
σηµαντική ιδιότητα ότι η πλειονότητα των µορφών εκχώρησης των πόρων των
χρηστών είτε είναι σχεδόν συνεπείς (µε αποτέλεσµα την πολύ ικανοποιητική
ποιότητα υπηρεσίας) είτε περιλαµβάνουν εξαιρετικά περιορισµένες ποσότητες
µονάδων πόρων για τις οποίες ο χρήστης χρεώνεται ελάχιστα. Επίσης,
παρουσιάσθηκε η τροποποίηση του µηχανισµού ATHENA ώστε να είναι
εφαρµόσιµος στο UMTS Release 5+ HSDPA. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε
συγκριτική πειραµατική αποτίµηση του µηχανισµού µε τους διαδεδοµένους
αλγορίθµους εκχώρησης πόρων Round Robin και First Come First Served, η
οποία καταδεικνύει την ανωτερότητα του µηχανισµού ATHENA ως προς τις
-232-

Κεφάλαιο 8ο: Συµπεράσµατα διατριβής και θέµατα για µελλοντική έρευνα
επαγόµενες µορφές απόδοσης πόρων και την επαγόµενη κοινωνική ευηµερία.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι στην ανάλυση των κινήτρων των ανταγωνιζοµένων
παικτών εµφανίζεται στο παιγνιοθεωρητικό υπόδειγµα η διάσταση του χρόνου.
Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε την εισαγωγή συναρτήσεων χρησιµότητας του
χρήστη (και υποβολής προσφορών εκ µέρους του) που λαµβάνουν υπ’ όψην το
ιστορικό της συµµετοχής του χρήστη είναι µια πρωτότυπη συµβολή της
παρούσας διατριβής, η οποία µάλιστα έχει υιοθετηθεί προσφάτως και από
άλλους ερευνητές.
Σηµαντικότερο πρόβληµα στην πρακτική εφαρµογή του προτεινόµενου
µηχανισµού δηµοπρασίας αποτελεί ο συνδυασµός δύο παραγόντων:
•

Το γεγονός ότι αν και οι ενδιάµεσες µορφές απόδοσης πόρων είναι
σπάνιες, δεν είναι αδύνατο να αποκλεισθεί η εµφάνισή τους.

•

Η φιλοσοφία των παρόχων κυψελοειδών δικτύων.
Συγκεκριµένα, οι τηλεφωνικοί πάροχοι παραδοσιακά είναι διστακτικοί

στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους µε µη εγγυηµένη και υψηλή
ποιότητα υπηρεσίας. Αντίθετα, στα δίκτυα µεταφοράς δεδοµένων τόσο οι
πάροχοι όσο και οι χρήστες είναι εξοικειωµένοι µε φαινόµενα µεταβολής της
ποιότητας υπηρεσίας, όπως για παράδειγµα είναι η αδυναµία σύνδεσης στο
δίκτυο τις ώρες αιχµής ή ο χαµηλός ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων σε
περιόδους συµφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτης γενεάς, λόγω του ότι
αρχικά δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στο χώρο της τηλεφωνίας, δεν είναι
εν γένει διατεθειµένοι να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσία για την
οποία κάποιος χρήστης ενδέχεται να µην εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά.
Εποµένως, η υιοθέτηση ενός µηχανισµού όπως αυτός ο οποίος προτάθηκε στην
παρούσα διατριβή δεν είναι πιθανή όσο η ζήτηση για υπηρεσίες µεταφοράς
δεδοµένων και συνακόλουθα το επίπεδο χρησιµοποίησης των πόρων των
δικτύων

αυτών

είναι

σε

χαµηλά

επίπεδα.

Ένας

πιθανός

τρόπος

να

παρακαµφθεί αυτό το εµπόδιο θα ήταν η εκτέλεση της δηµοπρασίας να µην
αφορά την εκχώρηση των πόρων ολοκλήρου του φάσµατος του ασύρµατου
δικτύου πρόσβασης, αλλά µόνο ενός τµήµατος αυτού. Συγκεκριµένα, ένα
τµήµα του φάσµατος θα παρέχονταν στους παίκτες οι οποίοι θα ήταν
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διατεθειµένοι να καταβάλλουν µια υψηλή προκαθορισµένη τιµή για την
υπηρεσία. Η πολιτική εξυπηρέτησης θα ήταν για αυτούς τους χρήστες η FCFS
ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή της υπηρεσίας σε τέλεια ποιότητα για όλη τη
σύνδεση του χρήστη. Παράλληλα, θα υπήρχε ένα τµήµα του φάσµατος το
οποίο θα µπορούσε να αποδίδεται µέσω δηµοπρασιών σε παίκτες των οποίων
οι αξιολογήσεις για την υπηρεσία είναι χαµηλότερες από τις προαναφερθείσες
προκαθορισµένες τιµές. Για αυτήν την κατηγορία παικτών θα υπήρχε
αβεβαιότητα ως προς την ποιότητα υπηρεσίας. Η διεξοδική µελέτη της
εφαρµοσιµότητας

ενός

τέτοιου

µηχανισµού

και

της

επίδρασης

του

διαχωρισµού των χρηστών στα κίνητρα τους, στις προκύπτουσες µορφές
εκχώρησης πόρων, στην επαγόµενη κοινωνική ευηµερία καθώς και στα
παραγόµενα έσοδα αποτελούν θέµα µελλοντικής έρευνας.
Στο Κεφάλαιο 6 αναπτύχθηκε ένα υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου για την
ανάλυση µεταβατικών φαινοµένων ως προς τις µορφές πόρων που λαµβάνουν
οι χρήστες του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ. Συγκεκριµένα, το υπόδειγµα περιγράφει
την τιµή κατωφλιού της δηµοπρασίας. Χρησιµοποιείται για να µελετηθούν οι
προκύπτουσες µορφές εκχώρησης πόρων για παίκτες των οποίων η οριακή
χρησιµότητα και συνακόλουθα η αποστελλόµενη προσφορά στη δηµοπρασία
παραµένει σταθερή όσο ο παίκτης κερδίζει, ενώ µειώνεται εκθετικά όταν η τιµή
κατωφλιού

της

δηµοπρασίας

είναι

µεγαλύτερη

από

αυτήν.

Επίσης,

παρουσιάσθηκαν ορισµένα πειραµατικά αποτελέσµατα για την αποτίµηση του
υποδείγµατος και µια µέθοδος µε την οποία η ανωτέρω ανάλυση µπορεί να
υποβοηθήσει το χρήστη στην επιλογή του παράγοντα έκπτωσης α

της

συνάρτησης υποβολής προσφορών του. Η συµβολή αυτού του κεφαλαίου είναι
σηµαντική για την αιτιολόγηση και ερµηνεία µέσω ενός µαθηµατικού
υποδείγµατος των πειραµατικών αποτελεσµάτων του Κεφαλαίου 5.
Η ανάλυση στάσιµης κατάστασης της δηµοπρασίας αποτελεί ένα
ενδιαφέρον θέµα µελλοντικής έρευνας. Συγκεκριµένα, θα µπορούσε να
εξετασθεί ποιο είναι το κατάλληλο µαθηµατικό υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου
το οποίο είναι κατάλληλο για την περιγραφή της µεταβολής της τιµής της
δηµοπρασίας σε µεγάλες χρονικές κλίµακες. Σε ένα τέτοιο υπόδειγµα, η τιµή
κατωφλιού της δηµοπρασίας πρέπει να έχει µεγαλύτερη τάση να επιστρέφει
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στη µέση τιµή της όταν είναι µεγαλύτερη η αντίστοιχη απόκλιση. Στη συνέχεια,
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το εν λόγω υπόδειγµα ώστε να µελετηθεί η
µακροσκοπική συµπεριφορά των χρηστών στη δηµοπρασία. Συγκεκριµένα,
αναµένεται ότι χρήστες οι οποίοι δεν είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν
µεγάλα χρηµατικά ποσά στη δηµοπρασία προτιµούν να χρησιµοποιούν το
δίκτυο σε ώρες χαµηλής συµφόρησης. Η συµπεριφορά των χρηστών σε ένα
τετοιο υπόδειγµα θα µπορούσε να µελετηθεί σε µέση και µεγάλη χρονική
κλίµακα ως προς το πότε επιλέγει κάθε χρήστης να συνδεθεί στο δίκτυο και
πώς αντιδρά στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά
λόγω υψηλού ανταγωνισµού. Αυτό όµως εξαρτάται από τον βαθµό ευαισθησίας
του ως προς τη χρέωση. Εποµένως, θα ήταν αναγκαία η προδιαγραφή
διαφόρων τύπων χρηστών µε διαφορετικούς βαθµούς ευαισθησίας ως προς τη
χρέωση και την αναµενόµενη ποιότητα υπηρεσίας. . Ο συνδυασµός λοιπόν
ενός υποδείγµατος µεταβολής της τιµής της δηµοπρασίας σε µέσες και µεγάλες
χρονικές κλίµακες µε ένα υπόδειγµα προδιαγραφής τύπων χρηστών θα
συνέβαλε

σηµαντικά

στη

συστηµατική

µελέτη

φαινοµένων

στάσιµης

κατάστασης της δηµοπρασίας.
Στο Κεφάλαιο 7 αποτιµάται πειραµατικά η επίδραση της εισαγωγής
υπηρεσιών πολυµετάδοσης (multicast) στην ποιότητα υπηρεσίας την οποία
λαµβάνουν οι παίκτες του µηχανισµού ATHENA, στα έσοδα του παρόχου και
στην προκύπτουσα κοινωνική ευηµερία, ειδικά όταν οι συµµετέχοντες έχουν
σηµαντικές διαφορές ως προς το χρηµατικό ποσό το οποίο είναι διατεθειµένοι
να καταβάλλουν για την υπηρεσία (wealth asymmetry). Προκύπτει ότι η
πολυµετάδοση βελτιώνει την κοινωνική ευηµερία και σε πολλές περιπτώσεις
(µέτριου και υψηλού ανταγωνισµού) και τα έσοδα. Τα συµπεράσµατα της
πειραµατικής αυτής µελέτης της επίδρασης της πολυµετάδοσης ισχύουν και
για άλλες µεθόδους χρέωσης βάσει χρήσης, όπου η τιµή της υπηρεσίας
καθορίζεται από το σηµείο όπου η προσφορά ισοσταθµίζεται από τη ζήτηση.
Μάλιστα στην πράξη αναµένεται ότι χρήστες οι οποίοι δεν είναι ευαίσθητοι
στην χρέωση θα προτιµούν την εξυπηρέτηση µέσω ατοµικών ροών ενώ χρήσες
οι οποίες δεν είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν µεγάλα χρηµατικά ποσά θα
εξυπηρετούνται

µέσω

πολυµετάδοσης.

Συνεπώς,

η

έρευνα

παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο έχει γενικότερο ενδιαφέρον.
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Η εφαρµογή της µεθοδολογίας που παρουσιάσθηκε στην παρούσα
διατριβή για άλλες µεθόδους χρέωσης βάσει χρήσης (όπως π.χ. µια δηµοπρσία
οµοιόµορφης τιµής) και η συγκριτική αποτίµηση των αποτελεσµάτων θα ήταν
δυνατό να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτηµα µελλοντικής ερευνητικής
διερεύνησης. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας θα ήταν σκόπιµο να ορισθούν και
περισσότερα υποδείγµατα ασυµµετρίας του χρηµατικού ποσού το οποίου είναι
διατεθειµένοι να καταβάλλουν οι χρήστες για την υπηρεσία. Για παράδειγµα,
θα µπορούσε να ορισθεί ένα εναλλακτικό υπόδειγµα στο οποίο υπάρχει
ασυµµετρία και µέσα στην οµάδα πολυµετάδοσης.

∆ηλαδή, σε κάθε οµάδα

πολυµετάδοσης να συµµετέχουν χρήστες µε διαφορετικές (χαµηλές, µεσαίες,
υψηλές) αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, θα µπορούσε να διεξαχθεί ανάλυση
ευαισθησίας των πειραµατικών αποτελεσµάτων του Κεφαλαιου 7 ως προς τις
υποθέσεις των υποδειγµάτων ώστε να εξαχθούν τα πλέον γενικά συµπεράσµατα
για την επίδραση της πολυµετάδοσης.
Συνοψίζοντας, στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής
διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρµογής οικονοµικών µηχανισµών και δη
δηµοπρασιών για την εκχώρηση των δικτυακών πόρων στους ανταγωνιζόµενους
χρήστες σταθερών και κυψελοειδών δικτύων. Συγκεκριµένα, ορίσθηκε µια
ποικιλία προβληµάτων µε θεωρητικό ενδιαφέρον και πρακτική σηµασία. Για
τα προβλήµατα αυτά προτάθηκαν πρωτότυπες λύσεις, οι οποίες είναι συµβατές
µε την τεχνολογία. Οι λύσεις αυτές αποτιµήθηκαν θεωρητικά και/ή µε τη
διεξαγωγή πειραµάτων. Η κύρια συµβολή της παρούσας διδακτορικής
διατριβής έγκειται στην πρωτοτυπία του τρόπου αντιµετώπισης των επίκαιρων
αυτών προβληµάτων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι καταδείχθηκε ότι είναι
εφικτή και αποτελεσµατική η εφαρµογή µηχανισµών δηµοπρασιών για την
επίλυσή τους.
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Παράρτηµα Α:

Ορισµός

στρατηγικών

και

τακτικών

κινήσεων σε δηµοπρασίες τύπου FCC µε την πρωτότυπη
γραµµατική
Στο παρόν παράρτηµα παρουσιάζονται οι υπό-γραµµατικές και κανόνες
ορισµού των στρατηγικών οι οποίες εµφανίσθηκαν στις δηµοπρασίες τύπου
FCC και οι οποίες δεν έχουν ήδη παρατεθεί στην ενότητα 3.1.2. Παράλληλα,
παρουσιάζονται και οι κανόνες ορισµού των τακτικών κινήσεων οι οποίες
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.1.3.

A.1 Ορισµός στρατηγικών
A.1.1 Αναζήτηση φθηνότερων αδειών (Value-seeking)
Η στρατηγική αυτή αποτελείται από τον κανόνα bid eligible cheapest
ο οποίος ορίζεται από την ακόλουθη υπό-γραµµατική:
S

→

Actions

(1)

Actions

→

Action ;

(2)

Action

→

Act

(3)

Act

→

Bid

(4)

Bid

→

bid HowManyFor WhereTo

(21)

HowManyFor

→

eligible

(22)

WhereTo

→

cheapest

(23)

Πίνακας Α.1: Η συντακτική περιγραφή της στρατηγικής αναζήτησης φθηνών
αδειών.

A.1.2 Στρατηγική αναµονής και επίθεσης (Snake in the grass)
Η στρατηγική αυτή αποτελείται από τους ακόλουθους κανόνες:
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if (early) then bid eligible nb_max;
if (middle) then bid nb_max nb_max;
if (high_activity_end) then bid nb_max nb_max;
if (reduced_activity_end ) then bid nb_max nb_max;
Η υπό-γραµµατική η οποία διαβάζει αυτούς τους κανόνες ακολουθεί:
S

→

Actions

(1)

Actions

→

Action1 ; Action2 ;

(2)

Action1

→

if (Conditions1) then Act1

(3)

Act1

→

Bid1

(4)

Action2

→

if (Conditions2) then Act2

(3)

Act2

→

Bid2

(4)

Conditions1

→

Condition1

(5)

Conditions2

→

Condition2

(5)

Condition1

→

AuctionPhase1

(6)

Condition2

→

AuctionPhase2

(6)

AuctionPhase1

→

early

(7)

AuctionPhase2

→

middle

|

high_activity_end

| (8)

reduced_activity_end
Bid1

→

bid HowManyFor1 WhereTo1

(21)

Bid2

→

bid HowManyFor2 WhereTo2

(21)

HowManyFor1

→

eligible

(22)

WhereTo1

→

nb_max

(23)
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HowManyFor2

→

nb_max

(22)

WhereTo2

→

nb_max

(23)

Πίνακας Α.2: Η συντακτική περιγραφή της στρατηγικής αναµονής και επίθεσης.

A.1.3 Στρατηγική αρχικού ψεύδους (Early-lying)
Οι κανόνες που περιγράφουν αυτήν τη στρατηγική είναι:
if (early) then bid eligible useless ;
if (middle) then bid eligible useless ;
if (end , face_predatory) then bid eligible useless ;
if (end , no_face_predatory) then bid nb_max nb_max ;
if (reduced_activity_end , stop_ok) then bid none none;
if

(reduced_activity_end

,

no_stop_ok)

then

withdraw

Licenses;
if (reduced_activity_end , no_stop_ok) then bid nb_max
nb_max;
Στη συνέχεια ορίζεται η στρατηγική αυτή από τη βασική γραµµατική
και από τα τερµατικά σύµβολα που την παράγουν:
S

→

Actions

(1)

Actions

→

Action1 ; Action2 ; Action3 ; Action4; Action5

(2)

Action1

→

if (Conditions) then Act1

(3)

Act1

→

Bid1

(4)

Conditions

→

Condition1

(5)

Condition1

→

AuctionPhase

(6)
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AuctionPhase

→

early | middle

(8)

Bid1

→

bid HowManyFor1 WhereTo1

(21)

HowManyFor1

→

eligible

(22)

→

useless

(23)

WhereTo1

Πίνακας Α.3: Η συντακτική περιγραφή της στρατηγικής αρχικού ψεύδους.

Οι

παραγωγές

της

υπόλοιπης

υπό-γραµµατικής

οι

οποίες

χρησιµοποιούνται στους 5 τελευταίους κανόνες γίνεται µε εντελώς αντίστοιχο
τρόπο και παραλείπεται για λόγους συντοµίας.

A.1.4 Στρατηγική ψευδούς επίδειξης ισχύος
Ο κανόνας που περιγράφει αυτή τη στρατηγική είναι ο ακόλουθος:
if (high_comp, jump_ok, poor my_bidder_id) then
jump_bid percentage demand core ;

A.2 Ορισµός τακτικών κινήσεων
A.2.1 Τεχνητή µείωση της ζήτησης (Demand Reduce)
Η τεχνητή µείωση της ζήτησης ορίζεται από τους παρακάτω κανόνες:
if (high_comp, high_activity_end, odrp, dr_threshold_ok) then
demand_reduce ;
if (high_comp, reduced_activity_end , odrp, dr_threshold_ok) then
demand_reduce ;

A.2.3 Αποφυγή σύγκρουσης µε συγκεκριµένους (ισχυρούς) παίκτες
Η τακτική αυτή ορίζεται από τον ακόλουθο κανόνα:
if (avoid strong_bidder_ids) then avoid_bidder;
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Η προσθήκη αυτού του κανόνα καθιστά αδύνατη τη διεκδίκηση
οποιασδήποτε άδειας όπου πλειοδοτεί κάποιος από τους strong_bidder_ids
(βλέπε ενότητα 3.2).

A.2.4 Στρατηγική αλλαγή αγοράς
Η αλλαγή τύπου αδειών ορίζεται από τους παρακάτω κανόνες:
if

(high_comp

market2_license_ids)

market1_licence_ids
then

,

low_comp

shift_market

from

market1_licence_ids to market2_license_ids;
if

(high_comp

market2_license_ids)

market1_licence_ids
then

,

medium_comp

shift_market

from

market1_licence_ids to market2_license_ids;

A.2.5 Επιβολή αντιποίνων σε ανταγωνιστές
Η τακτική αυτή ορίζεται από τον ακόλουθο κανόνα:
if (am_displaced Bidder) then bid one intruder_license_id;
Αξίζει να προσεχθεί ότι ο παραπάνω κανόνας προστίθεται στους ήδη
υπάρχοντες της στρατηγικής του παίκτη. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να ορισθεί εκ
νέου η «ανακατάληψη» της προσωρινά χαµένης άδειας, δεδοµένου ότι εφόσον
αυτή ανήκει στις επιθυµητές άδειες – π.χ. αυτές που µεγιστοποιούν την
καθαρή ωφέλεια του παίκτη – η επαναδιεκδίκησή της θα προκύψει
«αυτόµατα», ως αποτέλεσµα των ήδη υπαρχόντων κανόνων.

A.2.6 Αποτροπή αρνητικού αποτελέσµατος
Η τακτική αυτή ορίζεται από τον ακόλουθο κανόνα:
if (reduced_activity_end , no_have_bidded, no_stop_ok lic1)
then bid one lic1 ;
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A.2.7 Ηθεληµένη µείωση eligibility
Η τακτική αυτή ορίζεται από τον ακόλουθο κανόνα:
if (reduced_activity_end , stop_ok, el_threshold_ok) then bid
none none;
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Παράρτηµα

Β:

Μονάδες

δέσµευσης

πόρων

και

χρονοθυρίδες σε UMTS και GPRS δίκτυα
Στο παρόν τεχνολογικό παράρτηµα ορίζονται οι µονάδες δέσµευσης
πόρων και χρονοθυρίδες για τον προτεινόµενο µηχανισµό δηµοπρασίας, όταν
αυτός εφαρµόζεται σε UMTS και GPRS δίκτυα. Περισσότερες πληροφορίες
υπάρχουν στα [54], [91], [98] και [99].
Στο Σχήµα Β.1 απεικονίζεται το διάρκειας 10 msec WCDMA frame του
UMTS, στο οποίο αποδίδονται ένας αριθµός από bits στους χρήστες. Η
οντότητα που απονέµει τα bits του frame είναι ο Resource Manager.

Σχήµα Β.1: Εκχώρηση πόρων στο UMTS [54].

Στο GPRS (και την «εµπλουτισµένη» έκδοσή του EDGE), οι υπηρεσίες
των χρηστών ανταγωνίζονται για τη δέσµευση χρονοθυρίδων (time slots) GSM,
µε τη µονάδα εκχώρησης πόρων να είναι το Radio Block. Οι χρήστες
προσπαθούν να δεσµεύσουν το πλήθος radio blocks που χρειάζονται
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προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών τους. Η κίνηση
µεταφέρεται µέσω της αποστολής σποραδικών οµάδων πλαισίων δεδοµένων
που καλούνται Temporary Block Flows (TBFs) και εντάσσονται στο περιβάλλον
της συνόδου (PDP context), όπως φαίνεται στο Σχήµα Β.2.

Σχήµα Β.2: Εκχώρηση πόρων στο GPRS [91].
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Αγγλικός όρος

Ελληνικός όρος

a priori
abstraction
activity rule
additive
affiliated values
aggregate
approximation
arbitrary topology
ascending
ascending auction
ascending clock auction
assessment
asymmetry
auction
auction theory
auctioneer
average gap length
backbone
bandwidth
bandwidth market
belief
bid
bid shading
bidder
bottleneck (link)
broadband
budget
bulletin board
business relationship model
call admission control
cell
cellular networks
class
client
collusion
combinatorial (auction)
common value
comparative
complementarity
complexity
computational
conditional
conflict
congestion
continuous

εκ των προτέρων
αφαίρεση
κανόνας δραστηριότητας
αθροιστικός
συσχετισµένες αξιολογήσεις
συνολικός
προσέγγιση
γενική τοπολογία
αύξων
δηµοπρασία αύξουσας τιµής
δηµοπρασία αυξανόµενου ρολογιού
αποτίµηση
ασυµµετρία
δηµοπρασία
θεωρία δηµοπρασιών
δηµοπράτης
αναµενόµενο µέσο µήκος ανά χάσµα
κορµός
εύρος ζώνης
αγορά εύρους ζώνης
πεποίθηση
προσφορά
τεχνητή απόκρυψη ή µείωση προσφοράς
παίκτης
στενωπός (σύνδεσµος)
ευρυζωνικός
προϋπολογισµός
πίνακας ανακοινώσεων
υπόδειγµα εταιρικών συσχετίσεων
έλεγχος αποδοχής κλήσης
κυψέλη
κυψελοειδή δίκτυα
τάξη
πελάτης
συµπαιγνία
συνδυαστική (δηµοπρασία)
κοινή αξιολόγηση
συγκριτικός
συµπληρωµατικότητα
πολυπλοκότητα
υπολογιστικός
υπό συνθήκη
σύγκρουση
συµφόρηση
συνεχής
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convergence
cumulative probability
cutoff price
decision support system
declining price anomaly
demand
demand reduction
demand revelation
descending auction
designated entity
differential bid shading
differentiated services
dimensioning
diminishing return
discrete
discriminatory auction
distributed
dominant strategy
download
early lying strategy
e-commerce
efficiency
efficient
elastic
eligibility rule
equilibrium
equivalence
estimate
ex ante
ex post
excess demand
expected revenue
exposure
extended sequential form
factor
fairness
feedback
first come first served
first-price auction
flow
fluctuation
frame
free riding
full information
game
game theoretic
gap
gift withdrawal
graphics user interface
handover

σύγκλιση
αθροιστική πιθανότητα
τιµή κατωφλιού
σύστηµα στήριξης αποφάσεων
φαινόµενο µειούµενων τιµών
ζήτηση
τεχνητή µείωση της ζήτησης
αποκάλυψη ζήτησης
δηµοπρασία µειούµενης τιµής
διακεκριµένη οντότητα
διαφοροποιηµένη µείωση προσφορών
διαφοροποιηµένες υπηρεσίες
διαστασιοποίηση
φθίνουσα οριακή ωφέλεια
διακριτός
δηµοπρασία διαφοροποιηµένης ή διακριτής
τιµής
κατανεµηµένος
κυρίαρχη στρατηγική
καταφορτώνω
αρχικού ψεύδους στρατηγική
ηλεκτρονικό εµπόριο
αποδοτικότητα
αποδοτικός
ελαστικός
κανόνας επιλεξιµότητας
σηµείο ισορροπίας
ισοδυναµία
εκτίµηση
εκ των προτέρων
εκ των υστέρων
υπερβάλλουσα ζήτηση
αναµενόµενα έσοδα
έκθεση
εκτεταµένη σειριακή µορφή
παράγοντας
δικαιοσύνη
ανάδραση
εξυπηρέτηση κατά σειρά άφιξης
δηµοπρασία πρώτης τιµής
ροή
αυξοµοίωση
πλαίσιο
ανέξοδη συµµετοχή
πλήρης πληροφόρηση
παίγνιο
παιγνιοθεωρητικός
κενό ή χάσµα
απόσυρση-δώρο
γραφική διεπαφή
περιαγωγή
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heterogeneous auction
homogeneous auction
incentive
incentive compatibility
independent auctions
independent private values
indicator function
input
intelligent agent
interconnection link
Internet
Internet Backbone Provider
Internet Service Provider
jitter
link
logistic overhead
lot
marginal
maximization
mechanism
minimum bid increment
model
module
monotonic
multicast
multicast group
multicast tree
multi-object auction
multiple
multi-threaded
multi-unit auction
negotiation
net benefit
newsletter
normalization
one-time
open auction
optimal
optimal termination point
output
package bid
path
path bidder
performance
phantom bids
predatory bid / strategy
preference
price discrimination
price freezing

ετερογενής δηµοπρασία
οµογενής δηµοπρασία
κίνητρο
συµβατότητα κινήτρων
ανεξάρτητες δηµοπρασίες
ανεξάρτητες ιδιωτικές αξιολογήσεις
συνάρτηση δείκτης
είσοδος
ευφυής αντιπρόσωπος
σύνδεσµος διασύνδεσης
∆ιαδίκτυο
πάροχος συνδεσιµότητας κορµού
∆ιαδικτύου
πάροχος υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
διακύµανση καθυστέρησης
σύνδεσµος
λογιστική επιβάρυνση
οµάδα
οριακός
µεγιστοποίηση
µηχανισµός
ποσό ελάχιστης αύξησης προσφοράς
υπόδειγµα
µονάδα
µονότονη
πολυµετάδοση
οµάδα πολυµετάδοσης
δένδρο πολυµετάδοσης
δηµοπρασία πολλαπλών αντικειµένων
πολλαπλός
πολυνηµατική
δηµοπρασία πολλαπλών µονάδων
διαπραγµάτευση
καθαρό όφελος
ηλεκτρονική έκδοση
κανονικοποίηση
στιγµιαία
ανοικτή δηµοπρασία
βέλτιστος
βέλτιστο σηµείο τερµατισµού
έξοδος
συνδυαστική προσφορά
µονοπάτι
παίκτης µε απαίτηση για δέσµευση πόρων
σε µονοπάτι
επίδοση
πλασµατικές προσφορές
εκβιαστική προσφορά / στρατηγική
προτίµηση
διάκριση τιµής
πάγωµα τιµών
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price path
Progressive auction
provider
quantify
quantity restriction
Radio Access Network
recommendation
reliable
repeated game
reserve price
residual demand
resource
resource allocation pattern
retaliatory bid
revenue
revenue sharing
risk neutral
round robin
sanction bid
scalable
scarce
sealed
sealed-bid auction
search engine
second-price auction
self–regulating
sensitivity analysis
sequential auctions
server
service
signal
simple/single-unit auction
simulation
simultaneous auctions
sincere bid / strategy
snake in the grass strategy
social opportunity cost
social welfare
software
software module
spare capacity
spectrum
stage
state
strategic manipulation
strategy
sub-pattern
sub-utility
super-game
supply

µονοπάτι τιµών
προοδευτική δηµοπρασία
πάροχος
ποσοτικοποιώ
περιορισµός ποσότητας
ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης
σύσταση
αξιόπιστος
επαναλαµβανόµενο παίγνιο
ελάχιστη αποδεκτή τιµή
επιπλέον ζήτηση
πόρος
µορφή εκχώρησης πόρων
αντεκδικητική προσφορά
έσοδα
διαµοιρασµός εσόδων
αδιάφορος στον κίνδυνο απώλειας του
αγαθού
κυκλική εκχώρηση
προσοφορά-κύρωση
κλιµακώσιµος
σπάνιος
σφραγισµένος
δηµοπρασία σφραγισµένων προσφορών
µηχανή αναζήτησης
δηµοπρασία δεύτερης τιµής
αυτόνοµα ρυθµιζόµενος
ανάλυση ευαισθησίας
ακολουθιακές δηµοπρασίες
εξυπηρετητής
υπηρεσία
σήµα
απλή / µιας µονάδας δηµοπρασία
προσοµοίωση
ταυτόχρονες δηµοπρασίες
ειλικρινής προσφορά / στρατηγική
στρατηγική αναµονής και επίθεσης
κοινωνικό κόστος ευκαιρίας
κοινωνική ευηµερία
λογισµικό
οντότητα λογισµικού
διαθέσιµη ποσότητα εύρους ζώνης
φάσµα
φάση
κατάσταση
στρατηγική χειραγώγηση
στρατηγική
υπό-µορφή
υπό-χρησιµότητα
υπέρ-παίγνιο
προσφορά
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synergy
temporary bid
testbed environment
threshold problem
time slot
transition
transparent
truth-telling
uncertainty
unicast
unidirectional
uniform-price auction
upfront payment
utility
valuation / value
value
value-seeking strategy
variable quantity
variable supply
virtual private network
waiver
weakly dominant strategy
willingness to pay
winner's curse
wireless
withdraw

συνέργια
προσωρινή προσφορά
περιβάλλον εκτέλεσης πειραµάτων
πρόβληµα κατωφλιού
χρονοθυρίδα
µετάβαση
διαφανής
ειλικρινής
αβεβαιότητα
ατοµική σύνοδος
µονοκατευθυντική
δηµοπρασία οµοιόµορφης τιµής
προκαταβολή
χρησιµότητα ή ωφέλεια
αξιολόγηση
αξία
στρατηγική αναζήτησης φθηνότερων αδειών
µεταβλητή ποσότητα
µεταβλητή προσφορά
εικονικό ιδιωτικό δίκτυο
δικαίωµα αποχής
ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική
χρηµατικό ποσό το οποίο ο χρήστης είναι
διατεθειµένος να καταβάλλει
κατάρα του νικητή
ασύρµατος
αποσύροµαι
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