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Περίληψη 

Οι μηχανές αναζήτησης από βοηθητικά εργαλεία περιήγησης του διαδικτύου μετατρέπονται 

σε απαραίτητο λογισμικό, αποτελώντας σημαντικότατο κομμάτι της εμπειρίας του 

διαδικτυακού χρήστη. Οι αναζητήσεις των χρηστών αφορούν είτε συγκεκριμένες 

πληροφορίες είτε νέους διαδικτυακούς τόπους, αναπτύσσοντας παράλληλα τη διαδικτυακή 

αγορά. Το σύνολο των χρηστών αποτελείται από δυνητικούς αγοραστές, οι οποίοι 

δημιουργούν ένα νέο κανάλι μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις. Ο αυξανόμενος όγκος των 

δεδομένων και η πολυπλοκότητα της επεξεργασίας αυτών, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη 

αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία ενεργούν βέλτιστα στο χώρο των πληροφοριών 

υπό καθεστώς ατελούς πληροφόρησης. Ο διαγωνισμός TAC-AA 2011 παρέχει τη δυνατότητα 

αξιολόγησης τέτοιων συστημάτων, προσφέροντας μια πλατφόρμα προσομοίωσης των 

ανωτέρω. Η ομάδα ai@uom.gr συμμετέχει σε αυτόν, κατασκευάζοντας τον λογισμικό 

πράκτορα Hermes, υλοποιώντας καινοτόμες ιδέες με τη χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής 

μάθησης και καταλήγει σε μια λύση γενική χρήσης μη-ευαίσθητη σε εξειδικευμένα μοντέλα. 

Θεματική περιοχή: λογισμικοί ανταγωνιστικοί πράκτορες συναλλαγών τεχνητής 

νοημοσύνης 

Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακό μάρκετινγκ, μηχανές αναζήτησης, χορηγούμενες αναζητήσεις, 

δημοπρασίες διαφημίσεων, πράκτορες συναλλαγών, ανταγωνιστικοί λογισμικοί πράκτορες, 

ενισχυτική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, IJCAI 2011, TAC-AA 2011 
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Abstract 

Search engines, which are used to be auxiliary tools for the web browsing, have been 

transformed into necessary software to access the internet, becoming a major part of the 

online user experience. Search engine’s users look for specific information or either new 

websites, while developing the online market. Those users are potential buyers who create a 

new marketing channel for businesses. The growing volume of data and the complexity of 

processing, necessitate the development of automated systems that operate in the field of 

information, in an optimized way and under imperfect information. The competition TAC-

AA 2011 enables evaluation of such systems, providing a platform for simulation of the 

above. The ai@uom.gr team participates in this, by developing the software agent “Hermes”, 

implementing innovative ideas using reinforcement learning algorithms that lead to a 

general solution using non-sensitive specialized models. 

subject area: software competitive trading agents in artificial intelligence 

key words: internet marketing, search engines, sponsored search, ad auctions, trading 

agents, competitive software agents, reinforcement learning, artificial intelligence, IJCAI 

2011, TAC-AA 2011 
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1 Εισαγωγή 

Το μάρκετινγκ ως βασική λειτουργία των επιχειρήσεων, έχει επεκταθεί από το παραδοσιακό 

μοντέλο του ώστε να συμπεριλαμβάνει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες προώθησης και 

διαφήμισης. Τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, δημιουργούν νέα 

μορφή διαφημιστικού χώρου προς εκμετάλλευση από τις επιχειρήσεις, αποτελώντας πλέον 

κομμάτι του μίγματος μάρκετινγκ. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι λογισμικοί πράκτορες 

υπόσχονται αυτοματοποιημένη διαχείριση των δεδομένων αυτών, με στόχο τη λήψη βέλτιστων 

αποφάσεων για λογαριασμό του χρήστη. 

1.1 Στόχοι διπλωματικής εργασίας 

Οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η σύνταξη μιας ομάδας για την 

ανάπτυξη ευφυούς ανταγωνιστικού πράκτορα με σκοπό τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό 

TAC-AA 2011 (βλέπε ενότητα 3). Η επιλογή του συγκεκριμένου διαγωνισμού έγινε για πολλούς 

λόγους. Πρώτον, το πεδίο ενδιαφέροντος, χορηγούμενες αναζητήσεις σε μηχανές αναζήτησης, 

παρουσιάζει ταυτόχρονα μεγάλο ερευνητικό αλλά και εμπορικό ενδιαφέρον. Δεύτερον, οι 

δημοσιευμένες εκδόσεις πρακτόρων από παλιότερες συμμετοχές, ήταν αρκετές ώστε να είναι 

δυνατή η πραγματοποίηση προσομοιώσεων, διαδικασία απαραίτητη για τον τρόπο ανάπτυξης 

που προαποφασίστηκε. Τρίτον, η μέριμνα των διοργανωτών ήταν υπέρ του δέοντος, 

παρέχοντας όχι μόνο επαρκές και ορθά συγκροτημένο υλικό (λογισμικό και τεκμηρίωση), 

αλλά και έγκυρες και άμεσες απαντήσεις στις ερωτήσεις που προέκυπταν. 

Η κατάκτηση της υψηλότερης θέση στη τελική κατάταξη του διαγωνισμού, αποτελούσε 

κίνητρο για τη δημιουργία λογισμικού πράκτορα κατασκευασμένο εκ του μηδενός, με 

καινοτόμα συμπεριφορά. Ο πράκτορας θα έπρεπε να είναι σε θέση να συμμετέχει επιτυχώς σε 

όλα τα παιχνίδια, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής θα 
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έπρεπε να είναι δυναμική και η προσαρμογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, απαραίτητο 

χαρακτηριστικό. 

Από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και το τελικό στάδιο της ανάπτυξης, άξονας της 

αρχιτεκτονική του πράκτορα είναι η υλοποίηση καινοτόμων ιδεών που βασίζονται στις πιο 

πρόσφατες τεχνικές του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

1.2 Δομή διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική ξεκινά με τις ευχαριστίες προς του ανθρώπους που βοήθησαν, ο 

καθένας με τον τρόπο του, για την ολοκλήρωση τη παρούσας διπλωματική εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο βρίσκεται η περίληψη η οποία αποτυπώνει σύντομα το σύνολο της 

εκπόνησης ενώ το τρίτο περιέχει τη μετάφραση αυτής στην αγγλική γλώσσα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο βρίσκονται τα περιεχόμενα προσφέροντας γρήγορη αναζήτηση. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τους στόχους και τη δομή της εργασίας. 

Από το έκτο κεφάλαιο και πέρα ακολουθείται η λογική της παραγωγής, με τη στενή έννοια του 

όρου. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ο ορισμός των γενικών εννοιών που προσδιορίζουν το πεδίο 

της παρούσας διπλωματικής οι οποίες είναι: διαδικτυακό μάρκετινγκ, χορηγούμενες 

αναζητήσεις και δημοπρασίες διαφημίσεων, λογισμικός πράκτορας και ενισχυτική μάθηση. 

Στο έβδομο κεφάλαιο ξεκινάει με την προδιαγραφή του διαγωνισμού TAC-AA, του συνεδρίου 

που το φιλοξένησε και το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για τα θέματα αυτά. Κατόπιν, 

ακολουθεί η ανάλυση της αρχιτεκτονικής σχεδίασης των πρακτόρων που συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό καθώς και του οικείου πράκτορα Hermes. Το κεφάλαιο κλείνει με τη στατιστική 

ανάλυση και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Στο κεφάλαιο οκτώ βρίσκονται οι προτάσεις βελτίωσης όπου αναφέρονται οι σημαντικότερες 

από τις ενέργειες που πιθανώς θα εξελίξουν την παρούσα προσπάθεια. 
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Το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως 

αναφορά για την παρούσα εργασία. 

Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο συγκεντρώνει όλα τα παραρτήματα. 

Το δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο περιέχει τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής και το εργαλείο 

με το οποίο έγινε η αυτόματη λήψη του μεγάλου όγκου δεδομένων των παιχνιδιών του 

διαγωνισμού. Επίσης σε αυτό βρίσκονται και οι πίνακες που συγκεντρώνουν όλες τις εικόνες, 

γραφήματα, σχεδιαγράμματα, αλγόριθμους, πίνακες, εξισώσεις και πηγαίο κώδικά. 
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2 Εισαγωγικές έννοιες 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν εισαγωγικές έννοιες οι οποίες προσδιορίζουν το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας εκπόνησης. Η κατανόηση αυτών κρίνεται απαραίτητη καθώς 

κυριαρχούν στις υπόλοιπες ενότητες. 

2.1 Διαδικτυακό μάρκετινγκ 

Αρχικά, υπό τον όρο μάρκετινγκ εννοούμε ένα σύνολο από μεμονωμένες, οργανωτικές 

δραστηριότητες που σκοπός τους είναι να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ικανοποίηση 

των σχέσεων ανταλλαγής σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε 

αυτό είναι η δημιουργία, διαφήμιση, προώθηση, διανομή και τιμολόγηση αγαθών, υπηρεσιών 

και ιδεών (1). 

Ο όρος μάρκετινγκ στο διαδίκτυο (internet marketing), είναι επίσης γνωστός και ως 

δικτυακό μάρκετινγκ (web marketing), ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (online marketing), 

δικτυακή διαφήμιση (web advertising), ή ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing). Ως 

μάρκετινγκ στο διαδίκτυο μπορεί να οριστεί η χρήση του Διαδικτύου και των σχετικών 

ψηφιακών τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων του μάρκετινγκ. Οι τεχνολογίες αυτές 

περιλαμβάνουν τα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο και άλλα ψηφιακά μέσα, όπως τα 

ασύρματα κινητά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης. 

Σχετικοί ορισμοί είναι και οι ακόλουθοι: 

1. Εναλλακτικός όρος είναι το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) (2) ο οποίος 

όμως θεωρείται ότι έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αυτός 
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περιλαμβάνει το διαδίκτυο, τη διαδραστική (interactive) ψηφιακή τηλεόραση και το 

κινητό (mobile) μάρκετινγκ, μαζί με άλλες τεχνολογικές προσεγγίσεις όπως το 

μάρκετινγκ βάσεων δεδομένων (database) και η ηλεκτρονική διαχείριση σχέσης 

πελατών (customer relationship management) (CRM) (3). Πιο συνοπτικά, ο όρος 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων του μάρκετινγκ μέσω 

της χρήσης της τεχνολογίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

2. Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αναφέρεται σε όλες τις οικονομικές 

ανταλλαγές μεταξύ ενός οργανισμού και των εξωτερικών φορέων οι οποίες 

βασίζονται σε ηλεκτρονικά μέσα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν περιορίζεται στην 

αγορά και πώληση των προϊόντων, αλλά επεκτείνεται στην προ-πώληση (pre sales) 

και μετά την πώληση (after sales) όπως τις δραστηριότητες που αφορούν στη 

αλυσίδα εφοδιασμού (4). 

Στην πράξη, το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο περιλαμβάνει τη χρήση της εταιρικής ιστοσελίδας 

(web site) και τις τεχνικές -  εργαλεία προώθησης που βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο του 

παγκόσμιου ιστού. Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών και εργαλείων, είναι οι μηχανές 

αναζήτησης, τα ηλεκτρονικά διαφημιστικά (banners), η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) 

και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από άλλους δικτυακούς τόπους για την απόκτηση νέων 

πελατών και παροχή υπηρεσιών στους υπάρχοντες πελάτες. Όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά 

μέσα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη σχέσεων επιχείρησης με τον τελικό πελάτη (5). 

2.1.1 Τεχνικές διαδικτυακού μάρκετινγκ 

Οι τεχνικές προώθησης προϊόντων μέσω των μηχανών αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό 

αναφέρονται σε ένα σύνολο μεθόδων που έχουν ως στόχο της αύξηση της αναγνωρισιμότητας 

της ιστοσελίδας (web site awareness). Με τον όρο αναγνωρισιμότητα ιστοσελίδας, ορίζουμε 

την κατάταξη μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα που επιστρέφονται κατά τη διαδικασία 

αναζήτησης σε μια μηχανή αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης έχουν αναπτύξει 

εξειδικευμένους αλγορίθμους κατατάσσουν και παρουσιάζουν τις σχετικές ιστοσελίδες στο 

χρήστη με βάση τη συνάφεια που έχουν σε σχέση με τις λέξεις «κλειδιά» της αναζήτησης. Η 
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βαθμολογία (ranking) μιας ιστοσελίδας που προκύπτει από τους παραπάνω αλγόριθμους, 

καθορίζει την κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η κατάταξη αυτή με 

τη σειρά της επηρεάζει το βαθμό επισκεψιμότητας του διαδικτυακού τόπου. 

Οι κυριότερες μέθοδοι που ορίζονται από την βιβλιογραφία είναι οι εξής (6): 

1. Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης 

2. Πληρωμή βάση των επισκέψεων σε μια ιστοσελίδα 

3. Πληρωμένη συμπερίληψη 

2.1.1.1 Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης 

Ο όρος βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης (Search Engine 

Optimization) (SEO) περιγράφει τις διαδικασίες - επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή 

και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές 

αναζήτησης (7). Τελικός στόχος της διαδικασίας αυτής, είναι η υψηλή κατάταξη της 

ιστοσελίδας καθώς και η αύξηση της επισκεψιμότητας της μέσω οργανικών αποτελεσμάτων. 

Με τον όρο οργανικά αποτελέσματα, ορίζονται τα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης με 

λέξεις «κλειδιά» (keywords), συναφή με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Έχει αποδειχθεί ότι 

οι SEO τεχνικές αυξάνουν τόσο το πλήθος όσο και την ποιότητα των επισκεπτών μιας 

ιστοσελίδας, οι οποίοι τελικά προβαίνουν σε αγορές είτε ζητούν κι περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

Οι SEO τεχνικές διαχωρίζονται σε καλόβουλες (white hat SEO) και σε κακόβουλες (black hat 

SEO). Η κύρια διαφορά αυτών είναι ο βαθμός αποδοχής των τεχνικών αυτών Οι από τις 

διάφορες μηχανές αναζήτησης. Οι πρώτες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση και τον 

εμπλουτισμό, των περιεχομένων και της δομής μιας ιστοσελίδας. Οι δεύτερες χρησιμοποιούν 

μη αποδεκτές τεχνικές όπως είναι το κουκούλωμα (cloaking) και τα οχληρά αποτελέσματα 

(spamdexing). 
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Οι παροχείς των μηχανών αναζήτησης κρατούν κρυφούς τους αλγόριθμους βαθμολόγησης 

των ιστοσελίδων και γι αυτό το λόγο οι τεχνικές SEO καταλήγουν πως τα σημαντικότερα 

μέτρα για την βελτίωση της κατάταξης μιας ιστοσελίδας είναι πιθανώς τα εξής (8): 

1. Λέξεις κλειδιά σε επικεφαλίδες (headings) 

2. Λέξεις κλειδιά σε υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς μια ιστοσελίδα 

3. Λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται στο κείμενο 

4. Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως μετράται από τον αλγόριθμο “PageRank” της 

γνωστότερης μηχανής αναζήτησης “Google” 

2.1.1.2 Πληρωμή επισκέψεων ιστοσελίδας 

Η πληρωμή βάση των επισκέψεων (pay per click) σε μια ιστοσελίδα αποτελεί τρόπο 

τιμολόγησης των διαφημιζόμενων εταιρειών μέσω του παγκόσμιου ιστού οι οποίες στοχεύουν 

στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Οι ίδιες μέθοδοι είναι γνωστές και με 

άλλους όρους στο χώρο της διαφήμισης όπως: χορηγούμενη αναζήτηση (sponsored search) 

και διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης (8). 

2.1.1.3 Πληρωμένη συμπερίληψη 

Ακόμη μια δημοφιλής μέθοδος που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την προβολή τους, είναι η 

πληρωμένη συμπερίληψη (paid inclusion). Σύμφωνα με αυτήν οι εταιρείες πληρώνουν στο 

παροχέα της μηχανής αναζήτησης, για να συμπεριληφθούν οι ιστοσελίδες τους στον 

κατάλογο αναζήτησης (search index) (8). 
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2.2 Χορηγούμενες αναζητήσεις και δημοπρασίες διαφημίσεων 

Σε ένα σενάριο χορηγούμενης αναζήτησης (sponsored search) οι διαφημιστές υποβάλουν εκ 

των προτέρων προσφορές στον εκδότη (publisher) με αρχικό στόχο την εμφάνιση των 

(impression) των διαφημίσεών τους στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης. Ο 

διαφημιστής πληρώνει στον εκδότη για κάθε κλικ (cost per click, CPC) το οποίο 

πραγματοποιείται από τους χρήστες. Οι τελευταίοι, ενδέχεται να πραγματοποιήσουν 

πωλήσεις δημιουργώντας τζίρο που απολαμβάνει ο διαφημιστής. Τέλος, ο εκδότης από τη 

μεριά του καλείται να αποφασίσει για τη σειρά κατάταξης των διαφημιστών με στόχο τη 

δημιουργία του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. 

Οι κυρίαρχες μηχανές αναζήτησης όπως Google.com, Yahoo.com και Bing.com είναι η 

δημοφιλέστερη τεχνολογία περιήγησης στο διαδίκτυο. Η ραγδαία επιτυχία τους και 

συγχρόνως η δυνατότητα για τη δωρεάν παροχή τους αποδίδεται στη ανάπτυξη της 

χορηγούμενης αναζήτησης (sponsored search). ΧΑ είναι η εμφάνιση ορισμένων 

διαφημιστικών συνδέσμων ως αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις αναζητήσεις 

(queries) των χρηστών. Σε σύγκριση με τις συμβατικές διαφημίσεις, η XA είναι πιο 

στοχευμένη αφού σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. 

Οι συγγραφείς στο (9) παρέχουν μία ανασκόπηση των παραγόντων που συνέλαβαν στην 

ανάπτυξη των πλατφόρμων τέτοιων μορφών αναζήτησης. Η XA θεωρείται πλέον μία από τις 

πιο αποτελεσματικές μεθόδους μάρκετινγκ και διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το 

2009 ο τζίρος που παρήχθη απ’ τις μηχανές αναζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ, ξεπέρασε τα 11 

δις δολάρια. Το 2010 οι διαφημίσεις μέσω ΧΑ απέδωσαν τζίρο πάνω από 12 δις δολάρια και 

αποτέλεσαν το 46% του συνολικού τζίρου των ηλεκτρονικών διαφημίσεων. Σημαντικό 

κομμάτι του τζίρου αυτού δημιουργήθηκε από την πώληση λέξεων-κλειδιά χρησιμοποιώντας 

το μηχανισμό της δημοπρασίας (10). 

Η διαδικασία της ΧΑ εξελίσσεται διαρκώς και αποκτώντας μεγαλύτερη πολυπλοκότητα ώστε 

να ικανοποιεί τόσο την επιθυμία των χρηστών για εύρεση ακριβής πληροφορίας αλλά και την 

επιθυμία των παροχέων περιεχομένου (content providers) για δημιουργία στοχευμένης 

κίνησης (traffic) στις ιστοσελίδες τους. Παρόλο που έχει υποστεί διαφοροποιήσεις, τα βασικά 

στοιχεία της παραμένουν ίδια (11) τα οποία είναι: 
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1. Παροχέας: το άτομο ή οργανισμός που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει κίνηση 

χρηστών (user traffic) σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα με συγκεκριμένο σκοπό. 

2. Περιεχόμενο παροχέα: ένα σύνολο από λέξεις-κλειδιά που αναπαριστούν έννοιες 

συσχετισμένα με διαδικτυακές τοποθεσίες (URLs), τίτλους, περιγραφές που τυπικά 

αναφέρονται ως διαφήμιση ή χορηγούμενους σύνδεσμος. Το σύνολο αυτό 

αναφέρεται ως ιστοσελίδα αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (Search Engine 

Results Page). 

3. Προσφορά παροχέα: Προσφορές για καθορισμένες λέξεις κλειδιά οι οποίες είναι 

χρηματικές εκτιμήσεις του παροχέα για την κίνηση σε μία συγκεκριμένη σελίδα. 

4. Μηχανή αναζήτησης. Μία μηχανή που εξυπηρετεί τη διαφήμιση ως απάντηση σε 

αναζητήσεις του χρήστη σε ιστοσελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης, σχετικές 

σελίδες ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). 

5. Διαδικασία επιθεώρησης (review) της μηχανής αναζήτησης: μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει τη συνάφεια του περιεχομένου του παροχέα με 

τις λέξεις κλειδιά ή τα συμφραζόμενα. 

6. Λέξεις κλειδιά και δείκτες περιεχομένου της μηχανής αναζήτησης: μηχανισμός 

αντιστοίχησης λέξεων κλειδιών του παροχέα σε αναζητήσεις του χρήστη. 

7. Διεπαφή (interface) της μηχανής αναζήτησης: εφαρμογή που εμφανίζει και 

κατατάσσει το περιεχόμενο του παροχέα με μορφή υπερσυνδέσμων. 

8. Συγκέντρωση δεδομένων χρηστών: καταμέτρηση αριθμού κλικ στα διαφημιστικά 

με βάση τις διαθέσιμες επιλογές στα εμφανιζόμενα αποτελέσματα της μηχανής 

αναζήτησης. 

9. Χρήστης (searcher). Ένας πράκτορας που επιλέγει κάποιο να κάνει κλικ σε 

υπερσύνδεσμο χορηγούμενης αναζήτησης θεωρώντας το σχετικό. 

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση και επιτυχία της ΧΑ ως σύγχρονος τρόπος διαφήμισης και 

προώθησης, προϊόντων και υπηρεσιών, υπάρχουν αρκετά ερευνητικές προκλήσεις οι οποίες 

πρέπει να μελετηθούν και αντιμετωπιστούν για την ολοκληρωτική αποδοχή τους από τους 

διαφημιστές, καταναλωτές και εκδότες. 
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Σε αντίθεση με τις συμβατικές διαφημίσεις των οποίων η χρέωση γίνεται με βάση την 

εμφάνιση τους (per impression), στη ΧΑ η χρέωση κατά κανόνα καθορίζεται από το κόστος 

ανά κλικ (cost-per-click) (CPC) των χρηστών. Επομένως, τα μοντέλα και οι στρατηγικές 

πρέπει να είναι πιο εξεζητημένα. Ο βασικός μηχανισμός της ΧΑ στηρίζεται σε δημοπρασίες 

πραγματικού χρόνου οι οποίες είναι ικανές να κατανοούν την πρόθεση του διαφημιστή να 

πληρώσει. Ο παροχέας πληρώνει στη μηχανή αναζήτησης με βάση την προσφορά που έχει 

τοποθετηθεί στη λέξη κλειδί. Μια προσφορά συνήθως περιλαμβάνει τη μέγιστη τιμή ανά 

λέξη-κλειδί και ενδέχεται να περιλαμβάνει περίοδο ενεργοποίησης, επιθυμητή γλώσσα, 

γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς. Επίσης είναι δυνατό οι προσφορές να αποτελούν 

μέρος μιας διαφημιστικής καμπάνιας στην οποία καθορίζονται όρια εξόδων ανά ημέρα και 

ανά λέξη-κλειδί. Στις συνήθεις περιπτώσεις όπου πολλαπλοί παροχείς διατίθενται να 

πληρώσουν για την ίδια λέξη ή φράση κλειδί, γίνεται κατάταξή τους (ranking) μέσω 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας η οποία προσδιορίζει τη σειρά εμφάνισης των διαφημίσεων. 

Πολλές μηχανές αναζήτησης λαμβάνον υπόψη στα σχήματα κατάταξης και άλλα στοιχεία 

πέρα από το ύψος της προσφοράς. Αυτά συνήθως είναι η πιθανότητα του κλικ (click through 

rate) (CTR) των διαφημίσεων. Το CTR μίας διαφήμισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως την ίδια τη διαφήμιση, τη θέση της, τις υπόλοιπες διαφημίσεις καθώς επίσης και 

περιεχόμενο που φαίνεται λιγότερο σχετικό (12). Αυτός ο παράγοντας αυξάνει τα έσοδα τόσο 

των μηχανών αναζήτησης όσο και των παροχέων περιεχομένου, όμως δημιουργεί δυσφορία 

στο χρήστη της μηχανής αναζήτησης. 

Το κυρίαρχο σχήμα δημοπρασίας που χρησιμοποιείται στην ανάθεση διαφημιστικού χώρου 

είναι η γενικευμένη τιμή ακόλουθου (generalized second price) (GSP) (13). Σύμφωνα με αυτό 

το σχήμα, οι διαφημιστές προσφέρουν τιμές για κάθε κλικ και αυτά οι προσφορές 

μετατρέπονται σε προσφορές ανά εμφάνιση (προσφορά ανά κλικ πολλαπλασιασμένη με το 

εκτιμώμενο CTR) για να προσδιορίσουν την ανάθεση των θέσεων διαφημιστών. Συγκεκριμένα, 

o διαφημιστής με την υψηλότερη τιμή ανά εμφάνιση, λαμβάνει και την υψηλότερη θέση, ο 

δεύτερος τη δεύτερη κοκ. Κάθε διαφημιστής τελικά πληρώνει τη μικρότερη δυνατή τιμή ανά 

κλικ ώστε να διατηρήσει τη θέση του στην κατάταξη. Εάν υποτεθεί πως ο αριθμός των κλικ 

εξαρτάται μόνο από τη θέση στην κατάταξη, οι προσφορές ανά εμφάνιση ταυτίζονται με τις 
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προσφορές ανά κλικ, και επομένως κάθε νικητής πληρώνει τιμή ίση με την προσφορά του 

επόμενου στην κατάταξη. 

Παρόλο που η θεωρία παρέχει βοηθητικές γνώσεις σχετικά με τις δημοπρασίες τιμής 

ακόλουθου, θέτει δύο ζητήματα. Πρώτον, οι δημοπρασίες στην πράξη πραγματοποιούνται 

συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο, κάθε στιγμή που ο χρήστης εκτελεί μία αναζήτηση. 

Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημιστές αντιμετωπίζουν πολύπλοκες και δυναμικές αλληλεπιδράσεις 

οι οποίες ενδεχομένως τους παρέχουν ευκαιρείς να μάθουν και να προσαρμόσουν τη 

συμπεριφορά τους. Η πραγματική επομένως πρακτική περιγράφεται με δυναμικά παιχνίδια 

στα οποία οι διαφημιστές υπό το καθεστώς ατελούς πληροφόρησης παίζουν 

επαναλαμβανόμενα στο χρόνο. Δεν είναι σαφές αν ένα στατικό μοντέλο πληροφορίας μπορεί 

να αντιπροσωπεύει επαρκώς αυτό το περίπλοκο και δυναμικό περιβάλλον. Δεύτερον, η θεωρία 

στερείται μιας ακριβής πρόβλεψης εξαετίας της ύπαρξης πολλαπλών ισορροπιών στο 

παιχνίδι. 

Ακολουθώντας τα άρθρα των Edelman, Ostrovski & Schwartz (14) and Varian (15), μια 

αυξανόμενη βιβλιογραφία έχει αναλύσει τις δημοπρασίες λέξεων-κλειδιών και στρατηγικές 

διαφημιστικών αναζητήσεων. Οι συγγραφείς του (16) μελετούν το πρόβλημα της ΧΑ από την 

άποψη της μηχανικής μάθησης (machine learning) με εστίαση σε τρία υποπροβλήματα: πώς 

να χρησιμοποιηθούν τα επιλεγμένα δεδομένα στη διαδικασία της μάθηση και αποτίμησης, 

ποιο είναι το καταλληλότερο πλαίσιο εργασίας σχετικά με τη μηχανική μάθηση, και ποιες 

δυνατότητες είναι χρήσιμες για τα υπάρχοντα μοντέλα. Οι Rutz και Bucklin στο (17) ερευνούν 

τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε διάφορους τύπους λέξεων-κλειδιών όπως γενικές λέξεις-

κλειδιά σε σχέση με λέξεις-κλειδιά που περιέχουν εταιρικές ονομασίες. Ο στόχος είναι η 

εύρεση γενικότερων λέξεων-κλειδιά που θα προκαλέσουν θετική επίδραση στο CTR των 

τελευταίων. Οι Similarly, Jeziorski and Segal (18) δείχνουν την κυριαρχία εξωτερικών 

παραγόντων σε σχέση με τις διαφημίσεις με την έννοια ότι το CTR μιας διαφήμισης σε μια 

συγκεκριμένη θέση εξαρτάται από τις διαφημίσεις στις υπόλοιπες θέσεις καθώς και τις λέξεις 

που υπάρχουν σε αυτές. 
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2.3 Λογισμικοί πράκτορες 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, διαπιστώνει κανείς ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος και γενικά 

αποδεκτός ορισμός που να περιγράψει τι είναι ένας λογισμικός πράκτορας (software agent). 

Ο ορισμός τους είναι συνάρτηση της οπτικής γωνίας του εκάστοτε ερευνητή ή χρήστη, του 

πεδίου εφαρμογής αυτών καθώς και άλλων παραγόντων. Ενδεικτικοί ορισμοί είναι οι εξής: 

«Ένας πράκτορας είναι μία οντότητα που ενεργεί για λογαριασμό άλλων και έχει ως κύρια 

χαρακτηριστικά την αυτονομία, προνοητικότητα, αντίδραση σε ερεθίσματα, δυνατότητα για 

μάθηση, συνεργασία, προσαρμοστικότητα και κινητικότητα» (19). Σύμφωνα με έναν άλλο 

ορισμό, «αυτόνομοι πράκτορες είναι υπολογιστικά συστήματα που κατοικούν σε κάποιο 

πολύπλοκο και δυναμικό περιβάλλον, αισθάνονται και ενεργούν αυτόνομα σε αυτό το 

περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούν το σύνολο στόχων και τα καθήκοντα για 

τα οποία έχουν σχεδιαστεί» (20). Μερικοί ερευνητές βλέπουν τους λογισμικούς πράκτορες ως 

εξειδικευμένο λογισμικό που περιλαμβάνει επικοινωνία, διαπραγμάτευση, συντονισμό, και 

εκτέλεση πολλαπλών ενεργειών με αυτονομία. 

Η ταξινόμηση της έννοια του λογισμικού πράκτορα είναι πολυδιάστατη. Μερικές από τις 

διαστάσεις αυτές είναι: τα καθήκοντα που επιτελούν, η αρχιτεκτονική σχεδίασή τους, το εύρος 

και την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους, το εύρος της ευαισθησίας των αισθητήρων 

τους και η πολυπλοκότητα της εσωτερικής τους κατάστασης (21). Μια δυνατή ταξινόμησή των 

λογισμικών πρακτόρων είναι η εξής (22): 

 Προνοητικότητα (proactiveness) 

 Πλήρη εκ των υστέρων δράση (pure retroactive) 

 Πλήρης σχεδιασμός δράσης (pure planning) 

 Υβριδική δράση (hybrid) 

 Προσαρμοστικότητα (adaptiveness) 

 Με ικανότητα μάθησης (learning) 

 Μη προσαρμοστικοί (non-adaptive) 

 Βασισμένοι σε περιορισμούς (constraint based) 

 Κινητικότητα (mobility) 
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 Φυσικά κινητικοί (physically mobile) 

 Λογικά κινητικοί (logically mobile) 

 Στατικοί (static) 

 Συνεργασία (collaboration) 

 Επικοινωνιακοί (communicative) 

 Μη-επικοινωνιακοί (non-communicative) 

 Ειλικρίνεια (veracity) 

 Αληθείς (truthful) 

 Ψευδολόγοι (untruthful) 

 Διάθεση (disposition) 

 Φιλάνθρωποι (benevolent) 

 Εγωιστές (self-interested) 

 Κακόβουλοι (malevolent) 

Οι πράκτορες λογισμικού βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς (23) και τα τελευταία 

χρόνια, αξιοποιούνται στο χειρισμό εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (ΗΕ). ΗΕ είναι μια 

επιχειρηματική πρακτική που σχετίζεται με την αγορά και την πώληση πληροφοριών, 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Με δεδομένη την ταχεία εξάπλωση του 

παγκόσμιου ιστού, το διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο κανάλι για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρόλο 

που το ΗΕ είναι αρκετά ελκυστικό, η διαδικασία της συναλλαγής είναι συχνά περίπλοκη. Στο 

πλαίσιο αυτής, τα εμπλεκόμενα μέλη χρειάζεται να συλλέγουν και να αναλύουν πληθώρα 

πληροφοριών, να διαπραγματεύονται όρους συμβολαίων, να εκτελούν συναλλαγές με 

ασφάλεια και να παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης μέσω του διαδικτύου. Επομένως, είναι 

σημαντική η ανάπτυξη κατάλληλου περιβάλλοντος στο οποίο η αύξηση της πολυπλοκότητας 

των ηλεκτρονικών αγορών να παραμένει ελεγχόμενη. Ένας τρόπος για τον χειρισμό του 

τεράστιου όγκου δεδομένων είναι η ανάθεση δραστηριοτήτων σε πράκτορες λογισμικού. 

Λογισμικοί πράκτορες τέτοιου τύπου καλούνται πράκτορες συναλλαγών. Οι πράκτορες 

συναλλαγών αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση δύο βασικών δραστηριοτήτων: υποβολή 

προσφοράς και κατανομή. Ένας πράκτορας, διαθέτοντας πόρους, είτε υποβάλλει προσφορά 

είτε προτείνει αυθαίρετο ποσό για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών με στόχο τη 
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μεγιστοποίησης της χρησιμότητας (utility). Η θεωρία δημοπρασίας μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια εναλλακτική προσέγγιση για τη θεωρίας ισορροπίας, με την οποία οικοδομείται ένα πιο 

εξελιγμένο μικρομοντέλο της αγοράς. Σε αυτό εφαρμόζονται τεχνικές της θεωρίας των 

παιγνίων για την ανάλυση της ορθολογικής συμπεριφοράς των πρακτόρων που συμμετέχουν. 

Μια σύντομη ανασκόπηση τέτοιων μεθόδων παρέχεται στο (24). 

Ένας πράκτορας συναλλαγών μπορεί να παρομοιαστεί με ρομπότ, το οποίο αντί να 

αλληλεπιδρά με το φυσικό περιβάλλον, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον των πληροφοριών. 

Αποστολή του είναι να προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες για το χρήστη. Πρέπει να είναι σε 

θέση να καταλαβαίνει τις ανάγκες ενός χρήστη, και να αλληλεπιδρά με τους πωλητές οι 

οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται στον παγκόσμιο ιστό. Ο πιο απλός πράκτορας συναλλαγών 

εξουσιοδοτείται με την υποβολή προσφορών σε μια ιστοσελίδα δημοπρασιών για το 

λογαριασμό ενός χρήστη όπου το σύστημα υποβολής των προσφορών λαμβάνει υπόψη το 

όριο τιμής που έχει τεθεί από τον χρήστη. Ένας πιο περίπλοκος πράκτορας συναλλαγών εκτός 

από τον αποκλεισμό ανταγωνιστικών εμπορικών προτιμήσεων, μπορεί να είναι σε θέση να 

αγοράζει πολλαπλά συμπληρωματικά είδη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κράτηση 

θέσης σε αεροπορική πτήση, ξενοδοχείο και ενοικίαση αυτοκινήτου για την πραγματοποίηση 

ενός ταξιδιού (25). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας πράκτορας χρειάζεται εσωτερική γνώση για να εκτελέσει το 

έργο του με έξυπνο τρόπο. Ένας τέτοιος πράκτορας ονομάζεται έξυπνος πράκτορας. Οι 

αρχιτεκτονικές πρακτόρων συναλλαγών χρησιμοποιούν πολλές τεχνικές της Τεχνητής 

Νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα μηχανική μάθηση (machine learning), σχεδιασμός 

(planning), μερικώς παρατηρήσιμες Μαρκοβιανές διαδικασίες απόφασης (partially 

observable Markov decision processes), προσομοιώσεις Μόντε Κάρλο (Monte Carlo 

simulations) και πολύ-πρακτορικά συστήματα (multi-agent systems) (26). 

Ενισχυτική Μάθηση (ΕΜ) είναι μια μεθοδολογία της μηχανικής μάθησης για την επίτευξη 

καλή μακροπρόθεσμη απόδοση σε ένα ευμετάβλητο και μερικώς κατανοητό περιβάλλον. Η 

ΕΜ έχει χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των παραμέτρων στρατηγικής που εφαρμόζεται 

ως απάντηση στη συμπεριφορά των αγορών (27). Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν την 
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αντίστροφη στρατηγική (reverse strategy) και στρατηγική μεσοσταθμικής τιμής (VWAP) (28) 

(29). 

Ο πυρήνας της προσέγγισης ενός πράκτορα μηχανικής μάθησης είναι ένας αλγόριθμος 

μάθησης που χτίζει ένα μοντέλο της δυναμικής των τιμών βασιζόμενος σε εμπειρικά δεδομένα 

που συλλέγει από το περιβάλλον χρησιμοποιώντας τα για τον υπολογισμό των προσφορών του 

(30). 

Μια διαφορετική προσέγγιση, αποτελεί ο πράκτορας σχεδιασμού (planning agent) ο οποίος 

έχει εκχωρηθεί σε μια αρχική κατάσταση, αποφασίζει για την επιθυμητή κατάσταση στόχο και 

δημιουργεί σχέδιο για την επίτευξη της κατάστασης στόχου. Μια κατάσταση ορίζεται από 

αγαθά που κατέχει, τις ενεργές προσφορές, τις προτιμήσεις του πελάτη και τις πιθανότητες 

νίκης σε ανοικτές δημοπρασίες. Ο πράκτορας συσχετίζει μία χρηστική αξία με κάθε πιθανή 

κατάσταση και ορίζει ως κατάσταση στόχο αυτήν με υψηλότερη αξία χρησιμότητας. 

Ο πράκτορας που ενεργεί εκ των υστέρων (retroactive) βασίζεται σε προσομοιώσεις Μόντε 

Κάρλο. Στο πλαίσιο των προσομοιώσεων αυτών, παράγει μία πολιτική είτε χρησιμοποιώντας 

εκτιμώμενες κατανομές τιμών, είτε λαμβάνοντας δειγματοληπτικό σύνολο από εκτιμήσεις 

τιμών και εκτιμήσεις κατανομών. Στη συνέχεια αξιολογεί την πολιτική προσφορών 

υπολογίζοντας το μέσο όρο του αποτελέσματος από πλήθος δειγμάτων με βάση τις 

εκτιμώμενες κατανομές τιμών (31). 

Μια διαφορετική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από ευρετικούς (heuristics) 

μηχανισμούς, όπως τεχνικές βελτιστοποίησης βασιζόμενες σε γενετικούς αλγορίθμους 

(genetic algorithms). Η ρουτίνα βελτιστοποίησης παίρνει ως είσοδο τις αναμενόμενες τιμές 

της δημοπρασίας και τις προτιμήσεις των πελατών και δίνει ως έξοδο ένα σύνολο από αγαθά 

για αγορά και πώληση. Ο γενετικό αλγόριθμος τέλος βελτιστοποιεί το άθροισμα της 

χρησιμότητας των αποκτηθέντων αγαθών συγκρινόμενα με το κόστος της απόκτησης αυτών. 
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2.4 Ενισχυτική Μάθηση 

Σύμφωνα με το (32), οι βασικές έννοιες που αφορούν στην Ενισχυτική Μάθηση (ΕΜ) είναι οι 

παρακάτω: 

 η πολιτική (policy) 

 η συνάρτηση ανταμοιβής (reward function) 

 η συνάρτηση αξίας (value function) και 

 (προαιρετικά) το μοντέλο του περιβάλλοντος (environment model) 

«Η πολιτική ορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του πράκτορα ανά δεδομένη χρονική στιγμή. 

Χονδρικά, η πολιτική είναι μια αντιστοίχιση των καταστάσεων (states) ή παρατηρήσεων 

(observations) που αντιλαμβάνεται ο πράκτορας, με τις ενέργειες(actions) που επιλέγει όταν 

βρίσκεται σε αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια πολιτική μπορεί να υλοποιηθεί απλά ως ένας 

πίνακας αντιστοιχίσεων (lookup table), ενώ σε άλλες ο ορισμός της μπορεί να εμπλέκει 

εκτενείς υπολογιστικές διαδικασίες. Η πολιτική ουσιαστικά αποτελεί τον πυρήνα ενός 

πράκτορα ΕΜ, καθώς υπό μία έννοια, από μόνη της αρκεί για να καθορίσει την συμπεριφορά 

του. Στη γενική περίπτωση, οι πολιτικές είναι στοχαστικές, δηλαδή ορίζουν τις πιθανότητες με 

τις οποίες επιλέγονται οι ενέργειες από τον πράκτορα σε κάθε κατάσταση.» (32) 

«Η συνάρτηση ανταμοιβής ορίζει τον στόχο σε ένα πρόβλημα ΕΜ. Η συνάρτηση ανταμοιβής, 

αντιστοιχίζει κάθε κατάσταση (ή και ζεύγος κατάστασης-ενέργειας) του περιβάλλοντος, σε 

έναν αριθμό, την ανταμοιβή (reward), που δηλώνει πόσο επιθυμητό είναι να βρισκόμαστε 

στην κατάσταση αυτή (ή να επιλέγουμε την συγκεκριμένη ενέργεια, βρισκόμενοι στην 

συγκεκριμένη κατάσταση, αντίστοιχα). Η μοναδική αποστολή ενός πράκτορα ΕΜ είναι η 

μεγιστοποίηση της συνολικής ανταμοιβής που λαμβάνει μακροπρόθεσμα. Ο πράκτορας 

μπορεί να βασιστεί στη συνάρτηση ανταμοιβής για να αλλάξει την πολιτική του. Για 

παράδειγμα, αν μια ενέργεια που επιλέγεται βάσει της τρέχουσας πολιτικής επιφέρει χαμηλή 

ανταμοιβή, τότε η πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να επιλέγει κάποια άλλη ενέργεια, 

όταν ο πράκτορας αντιμετωπίσει μελλοντικά την ίδια περίσταση / κατάσταση. Στη γενική 

περίπτωση, όπως και οι πολιτικές, οι συναρτήσεις ανταμοιβής είναι στοχαστικές.» (32) 
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«Σε αντίθεση με την συνάρτηση ανταμοιβής που καθορίζει τί είναι καλό άμεσα, μια 

συνάρτηση αξίας καθορίζει τί είναι καλό μακροπρόθεσμα. Η αξία μιας κατάστασης ορίζεται 

ως το συνολικό ποσό ανταμοιβής που μπορεί να συγκεντρώσει μελλοντικά ο πράκτορας, 

ξεκινώντας από αυτή την κατάσταση. Η αξία μιας κατάστασης καταδεικνύει πόσο επιθυμητή 

είναι μια κατάσταση μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καταστάσεις που θα 

ακολουθήσουν και τις διαθέσιμες ανταμοιβές που μπορούν να ληφθούν κατά τη μετάβαση, 

από και προς αυτές. Για παράδειγμα, μπορεί μια κατάσταση να επιφέρει πάντα μικρή 

ανταμοιβή, ωστόσο η αξία της μπορεί να είναι μεγάλη, επειδή συνήθως ακολουθείται από 

καταστάσεις που επιφέρουν μεγάλες ανταμοιβές (ή και το αντίστροφο).» (32) 

«Οι ανταμοιβές είναι υπό μια έννοια πρωταρχικές, ενώ οι αξίες, ως προβλέψεις των 

ανταμοιβών, δευτερεύουσες. Χωρίς τις ανταμοιβές, δε θα μπορούσαν να υπάρξουν αξίες, ενώ 

ο μόνος σκοπός για τον οποίο γίνεται η εκτίμηση των αξιών, είναι η προσπάθεια για την 

συλλογή περισσότερης ανταμοιβής. Ωστόσο, είναι οι αξίες το σημείο όπου εστιάζεται η 

προσοχή μας, όταν παίρνουμε και αξιολογούμε αποφάσεις. Η επιλογή ενεργειών βασίζεται σε 

κρίσεις (εκτιμήσεις) που αφορούν τις αξίες. Σκοπός είναι η αναζήτηση ενεργειών που 

οδηγούν σε καταστάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή αξία, επειδή αυτές οι ενέργειες επιφέρουν 

το μεγαλύτερο ποσό ανταμοιβής σε μακροπρόθεσμη βάση. Δυστυχώς όμως, είναι πολύ πιο 

δύσκολο να εκτιμηθούν οι αξίες παρά οι ανταμοιβές (οι οποίες ουσιαστικά παρέχονται άμεσα 

από το περιβάλλον). Οι αξίες πρέπει να εκτιμηθούν και να επανεκτιμηθούν, από τις 

ακολουθίες των παρατηρήσεων που κάνει ένας πράκτορας με την πάροδο του χρόνου. 

Ουσιαστικά, το σημαντικότερο συστατικό και ζητούμενο, όλων σχεδόν των αλγορίθμων ΕΜ, 

είναι μια μέθοδος αποδοτικής εκτίμησης των αξιών.» (32) 

«Τέλος, το μοντέλο του περιβάλλοντος, είναι μια τεχνητή (νοητή) οντότητα, που προσπαθεί 

να μιμηθεί την συμπεριφορά του περιβάλλοντος αυτού καθ’ αυτού. Για παράδειγμα, 

δεδομένων μιας κατάστασης και μιας ενέργειας, το μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για την πρόβλεψη της επόμενης ανταμοιβής. Τα μοντέλα  χρησιμοποιούνται για την επιλογή 

συγκεκριμένων τρόπων δράσης (σχεδιασμός ενεργειών– planning), λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

μελλοντικές καταστάσεις, πριν αυτές αντιμετωπιστούν από τον πράκτορα. Αν και αρχικά η 

ΕΜ θεωρούνταν το ακριβώς αντίθετο του σχεδιασμού ενεργειών, στην πορεία υπήρξε 
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σύγκλιση των δύο πεδίων, καθώς έχουν προταθεί προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη μάθηση 

μέσω δοκιμής κι αποτυχίας, τη μάθηση ενός μοντέλου για το περιβάλλον και τη χρήση αυτού 

για σχεδιασμό ενεργειών. Η σύγκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποσαφήνιση της σχέσης 

της ΕΜ με το δυναμικό προγραμματισμό που χρησιμοποιεί μοντέλα, τα οποία με την σειρά 

τους σχετίζονται στενά με μεθόδους σχεδιασμού ενεργειών σε χώρους καταστάσεων. Οι 

σύγχρονες μέθοδοι ΕΜ καταλαμβάνουν όλο το εύρος, από την απλή μάθηση μέσω δοκιμής κι 

αποτυχίας (χωρίς τη χρήση μοντέλων – model-free), μέχρι τον υψηλού επιπέδου εκούσιο 

(deliberative) σχεδιασμό ενεργειών.» (32) 
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3 Trading Agent Competition – Ad Auctions 

Ο Trading Agent Competition—Ad Auctions (33) αποτελεί διαγωνισμό στον οποίο 

διεξάγεται σενάριο χορηγούμενων αναζητήσεων (sponsored search) όπως αυτές 

περιγράφηκαν στην ενότητα 2.2. 

 

Εικόνα 3.1.2.1.1-1 Διαγωνισμός TAC-AA (33) 

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού είναι πράκτορες (agents) τεχνητής νοημοσύνης (artificial 

intelligence) στο ρόλο των διαφημιζόμενων (advertisers). O εξυπηρετητής (server) του 

παιχνιδιού προσομοιώνει τη συμπεριφορά των χρηστών μιας μηχανής αναζήτησης (searchers) 

καθώς και αυτή του εκδότη (publisher), παροχέα της μηχανής αναζήτησης, δημιουργώντας 

ένα περιβάλλον κατάλληλο για ανάπτυξη στρατηγικών. 

Ο τελικός στόχος του κάθε πράκτορα – διαφημιστή είναι δημιουργία της μέγιστης 

κερδοφορίας (profitability), η οποία προέρχεται από τις πωλήσεις (conversions) που 

προκύπτουν από τους χρήστες της μηχανής αναζήτησης. Αφενός, ο κάθε πράκτορας ενεργεί 

καθαρά και μόνο με βάση το ατομικό συμφέρον. Αφετέρου, οι δυνητικές πωλήσεις αποτελούν 
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ένα πεπερασμένο σύνολο του οποίο μέρος είναι οι συνολικές πωλήσεις που απολαμβάνουν 

όλοι οι διαφημιστές από κοινού. Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω, προκύπτει πως το 

συμφέρον του κάθε πράκτορα αντίκειται των υπολοίπων και εξ αυτού εισάγεται η έννοια του 

ανταγωνισμού (competition) που αναλύθηκε στην ενότητα 2.3. 

Εμπνευστές και σχεδιαστές του διαγωνισμού TAC-AA είναι ο Michael P. Wellman από το 

πανεπιστήμιο του Michigan και ο Patrick R. Jordan από την εταιρία Yahoo Labs USA. Ο 

διαγωνισμός των ανταγωνιστικών πρακτόρων σχετικά με τις δημοπρασίες διαφημίσεων, 

διοργανώνεται κάθε χρονιά από το 2009 (33). Έκτοτε προσελκύει ολοένα και περισσότερους 

συμμετέχοντες, ενθαρρύνοντας τους παλιότερους να εξελίξουν τις υπάρχουσες υλοποιήσεις 

των πρακτόρων τους δοκιμάζοντας νέες προσεγγίσεις (34). Ο διαγωνισμός προσφέρει στην 

επιστημονική κοινότητα ενδιαφέροντα χώρο για τη παραγωγή επιστημονικής έρευνας και 

δημοσιεύσεων. Το 2011 ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στη Βαρκελώνη, 

 

Εικόνα 3.1.2.1.1-2 TAC-AA στο IJCAI-11 (35) 

από το διεθνές συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης IJCAII 2011 (35), ένα από τα σημαντικότερα 

συνέδρια τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.2, οι ετήσιες δαπάνες για τη χορηγούμενη αναζήτηση είναι 

ιδιαίτερα υψηλές. Παρόλα αυτά, περιορισμένο παραμένει μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον της 

βιομηχανίας για την εμπορική εκμετάλλευση και ταυτόχρονα τη διάχυση της επιστημονικής 

γνώσης. Έτσι αξίζει να αναφερθεί η εταιρία: 

 

Εικόνα 3.1.2.1.1-3 Ενδιαφέρον από τη βιομηχανία (36) 
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“The search agents, online marketing intelligence”, για το ενδιαφέρον με το οποίο 

παρακολουθεί τον διαγωνισμό, τα αποτελέσματά του και τις σχετικές επιστημονικές 

δημοσιεύσεις (36). 

3.1 Προδιαγραφή του παιχνιδιού 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι προδιαγραφές του παιχνιδιού με βάση τις οποίες διεξάγεται 

αυτό. Οι προδιαγραφές αφορούν τις οντότητες που μετέχουν, τις ενέργειες και τους ρόλους 

που αναλαμβάνει η κάθε μια από αυτές, τις παραμέτρους και τις διαδικασίες που ορίζουν 

τιμές σε αυτές και τη ροή των πληροφοριών ανάμεσα στις οντότητες. Στις παρακάτω ενότητες 

αναλύονται οι προδιαγραφές όπως αυτές ορίστηκαν στο διαγωνισμό TAC-AA για το έτος 2011. 

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο έτος 2011 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, είναι σχετικά 

ασήμαντες αφορούν μόνο διαδικασίες ορισμού τιμών σε περιορισμένο αριθμό από 

παραμέτρους και συνεπώς κρίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη για αναφορά σε αυτές. 

3.1.1 Θεμελιώδεις οντότητες παιχνιδιού 

Ξεκινώντας με τις προδιαγραφές του παιχνιδιού θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις θεμελιώδεις 

οντότητες που υπάρχουν σε αυτό. Ως τέτοιες νοούνται όσες ορίζουν το περιβάλλον 

διατηρώντας παθητικό ρόλο σε αυτό. Συνοπτικά οι οντότητες αυτές είναι οι: 

1. Κατασκευαστές (manufacturers) 

2. Είδη (components) 

3. Προϊόντα (products) 

4. Ερωτήματα (queries) 

5. Διαφημιστικά (ads) 
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3.1.1.1 Κατασκευαστές – είδη - προϊόντα 

Οι κατασκευαστές (manufacturers) και τα είδη (components) αποτελούν τις οντότητες που 

συνθέτουν το μοντέλο της αγοράς (market model). Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1.2.1.1-1 οι 

κατασκευαστές είναι οι: Lioneer, PG, Flat ενώ τα είδη αφορούν στην οικιακή διασκέδαση και 

είναι τα: TV, Audio και DVD (37). 

 

Εικόνα 3.1.2.1.1-1 Μοντέλο αγοράς (37) 

Έτσι, στην αγορά εντοπίζονται εννέα διακριτά προϊόντα (products) που προκύπτουν από τους 

δυνατούς συνδυασμούς των κατασκευαστών με τα προϊόντα (37). 

3.1.1.2 Ερωτήματα 

Τα ερωτήματα προς τη μηχανή αναζήτησης, διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες που ορίζουν τον 

βαθμό εστίασης (BE), ο οποίος μπορεί να είναι 0, 1 ή 2. Πιο συγκεκριμένα ένα ερώτημα BE-2 

προσδιορίζει κατασκευαστή και είδος, ερώτημα με BE-1 ή μόνο τον κατασκευαστή ή μόνο το 

είδος και ερώτημα με BE-0 κανένα από τα δύο. 

Συνδυάζοντας τις προαναφερθείσες κατηγορίες του ερωτήματος με τα εννιά προϊόντα του 

μοντέλου της αγοράς, προκύπτον δεκαέξι κλάσεις ερωτημάτων (query class). Εννιά κλάσεις 
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ερωτημάτων είναι ΒΕ-2, έξι ΒΕ-1 και μόλις ένα ΒΕ-0. Ο πίνακας 3.1.2.1.1-1 εμφανίζει τις 

κλάσεις των ερωτημάτων με διαφορετικές αποχρώσεις ανά βαθμό εστίασης (37). 

 

Πίνακας 3.1.2.1.1-1 Κλάσεις ερωτημάτων 

3.1.1.3 Διαφημιστικά 

Τα διαφημιστικά είναι η παρουσία του διαφημιστή στη σελίδα αναζητήσεων του χρήστη και 

διακρίνονται σε γενικά και στοχευμένα. Τα τελευταία σε πλήρη αντίθεση με τα πρώτα, 

προσδιορίζουν συγκεκριμένο προϊόν και ως αποτέλεσμα προσελκύουν περισσότερα κλικ από 

χρήστες με προτίμηση σε αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα 3.1.2.1.3. 

Τα διαφημιστικά, τοποθετούνται από τον διαφημιστή στις θέσεις διαφήμισης (slot) αναλόγως 

με την κατάταξη, αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Επίσης, από το σύνολο των 5 θέσεων 

διαφήμισης, σε κάθε παιχνίδι καθορίζεται το πλήθος των πριμοδοτούμενων θέσεων οι οποίες 

μπορεί να είναι από 0 έως 2. Οι πριμοδοτούμενες θέσεις πάντοτε προηγούνται από τις 
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κανονικές και πλεονεκτούν καθώς αποδίδουν περισσότερα κλικ σύμφωνα με το μοντέλο των 

κλικ το οποίο αναλύεται στην ενότητα 3.1.2.1.3. 

3.1.2 Οντότητες πρακτόρων παιχνιδιού 

Κατόπιν του ορισμού του περιβάλλοντος το οποίο έχει οριστεί από τις θεμελιώδεις οντότητες, 

οι λογισμικοί πράκτορες αποτελούν τις οντότητες που ενεργούν μέσα σε αυτό με βάση 

ορθολογικές επιλογές (rational choices). Ο όρος ορθολογικές επιλογές δεν αρκείται στην 

ύπαρξη κινήτρου, αλλά εισάγει επιπλέον την έννοια της βελτιστοποίησης για την επίτευξη 

στόχου (38). 

Οι λογισμικοί πράκτορες του παιχνιδιού είναι οι παρακάτω: 

1. Διαφημιστές (advertisers) 

2. Χρήστες (users) 

3. Εκδότης (publisher) 

Στο διαγωνισμό TAC-AA οι πράκτορες των χρηστών και του εκδότη, ελέγχονται από τον 

εξυπηρετητή του παιχνιδιού (game server), ενώ οι διαφημιστές αποτελούν τους 

συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο του TAC-AA 

εστιάζεται στους πράκτορες που αντιπροσωπεύουν τους διαφημιστές. Οι ενότητες 3.2 και 3.3 

αφιερώνονται στην αρχιτεκτονική σχεδίαση των πρακτόρων αυτών που συμμετείχαν στον 

διαγωνισμό TAC-AA 2010. 

3.1.2.1 Χρήστες 

Οι χρήστες είναι πράκτορες οι οποίοι ελέγχεται από τον εξυπηρετητή του παιχνιδιού (game 

server). Το πλήθος των χρηστών (users) της μηχανής αναζήτησης (search engine) είναι 
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90.000 και χωρίζεται σε εννιά ομάδες των 10.000, μια ομάδα για κάθε ένα από τα προϊόντα. 

Κάθε χρήστης διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταθερή προτίμηση (preference) 

σε ένα από τα εννιά προϊόντα (37). Η συμπεριφορά του χρήστη στο παιχνίδι εξαρτάται κυρίως 

από την εσωτερική του κατάσταση η οποία αναλύεται παρακάτω. 

3.1.2.1.1 Εσωτερική κατάσταση χρηστών 

Αναλόγως με την εσωτερική κατάσταση (internal state) του ο κάθε χρήστης, για κάθε ημέρα 

στο παιχνίδι, θέτει το πολύ ένα ερώτημα (query) προς τη μηχανή αναζήτησης. Το ερώτημα 

που ενδεχομένως θέτει ένας χρήστης, είναι πάντοτε εναρμονισμένο με τις προκαθορισμένες 

προτιμήσεις του. Δηλαδή ο κατασκευαστής και το είδος του ερωτήματος αν καθορίζονται 

είναι , ενώ αυτό που μπορεί να διαφέρει είναι ο βαθμός εστίασης. Αν για παράδειγμα το προϊόν 

της προτίμησης ενός χρήστη είναι το (Lioneer, DVD), τότε τα δυνατά ερωτήματα που μπορεί 

να θέσει είναι μόνο τα εξής: για ΒΕ-2 (Lioneer, DVD), για ΒΕ-1 (Lioneer, ---) ή (---, DVD), ενώ 

για ΒΕ-0 (---, ---). Σε καμία περίπτωση το ερώτημα του χρήστης δεν μπορεί προσδιορίζει άλλο 

κατασκευαστή όπως Flat ή PG και άλλο είδος όπως Audio ή TV. Δηλαδή κανένα από τα 

παρακάτω ερωτήματα δεν μπορεί να προέλθει από αναζητήσεις του χρήστη αυτού: (PG, 

Audio), (Lioneer, TV), (---, Audio) ή (Flat, ---) (37). 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, βασικό χαρακτηριστικό της 

συμπεριφοράς των χρηστών αποτελεί η εσωτερική τους κατάσταση. Η τελευταία ακολουθεί 

ένα δοθέν μοντέλο μαρκοβιανής αλυσίδας (Marcov chain) και η ενημέρωση της κατάστασης 

γίνεται κάθε ημέρα. 

Η εσωτερική κατάσταση του χρήστη τον κατατάσσει σε μια από τις παρακάτω τρείς 

κατηγορίες: Μη αναζητούντες (non-searching), αναζητούντες (searching) και 

διεκπεραιωμένοι (transacted). Επιπλέον, οι αναζητούντες χωρίζονται στους πληροφοριακούς 

αναζητούντων (informational searchers) και τους αγοραστές (shoppers). Οι τελευταίοι 

διαχωρίζονται επιπλέον ανάλογα με το βαθμό εστίασης. Οι δυνατές μεταβάσεις (transitions) 

μεταξύ των εσωτερικών καταστάσεων φαίνονται στο σχεδιάγραμμα 3.1.2.1.1-1, ενώ η κάθε 
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κατάσταση περιέχει εσωτερικό βρόχο (self-loop) πράγμα το οποίο σημαίνει πως είναι δυνατή 

και η παραμονή στην ίδια κατάσταση (37). 

 

Σχεδιάγραμμα 3.1.2.1.1-1 Εσωτερικές καταστάσεις χρηστών (37) 

Οι πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των καταστάσεων αλλά και παραμονής είσαι ως επί το 

πλείστον στατικές. Εξαίρεση αποτελεί η πιθανότητα μετάβασης από την κατάσταση των μη 

αναζητούντων σε αυτή των πληροφοριακών αναζητούντων. Η πιθανότητα αυτή αυξάνεται για 

τις ημέρες που επηρεάζονται από το τυχαίο ενδεχόμενο το οποίο αποκαλείται «ξέσπασμα» 

(burst). Κάθε ημέρα και για κάθε μια από τις εννιά κατηγορίες χρηστών ανεξάρτητα, 

ενδέχεται να συμβεί ξέσπασμα με πιθανότητα 10%. Το ξέσπασμα, θα συνεχίσει να ισχύει για τις 

τρείς επόμενες μέρες και επιπλέον κατά τη διάρκεια του η πιθανότητα να ξανασυμβεί 

ξέσπασμα είναι 20%. Κατά τη διάρκεια των ημερών που έχουν επηρεαστεί από αυτό οι 

πιθανότητες μετάβασης τροποποιούνται για τις προαναφερθείσες καταστάσεις. Ο πίνακας 

3.1.2.1.1-1 δείχνει στην τρίτη στήλη τις στατικές πιθανότητες μετάβασης, ενώ στην τέταρτη 

στήλη τις διαφοροποιημένες πιθανότητες για τις ημέρες που επηρεάζονται από το ξέσπασμα 

(37). 
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Πίνακας 3.1.2.1.1-1 Πιθανότητες μετάβασης εσωτερικών καταστάσεων (37) 

3.1.2.1.2 Ερωτήματα χρηστών 

Η δημιουργία ερωτημάτων από τους χρήστες επηρεάζεται άμεσα από την εσωτερική 

κατάσταση αυτών και τον βαθμό εστίασης (ΒΕ). Όπως εξυπακούεται, οι χρήστες που 

βρίσκονται στην αγοραστική κατάσταση θέτουν ερωτήματα βαθμού εστίασης όμοια με αυτή 

της εσωτερικής τους κατάστασης. Στην περίπτωση του ΒΕ 1 τότε με ίση πιθανότητα 

προσδιορίζεται είτε μόνο ο κατασκευαστής είτε μόνο το είδος. Οι χρήστες που βρίσκονται 

στην κατάσταση των πληροφοριακών αναζητούντων θέτουν ερωτήματα όλων των βαθμών 

εστίασης 0, 1 ή 2 με ίση πιθανότητα. Τέλος, οι μη-αναζητούντες και οι διεκπεραιωμένοι δεν 

θέτουν ερωτήματα κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις καταστάσεις αυτές (37). 

3.1.2.1.3 Μοντέλο κλικ 

Στη συνέχεια αναλύεται το μοντέλο των κλικ (click model) το οποίο εξηγεί τη συμπεριφορά 

των χρηστών κατά τη διάρκεια απόφασης για την πραγματοποίηση κλικ εκτιθέμενοι στα 



 37 
 

διαφημιστικά. Οι παράμετροι που καθορίζουν την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός κλικ σε 

κάποιο διαφημιστικό είναι οι εξής (37): 

1. Η επίδραση του διαφημιστή για το ερώτημα. 

2. Η επίδραση της στοχοποίησης (targeting effect) η οποία αλλάζει ανάλογα με τον 

τύπο της διαφήμισης και τη συμβατότητα του διαφημιστικού με τις προτιμήσεις του 

χρήστη. 

3. Το πλεονέκτημα (bonus) των πριμοδοτούμενων (promoted) θέσεων (slots). 

4. Η πιθανότητα συνέχειας (continuation) για κάθε κλάση ερωτήματος. 

Ο χρήστης όντας εκτιθέμενος σε διαφημιστικά, ξεκινάει να βλέπει τις διαφημίσεις με τη 

σειρά. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες της παραπάνω λίστας συμμετέχουν στη βασική εξίσωση 

3.1-1 του μοντέλου των κλικ: 

 

Εξίσωση 3.1-1 Βασική εξίσωση μοντέλου κλικ (37) 

Η συνάρτηση 𝜂 είναι βοηθητική συνάρτηση που χρησιμοποιείται από τους σχεδιαστές του 

παιχνιδιού όταν συνδυάζονται πιθανότητες με παράγοντες που τις επηρεάζουν. 

 

Εξίσωση 3.1-2 Βοηθητική συνάρτηση "η" (37) 

Ο πρώτος παράγοντας 𝑒𝑞
𝑎 είναι επίδραση του διαφημιστή η οποία είναι άγνωστη καθ’ όλη τη 

διάρκεια του παιχνιδιού (37). Ο πίνακας 3.1.2.1.3-1 δείχνει το εύρος των τιμών επίδρασης του 

διαφημιστή ανά βαθμό εστίασης. 
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Πίνακας 3.1.2.1.3-1 Επίδραση διαφημιστή (37) 

Ο δεύτερος παράγοντας 𝑓𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 εξαρτάται σε πρώτη φάση από τον τύπο της διαφήμισης. Για 

τις γενικού τύπου διαφημίσεις ο παράγοντας είναι ουδέτερος και ίσος με 1, ενώ η συνάφεια 

του διαφημιστικού με τις προτιμήσεις του χρήστη εμπλέκονται στην περίπτωση της 

στοχευμένης. Πιο ειδικά, για κάθε ένα από τα προσδιορισμένα συνθετικά που ορίζονται στο 

διαφημιστικό (κατασκευαστής και είδος), γίνεται σύγκριση με αυτά της προτίμησης του 

χρήστη (37). 

 

Εξίσωση 3.1-3 Παράγοντας συνάφειας διαφημιστικού (37) 

Στην περίπτωση όπου έστω και ένα συνθετικό διαφέρει, ο παράγοντας αυτός παίρνει τιμή 

μικρότερη του 1, επιδρόντας αρνητικά στην τελική πιθανότητα του κλικ. Αντιθέτως, όταν όλα 

τα προσδιορισμένα συνθετικά ταιριάζουν, ο παράγοντας παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 1, 

επιδρώντας αυξητικά. Η εξίσωση 3.1-3 δείχνει τον τρόπο υπολογισμού του παράγοντα αυτού 

στις τρείς παραπάνω περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι τιμή του 𝛵𝛦 = 0.5 (37). 

Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας είναι ο 𝑓𝑝𝑟𝑜 του οποίου η τιμή εξαρτάται από το αν η θέση 

της διαφήμισης έχει οριστεί ως πριμοδοτούμενη (promoted). 

 

Εξίσωση 3.1-4 Παράγοντας πριμοδοτούμενης θέσης (37) 
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Από το σύνολο των 5 θέσεων (slots) διαφήμισης, πριμοδοτούμενες ενδέχεται να είναι από 0 

έως 2 ενώ σε κάθε περίπτωση προηγούνται των κανονικών (regular). Το πλήθος των 

πριμοδοτούμενων θέσεων, ορίζεται στην αρχή του κάθε παιχνιδιού και αποκαλύπτεται σε 

όλους τους διαφημιστές. Η τιμή του μπόνους από τη πριμοδοτούμενη θέση είναι 𝑃𝑆𝐵 = 0.5 . 

Τέλος, εάν μια διαφήμιση δεν πατηθεί ή πατηθεί χωρίς να πραγματοποιηθεί πώληση τότε ο 

χρήστης συνεχίζει στην επόμενη διαφήμιση με πιθανότητα 𝛾𝑞. Ο πίνακας 3.1.2.1.3-2δείχνει τις 

τιμές της πιθανότητας συνέχισης για κάθε ένα από τους τρείς βαθμούς εστίασης (37). 

 

Πίνακας 3.1.2.1.3-2 Πιθανότητα συνέχισης (37) 

3.1.2.1.4 Μοντέλο πωλήσεων 

Ένα υποσύνολο χρηστών από αυτούς που έχουν κάνει κλικ σε ένα διαφημιστικό, βρίσκεται σε 

αγοραστική εσωτερική κατάσταση. Οι χρήστες του συνόλου αυτού ενδέχεται να 

πραγματοποιήσουν πώληση (conversion), συμπεριφορά η οποία εξηγείται από το μοντέλο 

πωλήσεων (conversion model). Το μοντέλο περιλαμβάνει τους εξής τρείς παράγοντες, οι 

οποίοι επιδρούν στην εξαγωγή της τελικής πιθανότητας πώλησης (37): 

 Αρχική πιθανότητα (baseline probability) 

 Επίδραση περιορισμένης διανεμόμενης χωρητικότητας (constrained distribution 

capacity) 

 Μπόνους εξειδίκευσης είδους (component specialty bonus) 

Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται ανάλυση των τριών αυτών παραγόντων. 
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Η τιμή της αρχικής πιθανότητα καθορίζεται από το βαθμό εστίασης του χρήστη και αποτελεί 

θεμέλιο λίθο της τελικής πιθανότητας πώλησης. Ο πίνακας 3.1.2.1.4-1 δείχνει τις τιμές της 

αρχικής πιθανότητας για κάθε έναν από τους τρείς βαθμούς εστίασης (37). 

 

Πίνακας 3.1.2.1.4-1 Αρχική πιθανότητα πώλησης (37) 

Ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την πιθανότητα πραγματοποίησης πώλησης είναι 

η επίδραση της περιορισμένης διανεμόμενης χωρητικότητας (constrained distribution 

capacity). Σε κάθε παιχνίδι, προκαθορίζεται άνω όριο για κάθε διαφημιστή, κατά τρόπο 

τυχαίο υπό τον περιορισμό ύπαρξης δύο πρακτόρων χαμηλού ορίου, τεσσάρων μεσαίου και 

δύο υψηλού. Οι τιμές των ορίων είναι προκαθορισμένες και ίσες με 300, 450 και 600 μονάδες 

αντίστοιχα. Ο πίνακας 3.1.2.1.4-1 δείχνει την κατανομή των ορίων αυτών στου πράκτορες που 

μόλις περιγράφηκε (37). 

 

Πίνακας 3.1.2.1.4-2 Κατανομή ορίων περιορισμού χωρητικότητας (37) 

Όσο το σύνολο των πωλήσεων των τεσσάρων προηγούμενων ημερών πλέον της τρέχουσας 

βρίσκεται κάτω από το όριο που έχει οριστεί για το διαφημιστή, η πιθανότητα 

πραγματοποίησης πώλησης παραμένει ίση με την αρχική πιθανότητα. Καθώς οι πωλήσεις που 

πραγματοποιούνται στο παράθυρο (window) των πέντε αυτών ημερών υπερβαίνουν το 

προκαθορισμένο όριο, η επίδραση του παράγοντα αυτού ολοένα και ισχυροποιείται 

ενεργώντας μειωτικά στην πιθανότητα πώλησης. Ο παράγοντας της έκπτωσης (discounter) 𝜆 

είναι ίσος με 0,996, το 𝑊 συμβολίζει τις μέρες του παραθύρου και είναι ίσο με 5, ενώ 𝐶𝑐𝑎𝑝 

είναι το προκαθορισμένο όριο του διαφημιστή. Η εξίσωση 3.1-5 δείχνει τον τρόπο υπολογισμού 

του παράγοντα έκπτωσης 𝐼𝑑. Το σύμβολο + έξω από την παρένθεση σημαίνει πως το 
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αποτέλεσμα των πράξεων μέσα σε αυτή, αναμορφώνεται προς τα πάνω ώστε να προκύπτει μη 

αρνητικό αποτέλεσμα (37). 

 

Εξίσωση 3.1-5 Παράγοντας έκπτωσης περιορισμού χωρητικότητας (37) 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας που επηρεάζει την πιθανότητα πραγματοποίησης πώλησης 

αφορά την περίπτωση όπου η εξειδίκευση του διαφημιστή αναφορικά με το είδος, συμπίπτει 

με αυτή του προϊόντος. Ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται για το μπόνους εξειδίκευσης 

είδους (component specialty bonus) είναι ο 𝐶𝑆𝐵 και η τιμή αυτού ίση με 0.6 (37).  

Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω, καταλήγουμε στην τελική εξίσωση 3.1-6 με βάση την οποία 

υπολογίζεται η πιθανότητα πραγματοποίησης μιας πώλησης, με δεδομένο το κλικ του χρήστη 

(37). 

 

Εξίσωση 3.1-6 Πιθανότητα πώλησης (37) 

Η συνάρτηση 𝜂 είναι όμοια με την προαναφερθείσα εξίσωση 3.1-2. 

3.1.2.2 Αναφορά πωλήσεων και κέρδος 

Η τράπεζα ενημερώνει τον κάθε διαφημιστή χωριστά για το σύνολο του σκορ, το οποίο 

ξεκινάει με τιμή 0. Το αποτέλεσμα της προηγούμενης ημέρας ενημερώνεται με το αλγεβρικό 

άθροισμα της διαφοράς του συνολικού κόστους των κλικ από το τζίρο (37). 
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Η τιμή πώλησης των προϊόντων είναι 𝑈𝑆𝑃 = 10 $ εκτός όταν πρόκειται για αυτά της 

εξειδίκευσης του κατασκευαστή για τα οποία η τιμή είναι 𝑈𝑆𝑃(1 + 𝑀𝑆𝐵) = 10(1 + 0.4) =

14$, καθώς το μπόνους πριμοδότησης κατασκευαστή είναι 𝑀𝑆𝐵 = 0.4 (37). 

Κάθε μέρα ο διαφημιστής λαμβάνει την αναφορά πωλήσεων η οποία δείχνει τα κέρδη ανά 

κλάση ερωτήματος (37). 

3.1.2.3 Εκδότης 

Ο εκδότης (publisher) είναι λογισμικός πράκτορας που ελέγχεται από τον εξυπηρετητή του 

παιχνιδιού (game server) και συμμετέχει στην ηλεκτρονική αγορά διαφημίσεων ως μεσίτης. Ο 

ίδιος δημιουργεί έσοδα προερχόμενα από τον διαφημιστή, ο οποίος πληρώνει για κάθε κλικ το 

οποίο πραγματοποιείται στα διαφημιστικά του, από τους χρήστες της μηχανής αναζήτησης. 

Ρόλος του εκδότη αποτελεί η επιλογή κατάλληλων διαφημιστικών προς εμφάνιση, για κάθε 

ερώτημα που τίθεται καθώς και η τήρηση των ορίων εξόδων που ορίζονται από τους 

διαφημιστές, τα οποία ενδεχομένως προκαλούν ανακατάταξη των διαφημιστών κατά τη 

διάρκεια της μέρας (37). 

Στόχος του εκδότη είναι η δημιουργία των μέγιστων εσόδων, επιλέγοντας να εμφανίσει τα πιο 

προσοδοφόρα διαφημιστικά στις καταλληλότερες θέσεις. Ο εκδότης, διατηρεί το δικαίωμα 

ορισμού ελάχιστων τιμών για την εμφάνιση διαφημιστικών με βάση κριτήρια που ο ίδιος 

ορίζει. Αναλυτικότερη περιγραφή όλων των ανωτέρων γίνεται στις ενότητες που ακολουθούν. 

3.1.2.3.1 Κατάταξη διαφημιστικών 

Η διαδικασία της κατάταξης των διαφημιστικών από τον εκδότη ακολουθεί τη γενικευμένη 

λογική που αναμιγνύει την κατάταξη βάση προσφοράς (rank by bid) με την κατάταξη βάση 

τζίρου (rank by revenue). Στην αρχή κάθε παιχνιδιού ο εκδότης αποκαλύπτει την τιμή της 

παραμέτρου 𝜒 (squashing parameter) της οποίας η τέταρτη δύναμη της έχει εύρος τιμών [0,1] 

(37). Δηλαδή ισχύει: 
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Εξίσωση 3.1-7 Παράμετρος χ (37) 

Αν το 𝜒 = 0, τότε ακολουθείται γνήσιο σύστημα κατάταξης βάση προσφοράς ενώ αν 𝜒 = 1 

τότε ακολουθείται γνήσιο σύστημα κατάταξης βάσει τζίρου. Για οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή 

ακολουθείται μικτό σύστημα κατάταξης (37). 

Κατάταξη με βάση τη προσφορά, σημαίνει πως το ύψος της προσφορές καθορίζει απευθείας 

και τη σειρά κατάταξης. Αντίθετα, για την κατάταξη με βάση τζίρου είναι απαραίτητη η χρήση 

της πιθανότητας πραγματοποίησης κλικ στο διαφημιστικό. Γι την πιθανότητα αυτή 

λαμβάνεται η επίδραση του διαφημιστή (advertiser effect) 𝑒𝑞
𝑎, παράμετρος που αναλύθηκε 

στην παράγραφο 3.1.2.1.3 (37). 

Η σειρά κατάταξης καθορίζεται κάθε ημέρα, με βάση τη λογική που αναλύθηκε παραπάνω. 

Επίσης, ο εκδότης υποχρεούται να ανακατατάσσει τα διαφημιστικά κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, κάθε φορά όπου ένας διαφημιστής αποχωρεί από την κατάταξη προ της υπέρβασης 

του ορίου εξόδων του, μηχανισμός που αναλύεται στην ενότητα 3.1.2.3.2 (37). 

3.1.2.3.2 Τήρηση ορίων εξόδων 

Μέρος των δυνατοτήτων των διαφημιστών αποτελεί και ο ορισμός ημερήσιου συνολικού 

ορίων εξόδων καθώς τέτοια ανά ερώτημα. Ο εκδότης παρακολουθεί την πραγματοποίηση των 

κλικ από τους χρήστες, διαφυλάσσοντας τους διαφημιστές από την υπέρβαση των ορίων 

εξόδων όπου οι τελευταίοι ενδεχομένως έχουν ορίσει. Αυτό γίνεται με την απομάκρυνση του 

διαφημιστικού προ της υπέρβαση των ορίων εξόδων που έχουν τεθεί και την ανακατάταξη των 

υπόλοιπων διαφημιστικών (37). 

Πιο συγκεκριμένα, η απομάκρυνση ενός διαφημιστικού προκαλεί την άνοδο κατά μια θέση 

των διαφημιστικών που κατείχαν μεγαλύτερες θέσεις και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα 

εισόδου του πρώτου διαφημιστικού που βρισκόταν εκτός κατάταξης. Η εισαγωγή του νέου 
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διαφημιστικού θα πραγματοποιηθεί αν και εφόσον ξεπερνάει τις ελάχιστες τιμές που έχουν 

προκαθοριστεί από τον εκδότη, μηχανισμός που αναλύεται αμέσως μετά (37). 

3.1.2.3.3 Ορισμός ελάχιστου κρυφού σκορ 

Ο εκδότης, στο πλαίσιο των στόχων του, ορίζει ελάχιστες τιμές για το σκορ (effective score) 

ενός διαφημιστή, προκειμένου να εμφανίσει κάποιο διαφημιστικό. Οι τιμές αυτές διαφέρουν 

ανάλογα με το βαθμό εστίασης (focus level) και αν η θέση (slot) είναι πριμοδοτούμενη 

(promoted) ή όχι (regular). Οι τιμές αυτές καθορίζονται στην αρχή του κάθε παιχνιδιού και 

παραμένουν κρυφές από τους διαφημιστές. Κάθε μια από τις τιμές διαλέγεται στη τύχη με 

ομοιόμορφη κατανομή από ένα ορισμένο εύρος. Ο πίνακας 3.1.2.3.3-1 δείχνει στις τρείς 

πρώτες γραμμές το εύρος ανά βαθμό εστίασης για τις μη-πριμοδοτούμενες  θέσεις (37). 

 

Πίνακας 3.1.2.3.3-1 Ελάχιστες τιμές ανά βαθμό εστίασης (37) 

Η τέταρτη και πέμπτη γραμμή του πίνακα δείχνουν πως το εύρος επεκτείνεται προς τα επάνω 

κατά 0.5 στις περιπτώσεις των πριμοδοτούμενων θέσεων. 

3.1.2.3.4 Τιμολόγηση του κλικ 

Η τιμολόγηση των διαφημιστών γίνεται με βάση την τιμή του ακόλουθου (second price) 

μοντέλο το οποίο έχει επικρατήσει στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Αν 𝑒𝑞,(𝑝) είναι η αρχική 

πιθανότητα πραγματοποίησης κλικ σε μια διαφήμιση στην θέση 𝑝 και 𝑏𝑞
(𝑝)

 είναι το ύψος της 

προσφοράς του διαφημιστή για να καταλάβει την θέση 𝑝, τότε το τελικό σκορ του διαφημιστή 

δίνεται από την ακόλουθη συνάρτηση (37): 
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Εξίσωση 3.1-8 Σκορ διαφημιστή (37) 

Όπου 𝑝(𝑝) είναι το 𝑝𝑝𝑟𝑜(𝐹𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙) εάν η θέση 𝑝 είναι πριμοδοτούμενη και 𝑝𝑟𝑒𝑔(𝐹𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙) 

διαφορετικά. Ο πίνακας 3.1.2.3.3-1 της προηγούμενης ενότητας δείχνει τις τιμές αυτές. Τελικά 

η τιμολόγηση η οποία είναι το κόστος ανά κλικ (CPC) προκύπτει από το σκορ του επόμενου 

διαφημιστή στην κατάταξη και συγκεκριμένα ο τρόπος υπολογισμού φαίνεται στην εξίσωση 

3.1-9 (37). 

 

Εξίσωση 3.1-9 Κόστος ανά κλικ (37) 

3.1.2.3.5 Αναφορά ερωτημάτων 

Ο εκδότης καθημερινά μοιράζει την αναφορά ερωτημάτων σε όλους τους διαφημιστές. Αυτή 

αποτελείται από δύο κομμάτια των οποίων η διαφορά είναι οι αποδέκτες της. Όλα τα 

δεδομένα που περιγράφονται στην παρακάτω λίστα αναφέρονται για κάθε κλάση 

ερωτήματος. Τα δύο πρώτα στοιχεία αυτής, αποτελούν πληροφορίες γνωστές σε όλους τους 

διαφημιστές, δηλαδή φανερώνουν στοιχεία για τους υπόλοιπους ανταγωνιστικούς πράκτορες, 

ενώ τα τρία τελευταία είναι ιδιωτικά, δηλαδή αναφέρονται μόνο στο διαφημιστή που λαμβάνει 

την αναφορά (37): 

1. Τύπος διαφήμισης, γενική ή στοχευμένη 

2. Μέση θέση διαφημιστή η οποία προκύπτει από 10 τυχαία ημερήσια δείγματα  

3. Μέσο κόστος ανά κλικ 
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4. Πλήθος εμφανίσεων 

5. Πλήθος κλικ 

3.1.3 Αλληλεπίδραση παιχνιδιού 

Στο παιχνίδι δύναται να συμμετέχουν μέχρι και 8 πράκτορες στο ρόλο του διαφημιστή. 

Ξεκινώντας την ανάλυση της αλληλεπίδρασης αυτών στο πλαίσιο του παιχνιδιού, γίνεται 

περιγραφή για το στάδιο της αρχικοποίησης. Στη φάση αυτό, αρχικοποιείται η εσωτερική 

κατάσταση για το σύνολο των 90.000 χρηστών, σε μη-αναζητούντες. Κατόπιν, ο εξυπηρετητής 

του παιχνιδιού προσομοιώνει για 10 ημέρες τη συμπεριφορά των χρηστών χωρίς την ύπαρξη 

διαφημίσεων. Ως αποτέλεσμα η εσωτερική κατάσταση των χρηστών αποκτάει διασπορά (37). 

Στη φάση αυτή, επιλέγονται τυχαία με βάση τις κατανομές που ακολουθούν, οι παράμετροι 

που έχουν ισχύ σε όλο το παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα αυτές είναι: η επίδραση του διαφημιστή 

ανά ερώτημα που χρησιμοποιείται και ως αρχική πιθανότητα για το μοντέλο των κλικ και η 

πιθανότητα συνέχισης 𝛾 για κάθε κλάση ερωτήματος (37). 

Ως μέρος των αρμοδιοτήτων του, ο εκδότης διαλέγει τιμή για την παράμετρο 𝜒 από την 

εξίσωση 3.1-7 και επιλέγει τιμές για τα ελάχιστα όρια προσφορών Τέλος, ενημερώνει τον κάθε 

διαφημιστή ιδιωτικά για την εξειδίκευσή κατασκευαστή και είδους καθώς και για το ύψος της 

περιορισμένης διανεμόμενης χωρητικότητας (37). 

Η ροή του παιχνιδιού στην οποία καλούνται να ενεργήσουν οι πράκτορες των διαφημιστών 

είναι η εξής (37): 

1. Ενημέρωση των διαφημιστών για τα αποτελέσματα της προηγούμενης μέρας 

2. Ο εκδότης αποφασίζει τη σειρά κατάταξης για κάθε ερώτημα 

3. Οι χρήστες θέτουν ερωτήματα, βλέπουν και πατούν στα διαφημιστικά και αγοράζουν 

προϊόντα 

4. Ενημερώνεται η εσωτερική κατάσταση των χρηστών 
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5. Οι διαφημιστές υποβάλουν τις προσφορές τους για την επόμενη ημέρα. 

3.2 Συμμετέχοντες ανταγωνιστικοί πράκτορες 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική σχεδίαση πρακτόρων που έχουν λάβει 

συμμετοχή στο διαγωνισμό “Trading Agent Competition - Ad Auctions” (TAC-AA) τις 

χρονιές 2009 έως και 2010. Η επιλογή των συγκεκριμένων πρακτόρων έγινε με βάση τη 

συνεισφορά του στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και η σειρά παρουσίασης αντανακλά τη 

σειρά κατάταξης στον τελικό του διαγωνισμού TAC-AA 2011. Η ενότητα 3.3 αφιερώνεται εξ 

ολοκλήρου στην αρχιτεκτονική σχεδίαση του οικείου πράκτορα Hermes καθώς και τις 

διαδικασίες απόφασης σχετικά με τη στρατηγική, την επιλογή των αλγορίθμων και τιμών στις 

παραμέτρους αυτών. 

3.2.1 TacTex 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναλυτική αναφορά στην αρχιτεκτονική του πράκτορα TacTex 

(39), της ομάδας του πανεπιστημίου του Texas, ο οποίος κατασκευάστηκε το 2009 και 

βελτιώθηκε το 2010. Η αναφορά στον συγκεκριμένο πράκτορα είναι εκτενής διότι αφενός η 

αρχιτεκτονική του θεωρείται πλήρης και αφετέρου τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στον 

διαγωνισμό τον θέτουν απόλυτο ηγέτη του παιχνιδιού (40). 

Ο πράκτορας παίζοντας το ρόλο του διαφημιστή, συλλέγει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα τα 

οποία αναλύει και εκτιμώντας την πλήρη κατάσταση του παιχνιδιού, παράγει προβλέψεις 

υποκείμενες στις οποίες βελτιστοποιεί τις ενέργειες του στο παιχνίδι. Στο σχεδιάγραμμα 

3.1.2.3.5-1 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική σχεδίαση του πράκτορα: 
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Σχεδιάγραμμα 3.1.2.3.5-1 Αρχιτεκτονική σχεδίαση TacTex (39) 

Όπως φαίνεται στην εικόνα η αρχιτεκτονική του χωρίζεται σε τρείς φάσεις οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα σειριακά κατά τη διαδικασία απόφασης του διαφημιστή - πράκτορα. 

Παρακάτω, για κάθε μια από τις φάσεις αυτές, ακολουθεί ο ρόλος και τα δεδομένα εισόδου 

και εξόδου (39). 

1. Στην πρώτη φάση γίνεται η προ-επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν σε όλους 

διαφημιστές του παιχνιδιού τα οποία είναι: το πλήθος των εμφανίσεων κάθε 

διαφήμισης (impressions) και η μέση θέση εμφάνισης (average position). Ο βασικός 

ρόλος της φάσης αυτής είναι η ανακατασκευή του εύρους εμφανίσεων (impression 

range) των διαφημίσεων κατά τη διάρκεια της μέρας, το οποίο προκύπτει άμεσα από 

την ανάλυση των δεδομένων εισόδου. Επιπλέον έξοδοι της φάσης αυτής είναι οι 

συνολικές εμφανίσεις (total impressions) ανά ερώτημα (query) καθώς και η 

κατάταξη των προσφορών (bid ranks) του κάθε διαφημιστή ανά ερώτημα (39). 

2. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τις διαδικασίες εκτίμησης και πρόβλεψης οι οποίες 

χωρίζονται σε τρείς ανεξάρτητες λειτουργικές ενότητες. 

a. Η πρώτη λειτουργική ενότητα αναλαμβάνει την εκτίμηση του αριθμού των 

χρηστών σε κάθε μια από τις δυνατές καταστάσεις ανά ερώτημα. Η εκτίμηση 
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γίνεται με βάση το δοθέν μοντέλο μετάβασης των χρηστών και τις συνολικές 

εμφανίσεις των διαφημίσεων ανά ερώτημα, υλοποιώντας αλγόριθμο 

φιλτραρίσματος σωματιδίων (particle filtering). Το αποτέλεσμα αυτής είναι 

κατανομή πιθανότητας των καταστάσεων των χρηστών για κάθε ερώτημα για 

πλήθος ημερών που υπαγορεύει ο περιορισμός της χωρητικότητας (capacity 

constraint) (39). 

b. Η δεύτερη λειτουργική ενότητα αφορά στην πρόβλεψη των ενεργειών των 

υπόλοιπων διαφημιστών και διακρίνεται στις εξής τρείς προβλέψεις / εκτιμήσεις 

ανά διαφημιστή και ερώτημα: μέγιστος αριθμός εμφανίσεων, τύπος διαφήμισης 

και προσφορά. Η πρόβλεψη του μέγιστου αριθμού εμφανίσεων, εξάγεται από το 

εύρος εμφάνισης της προηγούμενης μέρας, το οποίο είναι η βασική έξοδος της 

πρώτης φάσης. Ως πρόβλεψη του τύπου διαφήμισης ορίζεται η συχνότερη 

παρατήρηση σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τέλος, η πρόβλεψη της 

προσφοράς παράγεται από τον συγκερασμό των αποτελεσμάτων δύο τελείως 

διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης οι οποίες αναφέρονται παρακάτω (39). 

i. Η πρώτη μέθοδος εκτίμησης είναι υλοποίηση φιλτραρίσματος σωματιδίων 

με καθοδήγηση στις περιπτώσεις όπου η εκτιμώμενη προσφορά δεν 

συμβαδίζει με την εκτιμημένη κατάταξη από την πρώτη φάση. 

Συμπεριλαμβάνοντας όλη τη δυνατή πληροφόρηση που μπορεί να εξαχθεί 

από το ύψος της προσφοράς (bid) και το κόστος ανά κλικ (cost per click) 

του οικείου διαφημιστή, τα σωματίδια καθοδηγούνται γρηγορότερα προς 

καλύτερες λύσεις (39). 

ii. Η δεύτερη μέθοδος εκτίμησης της προσφοράς γίνεται για κάθε ένα 

διαφημιστή χωριστά, τα αποτελέσματά της είναι διακριτά με μεγαλύτερη 

ανάλυση στις χαμηλές τιμές και βασίζεται σε σειρά από εμπειρικές 

παρατηρήσεις, τιμές και παραδοχές. Στη μέθοδο αυτή γίνεται επαναληπτική 

εφαρμογή του κανόνα Bayes με βάση την παραδοχή ότι οι προσφορές των 

διαφημιστών ακολουθούν κάποιο μοντέλο μετάβασης. Στο μοντέλο 

μετάβασης που υιοθετεί η υλοποίηση, θεωρείται ότι είναι πιθανότερο η 

προσφορά ενός διαφημιστή να διαφέρει ελάχιστα σε σχέση με την 
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προσφορά της προηγούμενης ημέρας. Η αμέσως πιθανότερη περίπτωση 

λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση των προσφορών σε σχέση με τις 

προηγούμενες μέρες, λόγω του περιορισμού διανομής στον οποίο 

υπόκεινται όλοι οι διαφημιστές. Στη λιγότερο πιθανή περίπτωση 

λαμβάνεται μια τυχαία τιμή για την προσφορά ώστε το μοντέλο να καλύπτει 

τις περιπτώσεις όπου γίνονται μεγάλα άλματα στις τιμές των προσφορών 

από ημέρα σε ημέρα (39). 

c. Στην τρίτη λειτουργική ενότητα εμπλέκονται οι άγνωστες παράμετροι του 

παιχνιδιού οι οποίες λαμβάνουν τυχαία τιμή με βάση εκ των προτέρων γνωστή 

κατανομή πιθανότητας. Η πρόβλεψη των τιμών αυτών χρησιμοποιείται στην 

εκτίμηση. του αριθμού των κλικ (click) στις διαφημίσεις του οικείου διαφημιστή 

αναλόγως του ύψους των προσφορών ανά ερώτημα. Η εκτίμηση βασίζεται στη 

κατάταξη των προσφορών και στο εύρος των εμφανίσεων, αποτελέσματα που 

έχουν εξαχθεί σε προηγούμενες ενότητες (39). 

3. Η τρίτη φάση χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες φάσεις και είναι 

υπεύθυνη για την ανεύρεση των βέλτιστων ενεργειών του διαφημιστή. Η διαδικασία 

της βελτιστοποίησης γίνεται σε τρία επίπεδα. 

a. Στο πρώτο επίπεδο γίνεται εκτίμηση των επιθυμητών πωλήσεων με 

βελτιστοποίηση σε επίπεδο πλήθους ημερών που υπαγορεύεται από τον 

περιορισμό χωρητικότητας. Με δεδομένα τα αποτελέσματα του πρώτου 

επιπέδου, στο δεύτερο επίπεδο αναζητείται η βέλτιστη κατανομή των πωλήσεων 

μεταξύ των 16 κλάσεων ερωτημάτων σε επίπεδο ημέρας. Τέλος, στο τρίτο 

επίπεδο με δεδομένο τον ρυθμό πωλήσεων ανά ημέρα του προηγούμενου 

επιπέδου, γίνεται αναζήτηση στο χώρο των διαθέσιμων ενεργειών του 

διαφημιστή για την πιο κερδοφόρα στρατηγική. Υιοθετώντας την απλούστερη 

εκδοχή, αποφεύγεται ο ορισμός ορίου εξόδων κρίνοντας ότι σε επίπεδο ημέρας 

είναι επιθυμητές όλες οι εμφανίσεις των διαφημίσεων. Επιπλέον, σε πειράματα 

παρατηρήθηκε ότι είναι προτιμότερο ο έλεγχος του περιορισμού διανομής να 

τηρείται με χαμηλές προσφορές παρά με υψηλές και ορισμό ορίου εξόδων. Για 

κάθε ύψος προσφοράς, η επιλογή των κατάλληλων διαμηστικών γίνεται με βάση 



 51 
 

το μέγιστο κέρδος ανά πώληση. Η ύπαρξη άνω και κάτω ορίου προσφοράς για 

κάθε θέση στην κατάταξη δημιουργεί την ανάγκη γραμμικής παρεμβολής μεταξύ 

οριακών προσφορών οι οποίες καταλήγουν σε διαδοχικές θέσεις. Κατόπιν 

λαμβάνεται η μέση τιμή της παρεμβολής παρεκκλίνοντας κατά ένα εμπειρικό 

ποσοστό υπολογιζόμενο συναρτήσει της κατάταξης (39). 

b. Επιπλέον αυτών, προκειμένου ο διαφημιστής να συγκεντρώσει δεδομένα σχετικά 

με τις προσφορές των αντιπάλων έχει διαμορφώσει την παρακάτω στρατηγική. 

Για τα ερωτήματα που μένουν εκτός της διαφημιστικής καμπάνιας, δίνει μια 

προσφορά κατάλληλου ύψους η οποία προβλέπεται να αποκτήσει μια ενδιάμεση 

θέση από 2η έως 6η , έχοντας παράλληλα ορίσει ισόποσο όριο για το ερώτημα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση το πολύ μιας πώλησης, με 

μοναδικό στόχο να φανερώσει δεδομένα για τη δραστηριότητα τον υπόλοιπων 

διαφημιστών στο συγκεκριμένο ερώτημα (39). 

Συνολικά, η αρχιτεκτονική του πράκτορα TacTex θεωρείται πλήρης μιας και εκμεταλλεύεται 

όλα τα διαθέσιμα δεδομένα του παιχνιδιού καθώς και όσα μπορεί να αποκτήσει θυσιάζοντας 

ένα μικρό κόστος (39) (40). Η κριτική η οποία ασκείται, περιορίζεται στην ικανότητα 

εφαρμογής των τεχνικών αυτών σε πραγματικές συνθήκες, η οποία ως ένα βαθμό ευσταθεί. 

Παρόλα αυτά με δεδομένο τον στόχο του παιχνιδιού δεν θα μπορούσαμε παρά να 

αναγνωρίσουμε την ικανότητα του πράκτορα να πετυχαίνει τα υψηλότερα αποτελέσματα, 

έναντι όλων των αντιπάλων του παρατηρώντας διαχρονικά τα αποτελέσματα του TAC. 

3.2.2 Schlemazl 

Ο Schlemazl (41) είναι ο πράκτορας με τον οποίο συμμετέχει στον διαγωνισμό TAC-AA η 

ομάδα του πανεπιστημίου του Brown. Η τελευταία, δημοσιεύει πως ο σχεδιασμός του 

πράκτορα της αποκλίνει από τις συνήθεις τακτικές πρόβλεψης και βελτιστοποίησης που 

χρησιμοποιούνται από τους υπόλοιπους συμμετάσχοντες του διαγωνισμού. 
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Η ομάδα του Schlemazl βασιζόμενη στην έρευνα του Vibhanshu Abhishek που δείχνει ότι η 

εξαγωγή συμπερασμάτων από συναθροιστικά (aggregated) δεδομένα καταλήγει σε 

μεροληπτικά αποτελέσματα, σχεδίασε τον πράκτορα στηριζόμενη στον επιμερισμό 

(disaggregate) των ημερησίων δεδομένων του παιχνιδιού (42). Η κατασκευή του μοντέλου 

των επιμερισμένων δεδομένων  εμφανίσεων και κατάταξης κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

γίνεται με επίλυση δύο πεπλεγμένων (intertwined) προβλημάτων τα οποία επιλύονται με 

τεχνικές δυναμικού προγραμματισμού (dynamic programming), προγραμματισμού 

περιορισμών (constraint programming) και μαθηματικού προγραμματισμού (mathematical 

programming) (41). 

Με βάση την περιγραφή του παιχνιδιού, όταν ένας διαφημιστής πρόκειται με το επόμενο κλικ 

να ξεπεράσει το προκαθορισμένο όριο εξόδων του, αφαιρείται από την κατάταξη και 

ταυτόχρονα η θέση του καλύπτεται από την μετάπτωση (cascade) κατά μια θέση, όλων των 

επόμενων στην κατάταξη διαφημιστών (37).  

 

Γράφημα 3.2-1 Μοντέλο διαδοχικής μετάπτωσης (43) 

Το μοντέλο της διαδοχικής μετάπτωσης στη θέση κατάταξης (43), εφαρμόζει την παραπάνω 

λογική και δεχόμενο για κάθε διαφημιστή τη μέση θέση κατάταξης και τις συνολικές 

εμφανίσεις, υπολογίζει τον επιμερισμό των εμφανίσεων στις θέσεις κατάταξης (slot). Παρά το 

ότι η ιδέα της μετάπτωσης αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της υλοποίησης του Schlemazl, 

εν τούτοις ο σχεδιασμός του TacTex (39) φαίνεται να καλύπτει επαρκώς τη συγκεκριμένη 

περιοχή, εκτιμώντας το εύρος των εμφανίσεων στην πρώτη φάση όπως αυτή παρουσιάζεται 

στην ενότητα 3.2.1. 
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Η ίδια ομάδα υιοθετώντας μια διαφορετική προσέγγιση δημιουργεί τον πράκτορα 

HybridMCKP ο οποίος παρά το ότι δεν παίρνει συμμετοχή σε κανέναν διαγωνισμό TAC AA, σε 

εργαστηριακά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από την ίδια ομάδα, φαίνεται να 

πετυχαίνει αξιόλογα αποτελέσματα. Η αρχιτεκτονική του πράκτορα αυτού, βασίζεται 

αποκλειστικά σε αλγόριθμους σακιδίου (knapsack) καθώς και ευρετικές μεθόδους (41). Ως εκ 

τούτου η ομάδα υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη υλοποίηση είναι πιο ανθεκτική σε σχέση με 

αυτή του TacTex, καθώς δεν χρησιμοποιεί μαρκοβιανά μοντέλα μετάβασης τα οποία 

περιορίζουν την εφαρμογή του πράκτορα σε πραγματικές συνθήκες. 

3.2.3 Tau 

O tau (44) (45) είναι ο πράκτορας που κατασκευάστηκε από την ομάδα του πανεπιστημίου 

του Tel Aviv. Η αρχική σχεδίασή του βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε τεχνικές μηχανικής μάθησης 

(machine learning) με ελαχιστοποίηση μετάνοιας (regret minimization), λόγος για τον οποίο 

θεωρήθηκε ανθεκτική παρουσιάζοντας χαμηλή εξάρτηση από τα μοντέλα που περιγράφουν το 

παιχνίδι. Πέραν της αρχικής σχεδίασης, σε μετέπειτα εκδόσεις του πράκτορα υιοθετούνται 

τεχνικές μοντελοποίησης που παρατηρούνται και στους υπόλοιπους σχεδιαστές πρακτόρων, 

οι οποίες βελτιώνουν φανερά τα αποτελέσματα. Η εικόνα 3.1.2.3.5-1 δείχνει την αρχιτεκτονική 

σχεδίαση του πράκτορα TAU. 
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Εικόνα 3.1.2.3.5-1 Αρχιτεκτονική σχεδίαση TAU (46) 

Πριν προχωρήσουμε στις βασικές τεχνικές σχεδίασης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει 

αναφορά στο χώρο ενεργειών (action space) του παιχνιδιού, ο οποίος ορίζεται από το ύψος 

της προσφοράς τον τύπο διαφήμισης και το όριο εξόδων. Ο χώρος των ενεργειών θεωρείται 

μεγάλος και η εξερεύνησή του αποτελεί πρόκληση την οποία ο συγκεκριμένος πράκτορας 

καλείται να αντιμετωπίσει. 

Η εξερεύνηση του χώρου των ενεργειών γίνεται με βάση τον άπληστο (greedy) αλγόριθμο 

«Multi-armed bandit» όπου σε κάθε δυνατή ενέργεια ανατίθεται μια στατιστική κατανομή. 

Κατόπιν, με στόχο τη μεγιστοποίηση του σωρευτικού οφέλους (cumulative gain), τα 

αποτελέσματα των ενεργειών συγκρίνονται με το επιθυμητό αποτέλεσμα και αξιολογούνται με 

βάση την τεχνική ελαχιστοποίηση μετάνοιας. Σε αυτήν ορίζονται υψηλότερες τιμές στα βάρη 

(weights) των ενεργειών που καταλήγουν σε αποτελέσματα εγγύτερα στη βέλτιστη λύση και 

λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό διανομής, υπολογίζεται ένα προσαρμοστικό (adaptive) 

σκορ το οποίο εξαρτάται άμεσα από τη την τιμή ανά πώληση (value per unit sold). Ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω, η κατανομή της περιορισμένης διαθεσιμότητας διοχετεύεται 
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κατά κύριο λόγο στα ερωτήματα ειδικότητας (specialty queries) τα οποία αποδίδουν 

μεγαλύτερο όφελος (profit), αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια εξερεύνησης και στις 

περιοχές των υπόλοιπων κλάσεων ερωτημάτων (45). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο αλγόριθμος εξερεύνησης απαιτεί σημαντικό υπολογιστικό 

χρόνο λόγω του μεγάλου μεγέθους του χώρου ενεργειών. Οι υψηλές και σχεδόν σταθερές 

προσφορές που παρατηρούνται στα ερωτήματα ειδικότητας (specialty queries) τα οποία 

συνήθως αποδίδουν μεγαλύτερο όφελος, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας περιορισμού του 

χώρου των ενεργειών (37). 

3.2.4 Mertacor 

Mertacor είναι το όνομα που έχει δώσει η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, στους πράκτορες με τους οποίος συμμετέχει κάθε χρόνο στους διαγωνισμούς 

TAC (Trading Agent Competition). Η ομάδα του Αριστοτελείου στις υλοποιήσεις των 

πρακτόρων της έχει εφαρμόσει πληθώρα τεχνικών που προέρχονται από τα πεδία της 

τεχνητής νοημοσύνης, των οικονομικών και τα μαθηματικά. Μεταξύ άλλων 

συμπεριλαμβάνονται οι εξής: βελτιστοποίηση (optimization), εξόρυξη δεδομένων (data 

mining), μηχανική μάθηση (machine learning), θεωρία παιγνίων (game theory), προβλέψεις 

χρονοσειρών (forecasting), σχεδιασμός (planning), χρονοπρογραμματισμός (scheduling), 

λογισμός (Reasoning), γνώση περιβάλλοντος (domain knowledge) (47). Παρακάτω 

ακολουθεί η αρχιτεκτονική σχεδίαση καθώς και οι στρατηγικές του Mertacor για τη 

συμμετοχή του στον διαγωνισμό ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ad auctions) του TAC. 

Η ανάλυση της σχεδίασης του πράκτορα επιμερίζεται στις τρείς παρακάτω ενότητες. Αρχικά 

παρουσιάζεται ο τρόπος απόφασης του τύπου διαφήμισης ανά ερώτημα, κατόπιν οι 

εφαρμοζόμενες στρατηγικές για την επιλογή των καταλληλότερων κλάσεων ερωτημάτων και 

η διαδικασία απόφασης του ύψους των προσφορών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

πράκτορας δεν κάνει χρήση ορίου εξόδων καθώς η ομάδα ανάπτυξης θεωρεί πως δεν επιφέρει 

βελτίωση στα αποτελέσματα (48). 



 56 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρχικά αναλύεται η στρατηγική απόφασης του τύπου της 

διαφήμισης ανά ερώτημα. Η στρατηγική αυτή παραμένει στατική καθ όλη τη διάρκεια του 

παιχνιδιού και διαφοροποιείται με βάση τον βαθμό εστίασης (focus level) (ΒΕ). Έτσι, για ΒΕ0 

επιλέγεται γενική διαφήμιση, για ΒΕ2 επιλέγεται στοχευμένη διαφήμιση όμοια με αυτή του 

ερωτήματος και τέλος για ΒΕ1 στοχευμένη διαφήμιση συμπληρώνοντας τον κατασκευαστή 

ειδικότητας (manufacturer specialty) ή το προϊόν ειδικότητας (component specialty) όπου 

αυτά δεν καθορίζονται στο ερώτημα (48). Η συγκεκριμένη στρατηγική συναντάται αυτούσια 

σε αρκετούς πράκτορες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό όπως για παράδειγμα ο οικείος 

πράκτορας Hermes και ο QuakTac (49). 

Με δεδομένη την παραπάνω στρατηγική για τον τύπο της διαφήμισης, ο πράκτορας καλείται 

να επιλέξει τα καταλληλότερα ερωτήματα προς υποβολή προσφοράς. Η εύρεση των αυτών 

βασίζεται στον συγκερασμό δύο διαφορετικών στρατηγικών. Η πρώτη εξ αυτών στοχεύει στην 

δημιουργία προσφορών για στατικό αριθμό κλάσεων ερωτημάτων (Static Q) ενώ η δεύτερη 

αποφασίζει το πλήθος των κλάσεων ερωτημάτων δυναμικά (Dynamic Q), αναλόγως των 

δεδομένων από τις αναφορές πωλήσεων και εμφανίσεων (48). 

Κατόπιν της επιλογής των κλάσεων ερωτημάτων, ακολουθεί η διαδικασία απόφασης του 

ύψους των προσφορών, λογική όμοια με αυτή του πράκτορα QuakTac του πανεπιστημίου της 

Πενσυλβανία (49). Το ύψος της προσφοράς αποτελεί ποσοστό της αξίας ανά κλικ (value per 

click), για το οποίο γίνεται λόγος παρακάτω. Η αξία ανά κλικ είναι η προσδοκώμενη ωφέλεια 

της οποίας η μεγιστοποίηση αποτελεί τον κεντρικό στόχο του πράκτορα. Συνεχίζοντας, η 

προσδοκώμενη ωφέλεια είναι ίση με την πιθανότητα πώλησης δεδομένου του κλικ, επί το 

κέρδος που αυτή θα αποφέρει. Με τη σειρά της η πιθανότητα πώλησης εξαρτάται από τον 

βαθμού εστίασης του κάθε ερωτήματος και την επίδραση του περιορισμού διανομής (50). 

Συνεχίζοντας, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στον καθορισμό του προαναφερθέντος 

ποσοστού για τον υπολογισμό του ύψους της προσφοράς. Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

η ομάδα του πράκτορα QuakTac χρησιμοποίησε τις τιμές 0.1 και 0.2 στους διαγωνισμούς 

TAC. Η ομάδα ανάπτυξης του Mertacor απέδειξε πειραματικά πως η τιμή 0.3 επιφέρει τα 

καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις επιπέδου εστίασης και χωρητικότητας. Τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται διαγραμματικά στο γράφημα 3.2-2 και γράφημα 3.2-3 (51). 
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Γράφημα 3.2-2 Επιλογή ποσοστού και score ανά επίπεδο εστίασης (51) 

 

Γράφημα 3.2-3 Επιλογή ποσοστού και score ανά επίπεδο χωρητικότητας (51) 

Επιπλέον, η ομάδα του Mertacor προσπάθησε να βελτιώσει τα αποτελέσματα 

προσαρμόζοντας το ποσοστό δυναμικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η προσαρμογή του 

ποσοστού γίνεται με εφαρμογή του αλγόριθμου κοντινότερου γείτονα (K Nearest Neighbors) 

και μέθοδο μηχανικής μάθησης (Reinforcement Learning). Η εφαρμογή των δύο αυτών 
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τεχνικών αποτελεί καινοτόμα εξέλιξη σε σχέση με τον σχεδιασμό του πράκτορα QuakTac 

παρά το ότι δεν προκαλεί σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα (50). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία υπολογισμού της αξίας ανά κλικ παραλλάσσεται για τις 

δύο πρώτες μέρες καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες αναφορές πωλήσεων και εμφανίσεων. 

Έτσι, στην αρχική αυτή περίοδο του παιχνιδιού χρησιμοποιείται εναλλακτικά το μοντέλο του 

μέσου κόστους ανά κλικ (average cost per click) το οποίο έχει δημιουργηθεί με προ-

εκπαίδευση (offline training). 

Για την εκτίμηση της προσδοκώμενης απόδοσης είναι απαραίτητη η γνώση της διασποράς του 

αριθμού των χρηστών στις καταστάσεις αναζήτησης που μπορούν να βρεθούν για κάθε 

ερώτημα. Το μοντέλο κατανομής των χρηστών έγινε κατασκευάστηκε με προσομοίωση Monte 

Carlo με πλήθος 100 παιχνιδιών τα οποία επιλέχτηκαν με βάση το τελικό σκορ στο παιχνίδι 

υποθέτοντας ότι το υψηλότερο σκορ προήλθε από καλύτερη εκτίμηση της διασποράς. 

Τέλος όπως αναφέρθηκε νωρίτερα η πιθανότητα αγοράς με δεδομένο το κλικ καθορίζεται από 

την επίδραση του περιορισμού διαθεσιμότητας. Ο πράκτορας φροντίζει για την τήρηση των 

ορίων εφαρμόζοντας διαφορετικές στρατηγικές αναλόγως του ύψους της διαθεσιμότητας. 

Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται μια συντηρητική στρατηγική στις περιπτώσεις όπου η 

χωρητικότητα (capacity) του πράκτορα έχει οριστεί ως υψηλή ή μέτρια. Στις δύο αυτές 

περιπτώσεις συγκρίνονται (capacity limit units) με το άθροισμα των πωλήσεων των τριών 

προηγούμενων ημερών συν το ένα τέταρτο αυτών. Αντιθέτως, στην τελευταία περίπτωση όπου 

η χωρητικότητα του πράκτορα έχει οριστεί ως χαμηλή, τότε εφαρμόζεται μια σχετικά πιο 

επιθετική πολική. Η ίδια ποσότητα, δηλαδή τα τέσσερα πέμπτα των μονάδων διαθεσιμότητας, 

συγκρίνονται με το άθροισμα των τριών προηγούμενων ημερών συν το ένα τρίτο αυτών (50). 

Με τον τρόπο αυτό ο πράκτορας κατορθώνει να διατηρεί το επίπεδο των αναμενόμενων 

πωλήσεων σε επίπεδα τα οποία διατηρούν την πιθανότητα πώλησης υψηλή. 
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3.2.5 CrocodileAgent 

Ο CrocodileAgent (52) είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί η ομάδα του πανεπιστημίου του 

Ζάγκρεμπ για τις συμμετοχές του στους διαγωνισμούς TAC. Παρακάτω θα γίνει ανάλυση της 

αρχιτεκτονικής σχεδίασης και του πράκτορα CrocodileAgent για τον διαγωνισμό TAC-AA. 

Η διαδικασία απόφασης για την υιοθέτηση της στρατηγικής προσφορών, έγινε από την ομάδα 

ανάπτυξης του CrocodileAgent κατόπιν μελέτη των προϋπαρχόντων τεχνικών. Συγκεκριμένα 

εκτελέστηκαν πειράματα παιχνιδιών στα οποία δοκιμάστηκαν τεχνικές όπως γραμμική 

παλινδρόμηση και μεγιστοποίηση κέρδους και μέσα από την ανάλυση αυτών η διαδικασία 

απόφασης των προσφορών κατέληξε με τις εξής τρείς λειτουργικές ενότητες: μοντέλο 

παραγωγής διαφημίσεων (ad generator model), μοντέλο παραγωγής κόστους ανά κλικ (cost 

per click model) και γεννήτρια ορίου εξόδων (spend limit generator). Το σχεδιάγραμμα 

3.1.2.3.5-1 δείχνει την επικοινωνία ενοτήτων η οποία καταλήγει στο σχηματισμό της δέσμης 

προσφορών (bid bundle). Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται αναφορά στις ενότητες αυτές 

(52). 
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Σχεδιάγραμμα 3.1.2.3.5-1 Αρχιτεκτονική CrocodileAgent (52) 

Η πρώτη λειτουργική ενότητα αφορά στο μοντέλο παραγωγής διαφημίσεων, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για τις αποφάσεις σχετικά με τον τύπο της διαφήμισης ανά ερώτημα. Ο αλγόριθμος 

3.1.2.3.5-1, επιλέχθηκε αξιολογώντας τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων στις οποίες 

δοκιμάστηκε πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων (52). 

 

Αλγόριθμος 3.1.2.3.5-1 Επιλογή τύπου διαφήμισης CrocodileAgent (52) 

Η λογική του παραπάνω αλγόριθμου βασίζεται στην ιδέα ότι η πιθανότητα πώλησης είναι 

μεγαλύτερη όταν ο βαθμός εστίασης είναι 2 και ότι είναι πάντα προτιμότερο στα ερωτήματα 



 61 
 

αυτού του τύπου να εμφανίζονται εξειδικευμένες διαφημίσεις. Επίσης, η ομάδα ανάπτυξης 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα ερωτήματα βαθμού εστίασης 1, είναι πιο συμφέρον να 

εμφανίζει γενικού τύπου διαφημίσεις έναντι των εξειδικευμένων οι οποίες ανεβάζουν το 

κόστος ανά κλικ. Το τελευταίο προκύπτει διότι στις περιπτώσεις όπου η διαφήμιση δεν 

ταιριάζει με την προτίμηση του χρήστη, η πιθανότητα πώλησης είναι 0, τη στιγμή που ο 

διαφημιστής έχει ήδη επιβαρυνθεί με το κόστος του κλικ. Το συμπέρασμα ολοκληρώνεται με 

την παρατήρηση ότι το κέρδος από τις εξειδικεύσεις κατασκευαστή ή προϊόντος, δεν είναι 

ικανό να αντισταθμίσει το προαναφερθέν κόστος (52). 

Η δεύτερη λειτουργική ενότητα είναι υπεύθυνη για το πάντοτε δυσκολότερο κομμάτι της 

δέσμης προσφορών, τον υπολογισμό του ύψους των προσφορών. Με το μοντέλο αυτό ο 

πράκτορας εκτιμά το επιθυμητό κόστος ανά κλικ (CPC), στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους. Η διαδικασία εκτίμησης της προσφοράς για κάθε ερώτημα εξαρτάται από το βαθμό 

εστίασης του ερωτήματος και τη συνάφεια της προτίμησης του χρήστη με την εξειδίκευση του 

διαφημιστή. Ο πίνακας 3.1.2.3.5-1 δείχνει τις κατηγοριοποιήσεις των παραπάνω συνδυασμών 

(52). 

 

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Συνάφεια προτίμησης και βαθμός εστίασης (52) 
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Με βάση τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις ο αλγόριθμος 3.1.2.3.5-2 ορίζει τις αρχικές τιμές 

προσφορών οι οποίες είναι υποκείμενες στον περιορισμό της ανισότητας ώστε να τηρούνται 

ορθολογικές τιμές ανάλογα με την προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση (52). 

 

Αλγόριθμος 3.1.2.3.5-2 Αλγόριθμος συνάφειας προτίμησης χρήστη και εξειδίκευση διαφημιστή (52) 

Οι τελευταίες διαφέρουν κατά ένα ποσό ανάλογα με το επίπεδο χωρητικότητας (capacity 

level) που καθορίζεται για το διαφημιστή σε κάθε παιχνίδι. Ο πίνακας 3.1.2.3.5-2 δείχνει τις 

τιμές των παραμέτρων όταν το επίπεδο χωρητικότητας είναι μεγάλο. 

 

Πίνακας 3.1.2.3.5-2 Αρχικές τιμές προσφορών (52) 

Η διαδικασία που έχει περιγραφεί ανωτέρω, ακολουθείται αυτούσια τις δύο πρώτες ημέρες για 

τις οποίες δεν υπάρχουν αναφορές πωλήσεων και εμφανίσεων. Για όλες τις υπόλοιπες μέρες 

του παιχνιδιού, ο πράκτορας λαμβάνει υπόψη του την αντίδραση του περιβάλλοντος και 

αναλόγως προσαρμόζει την τακτική των προσφορών του. Οι επιπλέον παράμετροι οι οποίοι 

λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αυτή είναι: το πιο πρόσφατο κέρδος ανά ερώτημα, η 

προηγούμενη προσφορά και ο μέσος αριθμός των κλικ και των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα 
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ο αλγόριθμος 3.1.2.3.5-3 δείχνει τη διαδικασία της απόφασης και ο πίνακας 3.1.2.3.5-3 δείχνει 

τις παραμέτρους αυτού (52). 

 

Αλγόριθμος 3.1.2.3.5-3 Ύψος προσφοράς από τη δεύτερη μέρα και έπειτα (52) 
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Πίνακας 3.1.2.3.5-3 Παράμετροι ύψους προσφοράς (52) 

Η βασική λογική του ανωτέρω αλγορίθμου επιτρέπει στον πράκτορα να διεισδύσει σε όλα τα 

ερωτήματα ενεργώντας επιθετικότερα σε αυτά με βαθμό εστίασης 2 και ακόμη περισσότερο 

όταν αυτά είναι ταυτόχρονα συναφή με την εξειδίκευση του πράκτορα. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται για κάθε ερώτημα έως ότου το ύψος της προσφοράς είναι τέτοιο ώστε να 

αποφέρει πωλήσεις και κέρδος. Από τη στιγμή που ο πράκτορας αποκτήσει κέρδος, τότε το 

ύψος της προσφοράς εξαρτάται από τον αριθμό των κλικ που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση μιας πώλησης. Η τιμή του λόγου αυτού συγκρίνεται προκαθορισμένα όρια 

και το αποτέλεσμα της σύγκρισης επηρεάζει την τιμή της προσφοράς όπως αυτό φαίνεται στη 

μέθοδο “DefineBid” του παραπάνω αλγόριθμου. Τέλος, η προσφορά ενισχύεται με τον ίδιο 

τρόπο όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα (52). 

Το τελευταίο κομμάτι της αρχιτεκτονικής του CrocodileAgent αφορά στη διαχείριση του 

ημερήσιου ορίου εξόδων και του ίδιου ανά ερώτημα. Στόχος της λειτουργικής ενότητας αυτής 

είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής δαπανών με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του 

κέρδους. Σε πειράματα που έγιναν από την ομάδα ανάπτυξης του πράκτορα φάνηκε ότι η 
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έλλειψη ορίων εξόδων έχει αρνητικά αποτελέσματα και δει στην περίπτωση όπου ο πράκτορας 

έχει χαμηλό όριο χωρητικότητας. Οι σημαντικότεροι λόγοι της ύπαρξης των ορίων εξόδων 

είναι ο περιορισμός της χωρητικότητας (capacity limit) καθώς τα ερωτήματα των χρηστών με 

βαθμό εστίασης 0 τα οποία καταλήγουν σπανιότατα σε πώληση (52). 

Ο παρακάτω αλγόριθμος είναι υπεύθυνος για τον ορισμό του ημερησίου ορίου εξόδων. Οι 

τιμές των παραμέτρων έχουν προκύψει μέσα από εκτελέσεις πειραμάτων. 

 

Αλγόριθμος 3.1.2.3.5-4  Ημερήσιο όριο εξόδων (52) 

 

Πίνακας 3.1.2.3.5-4 Ημερησίου ορίου εξόδων (52) 
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Η στρατηγική με βάση την οποία καθορίζονται τα ύψη των ορίων διαφοροποιείται όπως είναι 

αναμενόμενο ανάλογα με το επίπεδο χωρητικότητας που έχει οριστεί στο διαφημιστή. Επίσης, 

για τις πέντε πρώτες ημέρες ορίζεται σταθερή τιμή για το όριο ενώ κατόπιν αυτών το ύψος του 

ορίου καθορίζεται από το συνολικό αναμενόμενο κέρδος, διατηρώντας ελάχιστη 

προκαθορισμένη τιμή (52). 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο αλγόριθμος ο οποίος ελέγχει τα όρια εξόδων ανά ερώτημα.  

 

Αλγόριθμος 3.1.2.3.5-5 Όριο εξόδων ανά ερώτημα (52) 

 

Πίνακας 3.1.2.3.5-5 Ορίου εξόδων ανά ερώτημα (52) 



 67 
 

Για τις δύο πρώτες μέρες ορίζονται σταθερά όρια εξόδων με βάση τη συνάφεια του 

ερωτήματος σε σχέση με την εξειδίκευση του διαφημιστή. Όπως αναμένεται, μεγαλύτερο 

περιθώριο δίνεται στα ερωτήματα συναφή την εξειδίκευση του διαφημιστή αν αναλογιστούμε 

πως σε αυτά ο πράκτορας ορίζει υψηλότερες προσφορές. Κατόπιν της δεύτερης ημέρας, η 

στρατηγική προσαρμόζεται αναλόγως με τα αποτελέσματα των αναφορών πωλήσεων και 

εμφανίσεων. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ως δείκτη αποτελεσματικότητας την ίδια μετρική 

που χρησιμοποιήθηκε και στη δεύτερη λειτουργική ενότητα, για το ύψος των προσφορών. Ο 

δείκτης αυτό είναι ο αριθμός των κλικ δια τον αριθμό των πωλήσεων και οι μεγαλύτερες τιμές 

αυτού ορίζουν μικρότερα όρια ανά ερώτημα διατηρώντας πάντοτε ελάχιστη τιμή ώστε να 

επιτρέπεται η συμμετοχή σε όλα τα ερωτήματα (52). 

Όπως διαπιστώνεται όλη η σχεδίαση του CrocodileAgent βασίζεται σε πειραματικές μελέτες 

για την εύρεση των καταλληλότερων τιμών στις παραμέτρους αλγορίθμων χαμηλής 

πολυπλοκότητας. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν οι πιο πρόσφατοι πράκτορες τη στιγμή 

της ανάπτυξης καθώς ορισμένοι από παλιότερους διαγωνισμούς καθώς η διαθεσιμότητα στην 

αποθήκη πρακτόρων (agent repository) ήταν περιορισμένη (52). 

 

Πίνακας 3.1.2.3.5-6 Πειραματικό μέσο αποτέλεσμα (score) ανά πράκτορα (52) 

O πίνακας 3.1.2.3.5-6 δείχνει τους πράκτορες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της 

ομάδας ανάπτυξης του CrocodileAgent καθώς και τη μέση τιμή των αποτελεσμάτων (score) 

για κάθε ένα από αυτούς. Από τα αναλυτικότερα δεδομένα των πειραμάτων, η ομάδα 

ανάπτυξης παρατήρησε πως η υλοποίηση της είναι ιδιαίτερα επιτυχής στις περιπτώσεις όπου 

ο περιορισμός διαθεσιμότητας είναι χαμηλός σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτό 

οφείλεται καθαρά στον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί ο συγκεκριμένος πράκτορας, ο 
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οποίο διαφοροποιεί τις αποφάσεις του ανάλογα με τις παραμέτρους του παιχνιδιού (52). Στον 

αντίποδα, είναι η υλοποίηση του TacTex (39) του οποίου η συμπεριφορά προκύπτει από την 

γενική επίλυση του προβλήματος. Για το λόγο αυτό παρατηρείται όμοια απόδοση ανάμεσα 

στις διάφορες εκδοχές του παιχνιδιού. 

3.2.6 EPFLAgent 

Στην παρούσα παράγραφο θα γίνει αναφορά στον πράκτορα EPFLAgent (53) παρά το ότι ο η 

συγκεκριμένη ομάδα συμμετείχε σε προηγούμενο διαγωνισμό TAC/AA. Ο λόγος για τον οποίο 

γίνεται αναφορά είναι διότι η αρχιτεκτονική του σχεδίαση είναι εντυπωσιακά απλή ενώ 

παράλληλα αποδίδει αξιοπρεπή αποτελέσματα.  

Ξεκινώντας, θα πρέπει να σημειώσουμε πως η ομάδα ανάπτυξης αγνοεί πλήρως τα όρια 

εξόδων. Αντί αυτών, στο πρώτο στάδιο ορίζει ένα ημερήσιο επιθυμητό όριο πωλήσεων ίσο με 

το λόγο της συνολικής διαθεσιμότητας δια των αριθμό των ημερών περιορισμού. Έτσι, ο 

πράκτορας έχει στόχος έναν σταθερό αριθμό πωλήσεων ανά μέρα. Η υπέρβαση του αριθμού 

αυτού, οδηγεί στη μείωση του ύψους της προσφοράς της επόμενης μέρας. Η μείωση αυτή 

γίνεται για το λιγότερο προσοδοφόρο ερώτημα, από αυτά που είχαν τουλάχιστον μια 

εμφάνιση. Αντιθέτως, αν οι ημερήσιες πωλήσεις δεν υπερβούν τις επιθυμητές τότε η 

προσφορά την επόμενης ημέρας αυξάνεται για το πιο προσοδοφόρο ερώτημα, από αυτά για 

τα οποία ο διαφημιστής δεν κατέλαβε την πρώτη θέση (53). Το εντυπωσιακό είναι πως η 

σχεδίαση φτάνει μέχρι εδώ. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υλοποίηση του πράκτορα αυτού κρίνεται 

εξαιρετικά ισχυρή καθώς δεν βασίζεται σε μοντέλα ή παραμέτρους. Η λύση που προτείνει η 

ομάδα ανάπτυξης του EPFLAgent θα μπορούσε να έχει άψογη εφαρμογή σε πραγματικές 

συνθήκες όπου το περιβάλλον στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί ένας πράκτορας 

συχνά μεταλλάσσεται με μεγάλο ρυθμό. Έτσι μια λύση εξαιρετικά απλή όπως αυτή ενδέχεται 

να είναι η επιθυμητή, διότι το κόστος συντήρησης είναι φανερά χαμηλότερο. 
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3.3 Ανταγωνιστικός πράκτορας Hermes 

Ο πράκτορας Hermes αναπτύχθηκε εκ του μηδενός, το 2011 για τις ανάγκες της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας από την ομάδα του πανεπιστημίου Μακεδονίας Ai@UoM.gr. Η ομάδα 

ανάπτυξης αποτελείται από τον συγγραφέα της παρούσας εκπόνησης, Αθανάσιο Αναστασιάδη 

και τον καθηγητή του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας κ. Ιωάννη Ρεφανίδη στο ρόλο επιβλέποντα. Ο Ερμή ήταν ο Θεός του εμπορίου 

σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση και το όνομα του πράκτορα προσδίδει τον 

ελληνικό χαρακτήρα στο διεθνή διαγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης. 

 

Εικόνα 3.1.2.3.5-1 Ανταγωνιστικός πράκτορας Hermes 

Οι ενότητες που ακολουθούν περιέχουν τη δομή του πηγαίου κώδικα, τη σύνοψη της 

αρχιτεκτονικής σχεδίασης του πράκτορα Hermes, την ανάλυση των λειτουργικών μονάδων 

που τη συνθέτουν και τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν. 

3.3.1 Δομή πηγαίου κώδικα Hermes 

Η δομή του κώδικα χωρίζεται με βάση τη συχνότητα κλήσης στις παρακάτω ομάδες: 

mailto:Ai@UoM.gr
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1. Απαιτήσεις επέκτασης κλάσης agent (Extend requirements)  

2. Δομές δεδομένων (Data structures) 

3. Παράμετροι - σταθερές (Parameters - Constants) 

4. Δέκτης μηνυμάτων (Message receiver) 

5. Χειριστές συμβάντων αρχικοποίησης (Initial handles) 

6. Αρχικοποίηση (Initialization) 

7. Χειριστές ημερήσιων συμβάντων (Daily handlers) 

8. Ημερήσια καθήκοντα (Daily) 

9. Γενικά (General) 

Στις υποενότητες που ακολουθεί γίνεται αναφορά στις λειτουργίες των μεθόδων που ανήκουν 

στις παραπάνω ομάδες. Επιπλέον για την ενότητα «Ημερήσια καθήκοντα», αφιερώνεται η 

ενότητα 3.3.2, καθώς αποτελεί τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής σχεδίασης του πράκτορα. 

3.3.1.1 Ομάδα - Απαιτήσεις επέκτασης κλάσης agent 

Η κλάση HermesAgent αποτελεί επέκταση της κληρονομούμενης (inherited) κλάσης agent. 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις απαραίτητες μεθόδους για την επέκταση (extend) της 

υπερκλάσης (superclass) agent. Περισσότερες λεπτομέρειες για την κληρονομικότητα των 

κλάσεων μπορούν να βρεθούν στο (54). 

Οι ομώνυμη μέθοδος HermesAgent αποτελεί τον κατασκευαστή (constructor) της κλάσης 

και σε αυτήν δεν ανατίθεται κάποιο κομμάτι κώδικα. Αυτό συμβαίνει διότι ο πράκτορας δεν 

έχει κάποιο ρόλο πριν λάβει το πρώτο μήνυμα που ενημερώνει για την αρχικοποίηση του 

παιχνιδιού. 

Η μέθοδος simulationSetup επικαλείται (invoked) με την έναρξη του παιχνιδιού και επίσης 

δεν εκτελεί κάποιο κώδικα μιας και ο πράκτορας δεν έχει κάποια πληροφορία. Η μέθοδος 

simulationFinished επικαλείται κατόπιν της περάτωσης του παιχνιδιού και σε αυτήν 

απελευθερώνεται η δεσμευμένη μνήμη από τα δεδομένα. Για την ακρίβεια, η μνήμη δεν 

αποδεσμεύεται απευθείας, αλλά δίνεται άδεια στον συλλέκτη σκουπιδιών (garbage collector) 
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της Java ώστε να αποδεσμεύσει τη μνήμη, όταν αυτός αποφασίσει. Περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τον συλλέκτη σκουπιδιών της Java υπάρχουν στο (55). 

3.3.1.2 Ομάδα - Δομές δεδομένων 

Η συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνει εντολές αλλά μόνο αντικείμενα, πίνακες και 

μεταβλητές, οντότητες που φέρουν δεδομένα του παιχνιδιού. Στους τρεις πίνακες που 

ακολουθούν γίνεται αναφορά στις μετρικές που αντιπροσωπεύονται από τις δομές αυτές. 

  



 72 
 

Αντικείμενα 

startInfo  Κωδικός προσομοίωσης παιχνιδιού 

 Χρονική στιγμή έναρξης προσομοίωσης παιχνιδιού 

 Αριθμός ημερών προσομοίωσης παιχνιδιού 

 Πραγματικός αριθμός δευτερολέπτων για κάθε ημέρα στην 

προσομοίωση του παιχνιδιού 

slotInfo  Αριθμός μη πριμοδοτούμενων θέσεων 

 Αριθμός πριμοδοτούμενων θέσεων 

 Πριμ θέσης 

retailCatalog  Κατάλογος προϊόντων 

 Τιμοκατάλογος προϊόντων 

 Λίστα κατασκευαστών 

 Λίστα ειδών 

advInfo  Εξειδίκευση κατασκευαστή 

 Εξειδίκευση είδους 

 Μπόνους κατασκευαστή 

 Μπόνους είδους 

 Παράγοντας έκπτωσης περιορισμού χωρητικότητας διανομής 

 Διεύθυνση του εκδότη 

 Χωρητικότητα διανομής 

 Διεύθυνση του διαφημιστή 

 Αριθμός ημερών περιορισμού χωρητικότητας διανομής 

 Επίδραση στοχευμένης διαφήμισης 

 Επίδραση βαθμού εστίασης 

pubInfo  Παράμετρος 𝑥 της δημοπρασίας 

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Αντικείμενα 
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Πίνακες με διαστάσεις: (κλάσεις ερωτήματος, ημέρες) 

Πίνακας 3.1.2.3.5-2 Πίνακες με διαστάσεις: (κλάσεις ερωτήματος, ημέρες) 

  

srL  Πωλήσεις 

 Τζίρος 

qrL  Πλήθος εμφανίσεων 

 Πλήθος κλικ 

 Κόστος 

 Μέση θέση εμφάνισης από 10 τυχαία παραδείγματα 

 Τύπος διαφημιστικού 

bidBundleL  Δέσμη προσφορών που περιλαμβάνει 

o Τύπο διαφημιστικού 

o Ύψος προσφοράς 

o Όριο εξόδων 

o Ημερήσιο όριο εξόδων (ανεξαρτήτου κλάσης 

ερωτήματος) 
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Πίνακες με διάσταση: (κλάσεις ερωτήματος) 

Πίνακες με διάσταση: (ημέρες) 

  

queriesQ  Διαθέσιμα ερωτήματα στο παιχνίδι 

queryRankQ  Κατάταξη κλάσεων ερωτημάτων σύμφωνα με τη συνάφεια του 

κατασκευαστή και του είδους σε σχέση με την εξειδίκευση του 

διαφημιστή. 

querySelected  Ερωτήματα τα οποία επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών με 

επιθετική στρατηγική. 

queryDaysNotSel  Πλήθος ημερών μη επιλογής ενός ερωτήματος για προσφορά 

επιθετικής στρατηγικής. 

reserveMin  Εκτιμώμενες τιμές ελάχιστου κρυφού σκορ εκδότη – Κάτω όριο 

reserveMax  Εκτιμώμενες τιμές ελάχιστου κρυφού σκορ εκδότη – Άνω όριο 

burstLastQ  Τελευταία ημέρα ανιχνευμένης εκδήλωσης απροσδόκητης 

μετάβασης χρηστών. 

Πίνακας 3.1.2.3.5-3 Πίνακες με διάσταση: (κλάσεις ερωτήματος) 

srD  Τρέχουσα αναφορά πωλήσεων 

qrD  Τρέχουσα αναφορά ερωτημάτων 

bidBundleD  Τρέχουσα δέσμη προσφορών 

convrsD  Τρέχον ύψος πωλήσεων 

capUsed5D  Χωρητικότητα που έχει χρησιμοποιηθεί στις τελευταίες 5 ημέρες. 

Πίνακας 3.1.2.3.5-4 Πίνακες με διάσταση: (ημέρες) 
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Πίνακες με διαστάσεις: (κλάσεις ερωτήματος, ημέρες) 

  

convrsQD  Πωλήσεις 

clicksQD  Κλικ 

convrsRateQD  Ρυθμός πώλησης ανά κλικ 

revenueQD  Τζίρος 

costQD  Κόστος 

cpcQD  Κόστος ανά κλικ 

profitQD  Κέρδος 

profPerConvQD  Κέρδος ανά πώληση 

posQD  Μέση θέση διαφημιστικού 

burstQD  Ανίχνευση απροσδόκητης μετάβασης χρηστών. 

capUsed3QD  Χωρητικότητα που έχει χρησιμοποιηθεί στις τελευταίες 3 ημέρες. 

Πίνακας 3.1.2.3.5-5 Πίνακες με διαστάσεις: (κλάσεις ερωτήματος, ημέρες) 
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3.3.1.3 Ομάδα - Παράμετροι - σταθερές 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις παραμέτρους και τις σταθερές που 

χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της εφαρμογής. 

Παράμετροι – Σταθερές 

  

me Διεύθυνση του διαφημιστή 

specMan Εξειδίκευση κατασκευαστή 

specCom Εξειδίκευση είδους 

minusInf Μείων άπειρο 

dayEntered Ημέρα στην οποία ξεκίνησε τη συμμετοχή του στο παιχνίδι ο 

πράκτορας.  

days Πλήθος ημερών του παιχνιδιού 

daysRep Πλήθος αναφορών που αποστέλλονται στον διαφημιστή. 

today Αύξων αριθμός της σήμερον 

daysPre Αριθμός ημερών μεταξύ της σήμερον και της ημέρας λήψης αναφοράς 

daysPost Αριθμός ημερών μεταξύ της σήμερον και της ημέρας υποβολής 

προσφοράς 

capSize Ύψος περιορισμού χωρητικότητας διανομής 

capWind Αριθμός ημερών περιορισμού χωρητικότητας διανομής 

capLeftLastD Ύψος χωρητικότητας που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία μέρα  

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Παράμετροι – Σταθερές 
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Παράμετροι καταγραφής μηνυμάτων ανά λειτουργική ενότητα  

logReserved υπολογισμού του ελάχιστου κρυφού σκορ του εκδότη 

logCap5 ελέγχου του περιορισμού χωρητικότητας διανομής 

logBurst ανίχνευσης απρόσμενης μετάβασης χρηστών 

logSelect επιλογής των πιο κερδοφόρων κλάσεων ερωτημάτων 

logBid εκτίμησης προσφορών 

logSpend εκτίμησης ορίου εξόδων 

logBidBundle αποστολής της δέσμης προσφορών 

logExportDt εξαγωγής ημερήσιων δεδομένων  

Πίνακας 3.1.2.3.5-2 Παράμετροι καταγραφής μηνυμάτων ανά λειτουργική ενότητα 

3.3.1.4 Ομάδα - Δέκτης μηνυμάτων 

Η ομάδα αυτή περιέχει τη μοναδική μέθοδο messageReceived η οποία πάρθηκε αυτούσια 

από τον υποδειγματικό πράκτορα του παιχνιδιού καθώς η λειτουργία της είναι πλήρης. 

Μοναδικός ρόλος της μεθόδου αυτής, είναι η λήψη όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται 

από τον εξυπηρετητή του παιχνιδιού, η αναγνώριση του τύπου αυτών και η κλήση της 

κατάλληλης μεθόδου χειρισμού του συμβάντος. 

3.3.1.5 Ομάδα - Χειριστές συμβάντος αρχικοποίησης 

Με τον όρο χειριστές αναφέρονται οι μέθοδοι οι οποίοι καλούνται απευθείας από το χειριστή 

μηνυμάτων του εξυπηρετητή. Οι μέθοδοι των χειριστών που καλούνται κατά τη διαδικασία της 

αρχικοποίησης καθώς και σύντομη αναφορά στο ρόλο τους φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Μέθοδοι ομάδας χειριστών συμβάντων αρχικοποίησης 
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handleStartInfo Αποθηκεύει το αντικείμενο StartInfo και ορίζει συντομεύσεις 

για το πλήθος των ημερών και το πλήθος των αναφορών. 

handleSlotInfo Αποθηκεύει το αντικείμενο SlotInfo. 

handleRetailCatalog Αποθηκεύει τον κατάλογο προϊόντων και εκτελεί τη μέθοδο 

αρχικοποίησης constructQueries.  

handleAdvertiserInfo Αποθηκεύει το αντικείμενο AdvertiserInfo δημιουργεί 

συντόμευση για τη διεύθυνση του διαφημιστή και καλεί τις 

μεθόδους αρχικοποίησης initialize και 

createQueriesRank. 

handlePublisherInfo Αποθηκεύει το αντικείμενο PublisherInfo. 

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Μέθοδοι ομάδας χειριστών συμβάντων αρχικοποίησης 

3.3.1.6 Ομάδα - Αρχικοποίηση 

Η ομάδα αυτή περιέχει τις μεθόδους που καλούνται από τους χειριστές συμβάντων 

αρχικοποίησης. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις μεθόδους αυτές: 

Μέθοδοι ομάδας αρχικοποίησης 

initialize Αποθηκεύει συντομεύσεις για την εξειδίκευση κατασκευαστή 

και είδους, το ύψος του περιορισμού χωρητικότητας διανομής 

και τον αριθμό των ημερών αυτού. 

Αρχικοποιεί με μηδενικά, false και χαμηλές τιμές τους 

πίνακες ανά διάσταση: (ημέρες) , (κλάσεις ερωτημάτων) , 

(ημέρες, κλάσεις ερωτημάτων) ανάλογα με τον ρόλο που 

επιτελούν στους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται. 

Αρχικοποιεί τον πίνακα του ελάχιστου κρυφού σκορ του 

εκδότη με τις τιμές που δίνονται από την προδιαγραφή του 

παιχνιδιού. 

constructQueries Κατασκευάζει όλες τις κλάσεις ερωτημάτων για όλους του 
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βαθμούς εστίασης 0, 1 και 2, συνδυάζοντας τα είδη και τους 

κατασκευαστές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 

δομή που αποθηκεύει τους συνδυασμούς των κλάσεων 

ερωτημάτων η οποία είναι HashSet . Αυτό σημαίνει πως η 

δομή αυτή απορρίπτει τις διπλοεγγραφές. 

createQueriesRank Κατατάσσει τις κλάσεις των ερωτημάτων λαμβάνοντας υπόψη 

το βαθμό συνάφειας του ερωτήματος σε σχέση με την 

εξειδίκευση του κατασκευαστή και του είδους. Ο παρακάτω 

πίνακας δίνει ένα παράδειγμα της κατάταξης των κλάσεων 

ερωτημάτων καθώς αποτελεί σημαντική στρατηγική επιλογή. 

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Μέθοδοι ομάδας αρχικοποίησης 

Ο αλγόριθμος κατάταξης των κλάσεων ερωτημάτων αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική επιλογή 

και για το λόγο αυτό σχολιάζεται εκτενώς στην ενότητα 3.3.2. 

3.3.1.7 Ομάδα - Χειριστές ημερήσιων συμβάντων 

Η ομάδα αυτή μεταξύ αποτελείται από τις μεθόδους που καλούνται σε ημερήσια βάση και 

περιλαμβάνει τις κλήσεις προς τις μεθόδους που συγκροτούν τον πυρήνα στρατηγικής του 

πράκτορα. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις μεθόδους αυτές: 

Μέθοδοι ομάδας χειριστών ημερήσιων συμβάντων 

handleQueryReport Αποθηκεύει το αντικείμενο QueryReport 

handleSalesReport Αποθηκεύει το αντικείμενο SalesReport 

handleSimulationStatus Αποτελεί τη μέθοδο που περιλαμβάνει τον πυρήνα του 

πράκτορα. Οι λειτουργίες που επιτελεί αναφέρονται στην 

παρακάτω λίστα με τη σειρά διεκπεραίωσης: 
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1. Ορίζει την σήμερον. 

2. Ανιχνεύει την πρώτη ημέρα συμμετοχής του πράκτορα 

στο παιχνίδι. 

3. Αρχικοποιεί το αντικείμενο bidBundleD. 

4. Προσαρτεί τις τρέχουσες ημερήσιες αναφορές 

ερωτημάτων και εμφανίσεων στους πίνακες με 

διάσταση ημέρες. Ο δείκτης της θέσης του πίνακα 

στον οποίο αποθηκεύονται οι τρέχουσες αναφορές, 

είναι η ημέρα για στην οποία αφορούν τα δεδομένα 

των αναφορών. 

5. Καλεί με τη σειρά τις παρακάτω μεθόδους: 

 dailyUpdate 

 updateReserved 

 checkCapacity3 

 checkCapacity5 

 detectBurst 

 selectQueries 

 bidding 

 calcSpendLimits 

6. Τέλος, σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει κάποια 

εξαίρεση (exception) η οποία θα σταματήσει τη 

φυσιολογική ροή του κώδικα, καλείται η μέθοδος 

bidBlind η οποία επέχει το ρόλο της εγγυημένης 
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κάλυψης (fall-back). 

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Μέθοδοι ομάδας χειριστών ημερήσιων συμβάντων 

3.3.1.8 Ομάδα - Ημερήσια καθήκοντα 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις μεθόδους που αποτελούν τον πυρήνα του πράκτορα Hermes. 

Η παρούσα ενότητα περιορίζεται σε μια σύντομη αναφορά των μεθόδων η οποία γίνεται για 

λόγους πληρότητας. Η ενότητα 3.3.2 αφιερώνεται σε εκτενή ανάλυση των αλγορίθμων και των 

στρατηγικών επιλογών που λαμβάνουν χώρα στις μεθόδους της ομάδας αυτής. Ο παρακάτω 

πίνακας αναφέρει τις μεθόδους αυτές μαζί με τη σύντομη περιγραφή της λειτουργικότητας 

τους: 

Μέθοδοι ημερήσιων καθηκόντων 

dailyUpdate Προεπεξεράζεται τα δεδομένα των ημερησίων αναφορών 

αποθηκεύοντας συναθροιστικά δεδομένα στους κατάλληλους 

πίνακες. 

updateReserved Ενημερώνει τις εκτιμήσεις του άνω και κάτω ορίου του 

ελαχίστου κρυφού σκορ του εκδότη με βάση το CPC και τη 

μέση θέση εμφάνισης. 

checkCapacity3 Υπολογίζει το άθροισμα των μονάδων που έχουν πουληθεί στις 

3 προηγούμενες μέρες για τις ανάγκες του περιορισμού 

χωρητικότητας διανομής και αποθηκεύει την τιμή αυτή στον 

πίνακα capUsed3QD. 

checkCapacity5 Υπολογίζει το άθροισμα των μονάδων που έχουν πουληθεί στις 

5 προηγούμενες ημέρες για τις ανάγκες του περιορισμού 

χωρητικότητας διανομής και αποθηκεύει την τιμή αυτή στον 

πίνακα capUsed5D. 

detectBurst Ανιχνεύει τις περιπτώσεις όπου συμβαίνει απρόσμενη 
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μετάβαση χρηστών. 

selectQueries Επιλέγει τα πιο προσοδοφόρα ερωτήματα καθώς και αυτά τα 

οποία δεν έχουν επιλεχθεί για πολλές συνεχόμενες ημέρες, για 

την υποβολή προσφορών με επιθετική στρατηγική. Ο αριθμός 

των επιλεγόμενων κλάσεων των ερωτημάτων διαφοροποιείται 

ανάλογα με το επίπεδο του περιορισμού χωρητικότητας 

διανομής. 

bidding Αποφασίζει για είδος του διαφημιστικού και το ύψος της 

προσφοράς και για όλα τα ερωτήματα. Για όσα ερωτήματα 

επιλέχθηκαν η προσφορά ακολουθεί επιθετική στρατηγική ενώ 

για τα μη επιλεγμένα υποβάλλεται συντηρητική προσφορά 

κοντά στα επίπεδα του ελάχιστου κρυφού σκορ του εκδότη. 

calcSpendLimits Αποφασίζει για το ύψος του ημερήσιου αλλά και ανά κλάση 

ερωτήματος, ορίου εξόδων. 

bidBlind Αποτελεί εγγυημένη κάλυψη για τις περιπτώσεις όπου η 

φυσιολογική ροή του κώδικα διακόπτεται από κάποια εξαίρεση 

στις προαναφερθείσες μεθόδους. Η μέθοδος αυτή ορίζει ένα 

προκαθορισμένο σχετικά επιθετικό σχήμα προσφοράς το 

οποίο υπό φυσιολογικές περιπτώσεις δεν συμμετέχει καθόλου. 

sendBidBundle Αποστέλλει την προετοιμασμένη δέσμη προσφορών στον 

εξυπηρετητή του παιχνιδιού και αποθηκεύει τη δέσμη αυτή 

στον πίνακα με διάσταση ημέρες. Ο δείκτης της θέσης του 

πίνακα στην οποία αποθηκεύεται η τρέχουσα δέσμη 

προσφορών αποτελεί την ημέρα στην οποία θα ισχύσουν οι 

προσφορές αυτές. 

exportData Εξάγει δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία απόφασης 

προσφορών για λόγους αποσφαλμάτωσης. 

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Μέθοδοι ημερήσιων καθηκόντων 
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3.3.1.9 Ομάδα - Γενικά 

Η ομάδα αυτή περιέχει γενικές μεθόδους οι οποίες μπορεί να καλούνται από οποιοδήποτε 

σημείο στον πηγαίο κώδικα. 

Μέθοδοι γενικής χρήσης 

pseudoNoise Παράγει ψευδοθόρυβο ο οποίος χρησιμοποιείται για τη 

στρέβλωση της αποφασισμένης τιμής προσφοράς. Ο λόγος για 

τον οποίο γίνεται αυτό είναι για να μπορεί ο πράκτορας να είναι 

δυσκολότερα προβλέψιμος από τους ανταγωνιστικούς 

πράκτορες. 

getQFromRank Επιστρέφει τις καλύτερες Ν κλάσεις ερωτημάτων σύμφωνα με 

την κατάταξη που έχει κατασκευαστεί στη διαδικασία 

αρχικοποίησης. 

focusLevel Επιστρέφει το επίπεδο εστίασης ενός ερωτήματος. 

log Καταγράφει μήνυμα υπό συνθήκη των παραμέτρων 

ενεργοποίησης καταγραφής μηνυμάτων. 

Πίνακας 3.1.2.3.5-1 Μέθοδοι γενικής χρήσης 

3.3.2 Αρχιτεκτονική πράκτορα Hermes 

Η αρχιτεκτονική σχεδίαση του πράκτορα Hermes, αποτελεί έμπνευση της ομάδας ανάπτυξης 

καθώς δεν στηρίχτηκε σε υφιστάμενη υλοποίηση. Η κυρίαρχη λογική της υλοποίησης 

βασίζεται στην ενισχυτική μάθηση η οποία αφήνει στον πράκτορα να δοκιμάσει κάποιες 

συμπεριφορές στο περιβάλλον, να πάρει ανατροφοδότηση μετρώντας την αξία των ενεργειών 

του και να αναπροσαρμόσει τη συμπεριφορά του. Η πρακτική αυτή δίνει ευελιξία στον 

πράκτορα καθώς δεν περιορίζεται από γνωστά μοντέλα, συνεπώς η εφαρμογή του καθίσταται 

γενικότερη. Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονική έγινε με γνώμονα την εκμετάλλευση όσο το 

δυνατό λιγότερων δεδομένων τα οποία προσδίδουν την μεγαλύτερη βελτίωση στο τελικό 

αποτέλεσμα. 
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Αναλύοντας την αρχιτεκτονική του πράκτορα Hermes εντοπίζουμε τέσσερα διακριτά στάδια, 

τα οποία φαίνονται στην παρακάτω λίστα: 

1. Προεπεξεργαστής δεδομένων αναφορών 

2. Ανιχνευτής περιβάλλοντος 

a. Εκτιμητής κρυφού ελάχιστου σκορ 

b. Ελεγκτής ορίου χωρητικότητας διανομής 

c. Ανιχνευτής απρόσμενης μετάβασης χρηστών 

3. Εκτιμητής δέσμης προσφορών 

a. Επιλογέας κλάσεων ερωτημάτων 

b. Εκτιμητής ορίου εξόδων 

c. Εκτιμητής προσφορών 

4. Αποστολέας δέσμης προσφορών 

Το σχεδιάγραμμα 3.1.2.3.5-1 αναπαριστά την παραπάνω δομή: 

 

Σχεδιάγραμμα 3.1.2.3.5-1 Αρχιτεκτονική πράκτορα Hermes 

Στις παρακάτω ενότητες γίνεται ανάλυση των αλγορίθμων που υλοποιούνται σε κάθε ένα από 

τα τέσσερα στάδια της αρχιτεκτονικής. 
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3.3.2.1 Προεπεξεργαστής δεδομένων αναφορών 

Ο προεπεξεργαστής δεδομένων αναφορών αποτελεί τη μοναδική λειτουργική ενότητα του 

πρώτου σταδίου της αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την 

αποθήκευση των δεδομένων που λαμβάνονται από τις καθημερινές αναφορές πωλήσεων και 

εμφανίσεων καθώς και τις συναθροιστικές διαδικασίες που υπολογίζουν μετρικές 

απαραίτητες για τους αλγόριθμους των επόμενων σταδίων. 

Οι μετρικές που αποθηκεύονται σε επίπεδο ημέρας και ερωτήματος είναι οι: πωλήσεις ανά 

ερώτημα, ο τζίρος, το κόστος ανά κλικ, το κόστος, το κέρδος και η μέση θέση. Επιπλέον 

αποθηκεύεται και το σύνολο των πωλήσεων ανεξαρτήτως ερωτήματος. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως ο δείκτης της θέσης των πινάκων στη διάσταση της ημέρας, 

δείχνει την ημέρα στην οποία αφορούν τα δεδομένα. Για παράδειγμα η αναφορά που 

λαμβάνεται την 12η ημέρα αποθηκεύεται στην 11 θέση του πίνακα των αναφορών. 

3.3.2.2 Ανιχνευτής περιβάλλοντος 

Ό κάθε πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, έτσι και ο Hermes είναι εξοπλισμένος με ανιχνευτή 

περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί το δεύτερο στάδιο της αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Ο ρόλος 

του σταδίου αυτού είναι η ανάλυση των δεδομένων που έχουν ληφθεί από το περιβάλλον των 

πληροφοριών της αγοράς. Οι τρείς λειτουργικές ενότητες που το απαρτίζουν αναφέρονται 

αμέσως παρακάτω. 

3.3.2.2.1 Εκτιμητής κρυφού ελάχιστου σκορ 

Σύμφωνα με την προδιαγραφή του παιχνιδιού, ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να κρατά 

κρυφό το ελάχιστο σκορ για το οποίο είναι διατεθειμένος να εμφανίσει ένα διαφημιστικό. 

Έτσι, σε κάθε παιχνίδι ο εκδότης επιλέγει τις ελάχιστες κρυφές τιμές ανά βαθμό εστίασης,  

από ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών, με τυχαίο τρόπο και σταθερή κατανομή.  
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Από την άλλη μεριά οι διαφημιστές μη θέλοντας να ρισκάρουν την πιθανότητα αποκλεισμού 

από την κατάταξη, καταλήγουν σε προσφορές κάπως μεγαλύτερες εξασφαλίζοντας την 

υπέρβαση του ορίου του εκδότη. Συνεπώς η λογική αυτή καταλήγει σε μεγαλύτερο κόστος 

ανά κλικ, χαμηλότερη αξία ανά κλικ και χαμηλότερη κερδοφορία. Είναι φανερό πως η γνώση 

της πληροφορίας αυτής θα αποτελούσε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάποιον 

διαφημιστή. Στην περίπτωση εκείνη, θα ήταν δυνατή η υποβολή των ελάχιστων δυνατών 

προσφορών που είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην κατάταξη. 

Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε ως σημαντική η ανάγκη ανάπτυξης αλγορίθμου που θα 

αποκάλυπτε τις τιμές αυτές με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Έτσι κατασκευάστηκε ο 

παρακάτω αλγόριθμος ο οποίος ενημερώνει το άνω και κάτω όριο συγκλίνοντας το ένα προς 

το άλλο κάθε φορά που τα δεδομένα της προσφοράς είναι τέτοια που αποκαλύπτουν στοιχεία 

για το κρυφό σκορ. 

if cpc < reservedMax[focusLevel] and position >= 1 and position <= 5 then 

   reservedMax[focusLevel] = cpc 

else (position < 0 or position > 5) and positionsFull < 5 then 

   reservedMin[focusLevel] = cpc 

end 

Αλγόριθμος 3.3.2.2.1-1 Ενημέρωση ελαχίστου κρυφού σκορ εκδότη 

3.3.2.2.2 Ελεγκτής ορίου χωρητικότητας διανομής 

Η λειτουργική ενότητα αυτή κατασκευάζει δύο χρονοσειρές που συναθροίζουν τις πωλήσεις 

που έχουν πραγματοποιηθεί στις προηγούμενες ημέρες 3 και 5 ημέρες αντίστοιχα. Ο δείκτης 

της θέσης του πίνακα είναι ο αύξων αριθμός της προηγούμενης ημέρας. Η πρώτη χρονοσειρά 

των 3 ημερών χρησιμοποιείται στη διαδικασία απόφασης του επιλογέα κλάσεων ερωτημάτων 

ενώ η δεύτερη των 5 ημερών χρησιμοποιείται για εκ των υστέρων έλεγχο της διατήρησης των 

πωλήσεων σε επίπεδα σχετικά με την περιορισμένη χωρητικότητα διανομής. 
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3.3.2.2.3 Ανιχνευτής απρόσμενης μετάβασης χρηστών 

Αρκετοί ανταγωνιστικοί πράκτορες, συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εκμεταλλεύονται τη 

γνώση σχετικά με το μοντέλο μετάβασης των χρηστών υλοποιώντας συνηθέστερα 

αλγόριθμους φιλτραρίσματος σωματιδίων. Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν πιθανοτικά τον τη 

διασπορά των χρηστών στις πιθανές εσωτερικές καταστάσεις τις οποίες χρησιμοποιούν στους 

αλγόριθμους εκτίμησης του αποτελέσματος των ενεργειών τους. Η βασική ιδέα της 

αρχιτεκτονικής του πράκτορα Hermes βασίζεται στην ενισχυτική μάθηση συνεπώς η γνώση 

της πληροφορίας αυτής δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον παρόντα σχεδιασμό. 

Ο ανιχνευτής απρόσμενης μετάβασης χρηστών είναι μια απλοϊκή έκδοση των προσεγγίσεων 

που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Στην ουσία η παρούσα λειτουργική μονάδα 

προσπαθεί να ανιχνεύσει τις περιπτώσεις όπου μεγάλος αριθμός χρηστών έχουν μετατραπεί 

από μη αναζητούντες σε αναζητούντες πληροφοριών. Ο παρακάτω αλγόριθμος ελέγχει αν το 

ύψος του συνολικού κόστους έχει πλησιάσει το όριο των εξόδων που έχει οριστεί και σε εκείνη 

την περίπτωση σημειώνεται η ημέρα αποθηκεύοντας τον αύξοντα αριθμό αυτής. 

if spendLimit > 0 and totalCost > 0 then 

   if totalCost > threshold * spendLimit then 

      lastBurstedOccured = today 

   end 

end 

 

where threshold = 0.98 

Αλγόριθμος 3.3.2.2.3-1 Ανίχνευση απρόσμενης μετάβασης χρηστών 

Η τιμή 0.98 ορίστηκε διότι το συνολικό κόστος σπανιότατα φτάνει το όριο εξόδων στο 100% 

και αυτό διότι το όριο εξόδων δεν αποτελεί ακέραιο πολλαπλάσιο της τιμής ανά κλικ που 

καθορίζεται από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Συνεπώς η υπέρβαση του 98% σημαίνει ότι 

πρακτικά ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ορίου εξόδων κάτι το οποίο όπως ήδη είπαμε 

μεταφράζεται σε πιθανή απρόσμενη μετάβαση των χρηστών. 
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Κατόπιν πραγματοποίησης προσομοιώσεων δείχθηκε πως η συνεισφορά της πληροφορίας 

αυτής στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική, δεν είναι αρκετή για να βελτιώσει το τελικό σκορ του 

πράκτορα. 

3.3.2.3 Εκτιμητής δέσμης προσφορών 

Η δέσμη προσφορών είναι μια δομή η οποία περιλαμβάνει: το ύψος των προσφορών, τον τύπο 

του διαφημιστικού και τα όρια εξόδων για κάθε ερώτημα αλλά και για όλη την ημέρα 

συνολικά. Οι δυνατές καταστάσεις των συστατικών της δέσμης των προσφορών, αποτελεί το 

χώρο ενεργειών (action space) του πράκτορα. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τον πυρήνα 

της στρατηγικής του πράκτορα Hermes η οποία αφορά στην κατασκευή αυτής της δέσμης 

ενεργειών. 

Το στάδιο αυτό, αποτελείται από τρεις λειτουργικές ενότητες: Τον επιλογέα κλάσεων 

ερωτημάτων, τον εκτιμητή ορίου εξόδων και τον εκτιμητή προσφορών. Επιπλέον, στην πρώτη 

λειτουργική ενότητα γίνεται αναφορά στη θεμελιώδη στρατηγική της κατάταξης των κλάσεων 

των ερωτημάτων με βάση την εξειδίκευση του διαφημιστή. Ο λόγος για τον οποίο μια τόσο 

σημαντική στρατηγική δεν περιλαμβάνεται στο στάδιο αυτό, είναι η συχνότητα εκτέλεσης της 

διαδικασία αυτής. Ο αλγόριθμος της κατάταξης εκτελείται μια φορά στην αρχή κάθε 

παιχνιδιού, καθώς οι συνθήκες που επηρεάζουν το αποτέλεσμά του, παραμένουν αμετάβλητες 

καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

3.3.2.3.1 Επιλογέας κλάσεων ερωτημάτων 

Στόχος της λειτουργικής ενότητας αυτής είναι ο διαχωρισμός των κλάσεων ερωτημάτων σε 

επιλεγμένα και μη, ο οποίος θα κατευθύνει τη στρατηγική εκτίμησης της προσφοράς που θα 

αναλυθεί λίγο παρακάτω. 

Πριν την ανάλυση του αλγορίθμου επιλογής των κλάσεων ερωτημάτων, αρμοδιότητα της 

συγκεκριμένης λειτουργικής ενότητας, θα πρέπει να αναφερθεί η διαδικασία κατάταξης των 
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κλάσεων των ερωτημάτων με βάση τη συνάφεια του κατασκευαστή και του είδους σε σχέση 

αυτά της εξειδίκευσης του διαφημιστή. Πιο συγκεκριμένα, ο παρακάτω αλγόριθμος δείχνει τα 

κριτήρια της κατάταξης: 

qm = query’s manufacturer 

qc = query’s component 

sm = advertizer’s specialization manufacturer 

sc = advertizer’s specialization component 

om = other manufacturer 

oc = other component 

 

if (qm = sm) and (qc =  sc) then 

   rank = { 1 } 

else if (qm = sm) and (qc = oc) then 

   rank = { 2, 3 } 

else if (qm = om) and (qc = sc) then 

   rank = { 4, 5 } 

else if (qm = om) and (qc = oc) then 

   rank = { 6, 7, 8, 9 } 

else if (qm = sm) and (qc = null) then 

   rank = { 10 } 

else if (qm = null) and (qc = sc) then 

   rank = { 11 } 

else if (qm = om) and (qc = null) then 

   rank = { 12, 13 } 

else if (qm = null) and (qc = oc) then 

   rank = { 14, 15 } 

else if (qm = null) and (qc = null) then 

   rank = { 16 } 

end 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.1-1 Κατάταξη κλάσεων ερωτημάτων 
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Ένα παράδειγμα κατάταξης των 16 κλάσεων ερωτημάτων που προκύπτει από τον παραπάνω 

αλγόριθμο, είναι το εξής: 

 

Εικόνα 3.3.2.3.1-1 Παράδειγμα κατάταξης κλάσεων ερωτημάτων 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των κατατάξεων εντός της 

κάθε παρένθεσης: (2,3), (4,5), (6,7,8,9), (12,13) και (14,15) καθώς δεν υπάρχει και κάποιο 

κριτήριο ικανό να τις διαφοροποιήσει. 

Η παρούσα λειτουργική ενότητα επιλέγει χωρίζεται σε δύο βασικές προσεγγίσεις. Η πρώτη 

είναι στατική και αφορά στις δύο πρώτες ημέρες για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα για το 

περιβάλλον. Η δεύτερη προσέγγιση η οποία είναι δυναμική αφορά σε όλες τις υπόλοιπες 

μέρες του παιχνιδιού. 

Για τις δύο πρώτες ημέρες ο αλγόριθμος επιλογής είναι ο εξής: 

switch capacitySize do 

   case low 

      select top 5 
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   case medium 

      select top 5, 10th and 11th 

   case high 

      select top 5, 10th to 15th  

endsw 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.1-2 Στατική επιλογή κλάσεων ερωτημάτων 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κριτικές τιμές της μεταβλητής capacitySize οι οποίες είναι 

απόρροια από την προδιαγραφή του παιχνιδιού.  

low 300 

medium 450 

high 600 

Πίνακας 3.3.2.3.1-1 Ύψος ορίου χωρητικότητας διανομής 

Για τις υπόλοιπες ημέρες του παιχνιδιού ο αλγόριθμος επιλογής των καταλληλότερων 

κλάσεων ερωτημάτων είναι δυναμικός καθώς λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του 

περιβάλλοντος. Αρχικά εξασφαλίζεται ένα μικρό ποσό χωρητικότητας (capacityReserved) με 

βάση το ύψος του ορίου χωρητικότητας διανομής, ώστε να διατεθεί σε κλάσεις ερωτημάτων οι 

οποίες δεν είναι οι καταλληλότερες. Αυτό γίνεται διότι ο αλγόριθμος της ενισχυτικής μάθησης 

θα πρέπει να εξερευνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, την ύπαρξη ευκαιριών στην αγορά. 

switch capacitySize do 

   case low 

      capacityPreserved = -30 

   case medium 

      capacityPreserved = -50 

   case high 

      capacityPreserved = -80 

endsw 
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capacityLeft = capacitySize - capacityPreserved 

Πίνακας 3.3.2.3.1-2 Αλγόριθμος εξασφάλισης δεσμευμένης χωρητικότητας 

Κατόπιν από το ύψος της χωρητικότητας αυτής αφαιρούνται οι γνωστές πωλήσεις των τριών 

προηγούμενων ημερών και η εκτίμηση των πωλήσεων για τη σημερινή η οποία προσεγγίζεται 

με το ύψος των χθεσινών πωλήσεων. Το νέο αποτέλεσμα της χωρητικότητας είναι αυτό που θα 

καθορίσει το πλήθος των κλάσεων ερωτημάτων που θα επιλεχθούν στη συνέχεια. Ακολουθεί ο 

αλγόριθμος εκτίμησης της διαθεσιμότητας. 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦𝑇𝑜𝑈𝑠𝑒[𝑡]

= 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦𝑇𝑜𝑈𝑠𝑒[𝑡 − 1] −  ∑ 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠[𝑡 − 𝑖]

−3

𝑖= −1

 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.1-3 Εκτίμηση διαθέσιμου υπόλοιπου χωρητικότητας 

Η παρακάτω απεικονίζεται γραφικά ο παραπάνω αλγόριθμος εκτίμησης της διαθεσιμότητας. 

 

Εικόνα 3.3.2.3.1-2 Παράθυρο περιορισμού διαθεσιμότητας 

Η διαθεσιμότητα που υπολογίστηκε ανωτέρω, θα πρέπει να κατανεμηθεί στις καταλληλότερες 

κλάσεις ερωτημάτων. Η μετρική με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση είναι το ενισχυμένο 

μέσο κέρδος ανά πώληση και υπολογίζεται από τον παρακάτω αλγόριθμο: 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑃𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
+ 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝐴𝑝𝑝𝑐 

 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.1-4  Υπολογισμός κέρδους ανά πώληση και ενίσχυση 
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Οι τιμές του όρου της ενίσχυσης (𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝐴𝑝𝑝𝑐) διαφοροποιούνται αναλόγως 

με την κατάταξη των ερωτημάτων οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατάταξη κλάσης 

ερωτήματος 

Όρος ενίσχυσης μέσου 

κέρδους ανά πώληση 

{ 1 } + 5 

{ 2, 3 } + 4 

{ 4, 5 } + 3 

{ 6, 7, 8, 9 } + 0 

{ 10, 11 } + 2 

{ 12, 13, 14, 15 } + 1 

{ 16 } - 1 

Πίνακας 3.3.2.3.1-3 Όρου ενίσχυσης μέσου κέρδους ανά πώληση 

Σειρά έχει η δαπάνη των μονάδων που εξασφαλίστηκαν για την εξερεύνηση ευκαιριών στην 

αγορά. Προϋπόθεση για την έγκριση της δαπάνη σε μια κλάση ερωτήματος, είναι η μη 

επιλογή της κλάση αυτής για περισσότερες ημέρες από όσες καθορίζονται συγκεκριμένα για 

αυτήν. Κατόπιν της αδείας αυτής, η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με βάση την πιθανότητα 

επιλογής που διαφοροποιείται για κάθε κλάση ερωτήματος καθώς και μια σειρά από επιπλέον 

φίλτρα τα οποία λαμβάνουν υπόψη και το ύψος του ορίου της διαθεσιμότητας. Ακολουθούν οι 

πίνακες αυτοί καθώς και ο αλγόριθμος που εφαρμόζει όλα αυτά: 

Κατάταξη κλάσης 

ερωτήματος 

Αριθμός ημερών 

{ 1 } 1 

{ 2, 3 } 2 

{ 4, 5 } 2 

{ 6, 7, 8, 9 } 6 

{ 10, 11 } 4 

{ 12, 13, 14, 15 } 6 
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{ 16 } 10 

Πίνακας 3.3.2.3.1-4 Ελάχιστος αριθμός συνεχόμενων ημερών μη επιλογής κλάσης ερωτήματος 

Κατάταξη κλάσης 

ερωτήματος 

Πιθανότητα 

επιλογής 

{ 1 } 0.95 

{ 2, 3 } 0.85 

{ 4, 5 } 0.50 

{ 6, 7, 8, 9 } 0.20 

{ 10, 11 } 0.60 

{ 12, 13, 14, 15 } 0.30 

{ 16 } 0.20 

Πίνακας 3.3.2.3.1-5 Πιθανότητα επιλογής ερωτήματος 

if (daysInARowNotSelected > daysNotSelectedTrigger) then 

   if (random1 <= probalitityToSelect * random2 * capacitySize / capacityHigh) then 

      queryClassSelected = true 

   end 

end 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.1-5 Επιλογής μη επιλεγμένου ερωτήματος επί σειρά ημερών 

Τελευταίος στη σειρά αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, βρίσκεται ο άπληστος αλγόριθμος 

επιλογής σακιδίου του διαρρήκτη (Knapsack) που εφαρμόζεται για την επιλογή των πιο 

προσοδοφόρων ερωτημάτων υπό τον περιορισμό της εναπομένουσας διαθεσιμότητας. Ο 

παρακάτω αλγόριθμος δείχνει την υλοποίηση αυτή: 

for each queryClass in queryClasses do 

   bestQueryClass = -1 

   bestProfitPerConversion = -∞ 
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   for each queryClass q in queryClasses do 

      if (bestProfitPerConversion < averageProfitPerConversion[q]) then 

         bestProfitPerConversion = averageProfitPerConversion[q] 

         bestQueryClass = q 

      end 

   end 

    

   if (bestQueryClass ≠ -1) then 

      averageProfitPerConversion[bestQueryClass] = -∞ 

      if (capacityToUse >= 0) then 

         capacityToUse = capacityToUse – averageConversions[bestQueryClass] 

      end 

   end 

end 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.1-6 Άπληστος αλγόριθμος σακιδίου του διαρρήκτη επιλογής ερωτημάτων 

Έτσι μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω καταλήγουμε με ένα μονοδιάστατο διάνυσμα το 

οποίο διαχωρίζει τις κλάσεις των ερωτημάτων σε επιλεγμένες και μη. Το διάνυσμα αυτό 

χρησιμοποιείται από τον εκτιμητή ορίου εξόδων καθώς και από τον εκτιμητή προσφορών, στις 

ενότητες που ακολουθούν. 

3.3.2.3.2 Εκτιμητής ορίου εξόδων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προδιαγραφή του παιχνιδιού, τα όρια εξόδων είναι δύο τύπων. 

Το πρώτο ορίζει το συνολικό ύψος εξόδων που είναι διατεθειμένος ο διαφημιστής να πληρώσει 

για το σύνολο μιας μέρας ενώ το δεύτερο ορίζει επιπλέον περιορισμό και για κάθε ερώτημα 

ξεχωριστά. Ο πράκτορας Hermes αρχικά διαφοροποιεί τα όρια αυτά ανάλογα με το 

προκαθορισμένο όριο της χωρητικότητας διανομής. Στη συνέχεια ορίζει σταθερό ημερήσιο 

όριο εξόδων, ενώ υλοποιεί έναν πιο σύνθετο αλγόριθμο για τον υπολογισμό του ύψους του 
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ορίου εξόδων ανά ερώτημα. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αλγορίθμων 

απόφασης θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τις απαραίτητες παραμέτρους: 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.2-1 Παράμετροι εκτιμητή ορίου εξόδων 

Κατάταξη κλάσης ερωτήματος 

Συντελεστής 

ενίσχυσης 

reinforceCoeff2 

επιλεγμένη 

{ 1 } 4.00 

{ 2, 3 } 3.00 

{ 4, 5 } 2.50 

{ 6, 7, 8, 9 } 0.50 

{ 10, 11 } 1.50 

{ 12, 13, 14, 15 } 1.00 

{ 16 } 0.45 

μη επιλεγμένη 0.50 

Πίνακας 3.3.2.3.2-1 Συντελεστών ενίσχυσης ορίου εξόδων 

maxQueryClassToSelect = 5 

reinforcCoef1 = 1.2 

capacityFactor = capacitySize / 600 

spendLimitPerQueryClassMin = 1200 * capacityFactor 

spendLimitPerQueryClassMax = 2400 * capacityFactor 

 

spendLimitPerDay = 20000 * capacityFactor 

 

totalCost = “sum of the cost of the last maxQueryClassToSelect days from those the query 

class  

has been selected” 

daysSelected = “Number of the days for the above total cost. 
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  Maximum at maxQueryClassToSelect” 

 

if (day = 0) then 

   spendLimitPerQueryClass = spendLimitPerQueryClassMax 

else 

   if totalCost > 0 then 

𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑃𝑒𝑟𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦

=  (𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓1 ∗ 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡

daysSelected
) (𝑚𝑎𝑥𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑇𝑜𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 + 1 − daysSelected) 

   else 

      spendLimitPerQuery = spendLimitPerQueryClassMax 

   end 

end 

 

spendLimitPerQuery = reinforceCoeff2 * spendLimitPerQuery 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.2-2 Εκτιμητή ορίων εξόδων 

3.3.2.3.3 Εκτιμητής προσφορών 

Ο εκτιμητής των προσφορών αποτελεί τη σημαντικότερη λειτουργική ενότητα για δύο λόγους. 

Πρώτο γιατί καλείται να αποφασίσει για το μεγαλύτερο μέρος του χώρου ενεργειών που είναι 

το ύψος των προσφορών για ερωτήματα στα οποία ο διαφημιστής στηρίζει την καμπάνια του. 

Ο δεύτερο λόγος είναι γιατί είναι η λειτουργική ενότητα η οποία εκμεταλλεύεται το 

μεγαλύτερο αριθμό των δεδομένων και πληροφοριών που εξάγονται από τις υπόλοιπες 

προαναφερθείσες λειτουργικές ενότητες. 

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στη λειτουργική ενότητα αυτή είναι η ενισχυτική μάθηση 

(EM) με βάση την οποία ο πράκτορας εξερευνεί στο χώρο των κλάσεων των ερωτημάτων 

δοκιμάζοντας διάφορες προσφορές. Κατόπιν αναλύει τα αποτελέσματα των αναφορών και 

αναπροσαρμόζει τις προσφορές αναζητώντας το μέγιστο κέρδος. Πιο συγκεκριμένα βρίσκει 

τις δυο πιο κερδοφόρες προσφορές και επιλέγει μια τρίτη η οποία προκύπτει από την 
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παρεμβολή των δύο αυτών (extrapolation). Επειδή το περιβάλλον είναι ευμετάβλητο, αυτό 

προκαλεί μια διαρκή αναζήτηση προσφορών που αποδίδουν μεγαλύτερο κέρδος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο εκτιμητής προσφορών λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα του 

επιλογέα ερωτημάτων προσαρμόζοντας τη στρατηγική των προσφορών. Πιο συγκεκριμένα, 

για τα μη επιλεγμένα ερωτήματα, για την ανίχνευση του ελαχίστου κρυφού σκορ του εκδότη, 

παράγοντας προσφορές ύψους στο διάστημα μεταξύ των γνωστών ορίων. Το αποτέλεσμα 

αυτών των ερωτημάτων αναμένεται να φανεί στις αναφορές της μεθεπόμενης μέρας, έχοντας 

αντίκτυπο την περεταίρω σύγκλιση του άνω και κάτω ορίου στον πίνακα ανίχνευσης και 

τελικώς την αποκάλυψη του κρυφού σκορ του εκδότη. Από την άλλη μεριά, δημιουργεί 

επιθετικές προσφορές για τα επιλεγμένα ερωτήματα και ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται 

για την πρώτη ημέρα του παιχνιδιού, ώστε να αποκτήσει εμφανίσεις, κλικ και πωλήσεις. Η 

διαδικασία για την απόφαση του ύψους των προσφορών αποτυπώνεται στο σχεδιάγραμμα 

3.3.2.3.3-1. 

 

Σχεδιάγραμμα 3.3.2.3.3-1 Διαδικασία απόφασης ύψους προσφορών 
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Κατάταξη κλάσης 

ερωτήματος 
Αρχική τιμή Διαιρέτης 

{ 1 } 1.0 2.0 

{ 2, 3 } 2.0 3.0 

{ 4, 5 } 2.0 5.0 

{ 6, 7, 8, 9 } 6.0 10.0 

{ 10, 11 } 4.0 5.0 

{ 12, 13, 14, 15 } 6.0 5.0 

{ 16 } 10.0 8.0 

Πίνακας 3.3.2.3.3-1 Σταθερές πρώτης και δεύτερης ημέρας 

Κατάταξη κλάσης 

ερωτήματος 
Αρχική τιμή Διαιρέτης 

{ 1 } 1.0 2.0 

{ 2, 3 } 1.0 3.0 

{ 4, 5 } 8.0 3.0 

{ 6, 7, 8, 9 } 4.0 6.0 

{ 10, 11 } 8.0 3.0 

{ 12, 13, 14, 15 } 7.0 3.0 

{ 16 } 4.0 6.0 

Πίνακας 3.3.2.3.3-2 Σταθερές τρίτης ημέρας 
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Κατάταξη κλάσης 

ερωτήματος 
Αρχική τιμή 

{ 1 } 1.30 

{ 2, 3 } 1.25 

{ 4, 5 } 1.20 

{ 6, 7, 8, 9 } 0.90 

{ 10, 11 } 1.10 

{ 12, 13, 14, 15 } 1.00 

{ 16 } 0.80 

Πίνακας 3.3.2.3.3-3 Σταθερές τέταρτης μέρας 
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fl = queryClassFocusLevel 

rsMin = reservedScoreMin 

rsMax = reservedScoreMax 

reinforceFirstDay = 1.35 

discounter= 0.9 

bestCpc1 = “The cpc that has given the maximum profit” 

bestCpc2 = “The cpc that has given the second maximum profit” 

bidCoefficient = 1.25 

cpcCoefficient = 1.05 

momentumCurrent = 1.5 

momentumOld = 0.5 

 

if (cpc > 0) then  

   lastBid = cpc 

else 

   lastBid = rsMax[fl] 

end 

 

if (queryClassComponent = componentSpecilized)  

   bidUpperLimit = 4 

else 

   bidUpperLimit = 3 

end 

 

if (queryClassSelected = true) then 

   𝑏𝑖𝑑 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚2 ∗ (rsMax[fl] − rsMin[fl]) + rsMin[fl] 

else 

   switch day do 

      case 1 

         bidBasis = (startValueDay1and2 + random) / startDivisorDay1and2 
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      case 2 

         bidBasis = reinforceFirstDay * (startValueDay1and2 + random) / startDivisorDay1and2 

      case 3 

         if (impressions = 0) then 

            bidBasis = (startValueDay3 + random) / divisorDay3 

         else (position = { 1, 2} then 

            bidBasis = lastBid * discounter 

         else (position = { 3, 4, 5 } then 

            bidBasis = lastBid + |
𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚2

2
| 

         end 

      case 4 to 60 

         if (conversions = 0) then 

            bidBasis = max(bidMax * bidCoefficient, startValueDay4) 

         else if (had conversions once) then 

            bidBasis = 
(𝑏𝑒𝑠𝑡𝐶𝑝𝑐1 + 𝑏𝑖𝑑𝑀𝑎𝑥)

2
∗ 𝑐𝑝𝑐𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓 

         else 

            bidBasis = (𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡𝐶𝑝𝑐1 −  𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑂𝑙𝑑 ∗ 𝑏𝑒𝑠𝑡𝐶𝑝𝑐2) ∗ 𝑐𝑝𝑐Coeff 

         end 

   endsw 

 

bid = min(max(bidBasis * cpcCoefficient + pseudonoise, rsMin[fl]), bidUpperLimit) 

end 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.3-1 Απόφαση ύψους προσφορών 

Επιπλέον ο η λειτουργική ενότητα αυτή είναι θωρακισμένη από εξαιρέσεις (exceptions) στον 

κώδικα, καθώς τις αντιμετωπίζει με αποστολή μιας προκαθορισμένης δέσμης προσφορών. Ο 

παρακάτω αλγόριθμος δείχνει τη λογική της τυφλής υποβολής προσφορών: 
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probabilityToBid = 0.6 

 

standartBid = 0.8 

if (probabilityToBid) then 

   bid = standartBid + pseudoNoise 

end 

Αλγόριθμος 3.3.2.3.3-2 Τυφλή  υποβολή προσφορών 

3.3.2.4 Αποστολέας δέσμης προσφορών 

Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της αρχιτεκτονικής, είναι υπεύθυνο για την αποστολή της 

δέσμης προσφορών πίσω στον εξυπηρετητή του παιχνιδιού καθώς και την αποθήκευση της 

στον πίνακα των απεσταλμένων προσφορών. Ο δείκτης της θέση του πίνακα προσφορών είναι 

η ημέρα για την οποία ισχύουν οι προσφορές. Για παράδειγμα αν η αποστολή της δέσμης γίνει 

τη μέρα 8 τότε αυτή θα αποθηκευτεί στην9η θέση του πίνακα. 

3.3.3 Εργαλεία ανάπτυξης 

Για την πραγματοποίηση προσομοιώσεων έγινε εγκατάσταση του εξυπηρετητή του παιχνιδιού 

(game server) καθώς και όλων των ανταγωνιστικών πρακτόρων που ήταν διαθέσιμοι στην 

τράπεζα (repository) του διαγωνισμού TAC-AA (56). 

Η ανάπτυξη του πράκτορα Hermes έγινε κάτω από περιβάλλον Linux Ubuntu 8.04 σε 

εικονική μηχανή (virtual machine) με τη βοήθεια του Virtual Box 4.0.10, έχοντας ως 

οικοδεσπότη (host) λειτουργικό σύστημα Windows 7. Επίσης έγινε εκτεταμένη χρήση της 

γραμμής εντολών σε bash για όλες τις λειτουργίες που αφορούσαν: εγκαταστάσεις 

λογισμικού, λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup), εκτέλεση πρακτόρων και του 

εξυπηρετητή του παιχνιδιού. Ο πηγαίος κώδικας αναπτύχθηκε με το eclipse, ο έλεγχος του με 

το TortoiseSvn και η προετοιμασία του με τη βοήθεια του εργαλείου maven. 
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Η μελέτη της συμπεριφοράς των μοντέλων του παιχνιδιού έγινε σε περιβάλλον Microsoft 

Windows 7, δημιουργώντας προσομοιώσεις με τη χρήση του λογισμικού πακέτου Microsoft 

Excel 2010. Για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ο περιηγητής 

(browser) Mozilla Firefox 13. 

Η συγγραφή του παρόντος εγγράφου έγινε σε περιβάλλον Microsoft Windows 7 με τη χρήση 

του επεξεργαστή κειμένου Microsoft word 2010. Τα γραφήματα έγιναν με τη βοήθεια της 

εφαρμογής IncScape 0.48. 

Ο συγχρονισμός του υλικού που χρησιμοποιήθηκε πέραν του κώδικα έγινε με τη χρήση της 

εφαρμογής SugarSync 1.9.68. 

3.4 Αποτελέσματα διαγωνισμού TAC-AA 2011 

Ο TacTex, ο πράκτορας που κατασκεύασε η ομάδα του πανεπιστημίου του Texas, αποτελεί 

τον νικητή του διαγωνισμού σε όλες τις χρονιές που διεξήχθη ο διαγωνισμός από το 2009 έως 

και το 2011. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως η ομάδα του Τέξας συμμετείχε το 2011 με τον 

ίδιο ακριβώς πράκτορα που συμμετείχε και το 2010, χρονιά στην οποία παρατηρείται η 

μεγαλύτερη βελτίωση στο σκορ σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο χρονιές. Τα στοιχεία αυτά τον 

καθιστούν ως τον ηγέτη του διαγωνισμού. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα των 

προκριματικών της πρώτης ημέρας: 
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Πίνακας 3.3.2.3.3-1 Αποτελέσματα προκριματικών - Ημέρα 1 

 

Γράφημα 3.4-1 Αποτελέσματα προκριματικών - Ημέρα 1 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο πράκτορας Hermes είχε 6 παιχνίδια με μηδενικό 

score τα οποία προκλήθηκαν από τεχνικά προβλήματα του κώδικα της εφαρμογής. Το 

αναπροσαρμοσμένο σκορ τον κατατάσσει σχεδόν ισόβαθμα στην 6η θέση μαζί με τον 

πράκτορα Tau. Οι πράκτορες maxagnet και UTeh_Agent είχαν μόνο μηδενικά παιχνίδια και γι 
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αυτό το λόγο αποκλείστηκαν από τις επόμενες φάσεις. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα 

αποτελέσματα των προκριματικών για τη δεύτερη μέρα. 

 

Πίνακας 3.3.2.3.3-2 Αποτελέσματα προκριματικών - Ημέρα 2 

 

Γράφημα 3.4-2 Αποτελέσματα προκριματικών - Ημέρα 2 

Στη φάση αυτή ο πράκτορας Hermes είχε και πάλι 6 μηδενικά παιχνίδια τα οποία 

προκλήθηκαν από εξαιρέσεις στον κώδικα της εφαρμογής. Ο πράκτορας EDAAgent 

προκρίνεται και αυτός στα ημιτελικά παρά το χαμηλό του σκορ καθώς προκρίνονται οι 

πράκτορες που καταλήγουν με θετικό αποτέλεσα οποιουδήποτε ύψους. 
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Πίνακας 3.3.2.3.3-3 Αποτελέσματα ημιτελικών 

 

Γράφημα 3.4-3 Αποτελέσματα ημιτελικών 

Από τη φάση των ημιτελικών επιλέχθηκαν οι 8 πράκτορες με το μεγαλύτερο σκορ ώστε να 

προαχθούν στην τελική φάση, της οποίας τα αποτελέσματα ακολουθούν: 
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Πίνακας 3.3.2.3.3-4 Αποτελέσματα τελικών 

 

Γράφημα 3.4-4 Αποτελέσματα τελικών 

Το παρακάτω γράφημα δείχνει το σκορ του πράκτορα Hermes στα τελικά TAC-AA 2011, σε 

σχέση με τον μέσο όρο ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο των 41.586.70. Επιπλέον τα παιχνίδια 

ομαδοποιούνται σε τρείς ομάδες με βάση του ύψος της χωρητικότητας διανομής. Όπως είναι 

αναμενόμενο, τα παιχνίδια με υψηλότερο επίπεδο χωρητικότητας διανομής κατέχουν και 

υψηλότερα σκορ. 
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Γράφημα 3.4-5 Τελικά TAC-AA 2011 - Hermes σκορ - Μέσος όρος - Χωρητικότητα διανομής 
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Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η απόδοση του κάθε πράκτορα σε σχέση με το μέσο όρο, για 

κάθε ένα από τα τρία επίπεδα χωρητικότητας διανομής: 

 

Γράφημα 3.4-6 Τελικά TAC-AA 2011 – Σκορ πρακτόρων ανά χωρητικότητα διανομής 
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Όπως είναι γνωστό από την προδιαγραφή του παιχνιδιού, σε κάθε παιχνίδι ορίζονται 2 

πράκτορες με χαμηλό ορίο χωρητικότητας διανομής 300 μονάδων, 4 με μεσαίο 450 μονάδων 

και 2 με 600 μονάδες. Η κατανομή των ορίων αυτών στους πράκτορες γίνεται με τυχαίο τρόπο 

και έτσι αναμένεται ο μέσος όρων των μονάδων που έχει ο κάθε πράκτορας στη διάθεσή του 

να κινείται γύρω από τις 450 μονάδες. Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον μέσο όρο των 

μονάδων που αποδώθηκαν σε κάθε πράκτορα και η απόκλιση από τη μέση αναμενόμενη τιμή 

των 450 μονάδων. Όπως φαίνεται ο πιο «αδικημένος» πράκτορας είναι ο AA-HEU ενώ ο πιο 

ευνοημένος ο Schlemazl. Οι υπόλοιποι πράκτορες κινούνται γύρω στις 450 μονάδες. 

 

Γράφημα 3.4-7 Μέσο ύψος χωρητικότητας διανομής ανά πράκτορα 
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4 Προτάσεις βελτίωσης 

Οι προτάσεις βελτίωσης αφορούν σε ενέργειες οι οποίες είναι πιθανό να βελτιώσουν την 

απόδοση του πράκτορα Hermes. Από την ανάλυση της αρχιτεκτονικής σχεδίασης των 

αποδοτικότερων πρακτόρων, εξάγεται το συμπέρασμα πως η εκμετάλλευση του γνωστού 

μοντέλου μετάβασης χρηστών αποτελεί δεσπόζουσα συνιστώσα. Η κατασκευή αλγορίθμου 

φιλτραρίσματος σωματιδίων φαίνεται η καλύτερη επιλογή καθώς υιοθετείται αποκλειστικά 

από τους νικητές του διαγωνισμού.  

Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση της προσθήκης κακόβουλων 

χαρακτηριστικών στη συμπεριφορά του πράκτορα. Έχει παρατηρηθεί σε προσομοιώσεις πως 

η παραγωγή εσκεμμένων λάθος διαφημιστικών στις κλάσεις ερωτημάτων όπου ο πράκτορας 

δεν επιλέγει να υποβάλει προσφορά, βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα. 

Στις προσομοιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί παρατηρείται πως αρκετοί πράκτορες 

εξαπολύουν προσφορές κατά κύματα. Η αιτία της συμπεριφορά αυτής είναι ο συνδυασμός 

του περιορισμού της διανεμόμενης χωρητικότητας με την διήμερη καθυστέρηση μεταξύ 

προσφοράς και λήψης της αντίστοιχης αναφοράς καθώς και τη δυσκολία εκτίμησης των 

ημερήσιων πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των συμπεριφορών αυτών είναι η εμφάνιση μεγάλης 

αυξομείωσης του ανταγωνισμού των προσφορών σε διαδοχικές ημέρες. Συμπερασματικά, 

ενδιαφέρουσα θα ήταν η προσέγγιση της ανίχνευσης αυτής τη συχνότητας ώστε η υποβολή 

των προσφορών να γίνεται τις ημέρες με χαμηλό ανταγωνισμό. 

Το σύνολο των πρακτόρων εφαρμόζει στατική στρατηγική για τη απόφαση του τύπου των 

διαφημιστικών. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια προσέγγιση ο οποία θα υιοθετούσε μια δυναμική 

συμπεριφορά ή οποία θα προσάρμοζε τον τύπο των διαφημιστικών με βάση τη συμπεριφορά 

του ανταγωνισμού. 
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6 Παραρτήματα 

6.1 Πηγαίος κώδικας πράκτορα Hermes  

package edu.umich.eecs.tac.aa.agents.hermes; 

 

/** 

 * Team: AI@uom: 

 * 

 *  @author: Sakis Anastasiadis 

 *  contact: anastasiadis.sakis[at]gmail.com 

 * 

 *  @author: Prof Ioannis Refanidis 

 *  contact: yrefanid[at]uom.gr 

 * 

 */ 

import edu.umich.eecs.tac.props.Ad; 

import edu.umich.eecs.tac.props.AdvertiserInfo; 

import edu.umich.eecs.tac.props.BidBundle; 

import edu.umich.eecs.tac.props.Product; 

import edu.umich.eecs.tac.props.PublisherInfo; 

import edu.umich.eecs.tac.props.Query; 

import edu.umich.eecs.tac.props.QueryReport; 

import edu.umich.eecs.tac.props.RetailCatalog; 

import edu.umich.eecs.tac.props.SalesReport; 

import edu.umich.eecs.tac.props.SlotInfo; 

 

import java.util.*; 

 

import se.sics.isl.transport.Transportable; 

import se.sics.tasim.aw.Agent; 

import se.sics.tasim.aw.Message; 

import se.sics.tasim.props.SimulationStatus; 

import se.sics.tasim.props.StartInfo; 

 

 

public class HermesAgent extends Agent { 

 

   // *************************************************************** 

   // EXTEND REQUIREMENTS - EXTEND REQUIREMENTS - EXTEND REQUIREMENTS 

   // *************************************************************** 

 

   // Default constructor 

   public HermesAgent() { } 

 

   // Simulation started 

   protected void simulationSetup() { } 

 

   // Simulation ended 

   protected void simulationFinished() { 

      bidBundleD = null; 

      srL      = null; 

      qrL      = null; 
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      qrD      = null; 

      srD      = null; 

   } 

 

   // ********************************************************************* 

   // DATA STRUCTURES - DATA STRUCTURES - DATA STRUCTURES - DATA STRUCTURES 

   // ********************************************************************* 

 

   /** 

    * 1. simulation ID 

    * 2. simulation start time 

    * 3. simulation length in simulation days 

    * 4. actual seconds per simulation day 

    * Once 

    */ 

   private StartInfo startInfo; 

 

   /** 

    * 1. number of regular slots 

    * 2. number of promoted slots 

    * 3. promoted slot bonus 

    * Once 

    */ 

   protected SlotInfo slotInfo; 

 

   /** 

    * 1. product set 

    * 2. sales profit per product 

    * 3. manufacturer set 

    * 4. component set 

    * Once 

    */ 

   protected RetailCatalog retailCatalog; 

 

   /** 

    * 1. manufacturer specialty 

    * 2. component specialty 

    * 3. manufacturer bonus 

    * 4. component bonus 

    * 5. distribution capacity discounter 

    * 6. address of the publisher agent 

    * 7. distribution capacity 

    * 8. address of the advertiser agent 

    * 9. distribution window 

    * 10. target effect 

    * 11. focus effects 

    * Once 

    */ 

   protected AdvertiserInfo advInfo; 

 

   /** 

    * 1. the squashing parameter 

    * Once 

    */ 

   protected PublisherInfo pubInfo; 

 

   /** 

    * 1. conversions 

    * 2. sales revenue of the agent for each query class 

    * Daily 

    */ 

   protected SalesReport[] srL; 

 

   /** 

    * 1. impressions 

    * 2. clicks 
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    * 3. cost 

    * 4. average position 

    * 5. ad displayed for each query class 

    * daily 

    */ 

   protected QueryReport[] qrL; 

 

   /** 

    * All bid bundles 

    */ 

   protected BidBundle[] bidBundleL; 

 

   // Per query 

   private Query  [] queriesQ; 

   private int    [] queryRankQ; 

   private boolean[] querySelected; 

   private int    [] queryDaysNotSel; 

   private double [] reserveMin; 

   private double [] reserveMax; 

   private int    [] burstLastQ; 

 

   // Per day 

   private SalesReport srD; 

   private QueryReport qrD; 

   private BidBundle bidBundleD; 

 

   private int[] convrsD; 

   private int[] capUsed5D; 

 

   // Per query per day 

   private int   [][]  convrsQD; 

   private int   [][]  clicksQD; 

   private double[][]  convrsRateQD; 

   private double[][]  revenueQD; 

   private double[][]  costQD; 

   private double[][]  cpcQD; 

   private double[][]  profitQD; 

   private double[][]  profPerConvQD; 

   private double[][]  posQD; 

   private boolean[][] burstQD; 

   private double[][]  capUsed3QD; 

 

 

   // ************************************************************************ 

   // PARAMETERS - CONSTANTS - PARAMETERS - CONSTANTS - PARAMETERS - CONSTANTS 

   // ************************************************************************ 

 

   // Strings 

   private String me; 

   private String specMan; 

   private String specCom; 

 

   // General 

   private double minusInf = -999999999; 

 

   // Days 

   private int dayEntered = 99999; 

   private int days; 

   private int daysRep; 

   private int today; 

   private final int daysPre  = 1; // Diff between today and report day. 

   private final int daysPost = 1; // Diff between today and bid    day. 

 

   // Capacity 

   private int capSize; 

   private int capWind; 
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   private double capLeftLastD = 0; 

 

   // Log enablers 

   private boolean logReserved; 

   private boolean logCap5; 

   private boolean logBurst; 

   private boolean logSelect; 

   private boolean logBid; 

   private boolean logSpend; 

   private boolean logBidBundle; 

   private boolean logExportDt; 

 

 

   // ************************************************************************* 

   // MESSAGE RECEIVER - MESSAGE RECEIVER - MESSAGE RECEIVER - MESSAGE RECEIVER 

   // ************************************************************************* 

 

   // Receives messages from the game server 

   protected void messageReceived(Message m) { 

      try { 

         Transportable c = m.getContent(); 

 

         // Initialization 

         if (c instanceof StartInfo) { 

            handleStartInfo((StartInfo) c); 

         } 

         else if (c instanceof SlotInfo) { 

            handleSlotInfo((SlotInfo) c); 

         } 

         else if (c instanceof RetailCatalog) { 

            handleRetailCatalog((RetailCatalog) c); 

         } 

         else if (c instanceof AdvertiserInfo) { 

            handleAdvertiserInfo((AdvertiserInfo) c); 

         } 

         else if (c instanceof PublisherInfo) { 

            handlePublisherInfo((PublisherInfo) c); 

         } 

 

         // Daily 

         else if (c instanceof QueryReport) { 

            handleQueryReport((QueryReport) c); 

         } 

         else if (c instanceof SalesReport) { 

            handleSalesReport((SalesReport) c); 

         } 

         else if (c instanceof SimulationStatus) { 

            try { 

               handleSimulationStatus((SimulationStatus) c); 

            } 

            catch (Exception e) { 

               System.out.println(e.getMessage()); 

            } 

         } 

      } 

      catch (NullPointerException e) { 

         return; 

      } 

   } 

 

 

   // ********************************************************************* 

   // INITIAL HANDLES - INITIAL HANDLES - INITIAL HANDLES - INITIAL HANDLES 

   // ********************************************************************* 

 

   // Handles the start info 
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   protected void handleStartInfo(StartInfo s) { 

      startInfo = s; 

      days = s.getNumberOfDays(); 

      daysRep = days + 1; 

   } 

 

   // Handles the slot info 

   protected void handleSlotInfo(SlotInfo s) { 

      slotInfo = s; 

   } 

 

   // Handles the product catalog and specialties 

   private void handleRetailCatalog(RetailCatalog r) { 

      retailCatalog = r; 

 

      constructQueries(); 

   } 

 

   // Handles advertisers info 

   private void handleAdvertiserInfo(AdvertiserInfo a) { 

      advInfo = a; 

      me = a.getAdvertiserId(); 

 

      initialize(); 

      createQueriesRank(); 

   } 

 

   // Handles publisher info. 

   protected void handlePublisherInfo(PublisherInfo p) { 

      pubInfo = p; 

   } 

 

 

   // ***************************************************************** 

   // INITIALIZATION - INITIALIZATION - INITIALIZATION - INITIALIZATION 

   // ***************************************************************** 

 

   // Initializes all variables and tables 

   private void initialize() { 

      // Shortcuts 

      specMan = advInfo.getManufacturerSpecialty(); 

      specCom = advInfo.getComponentSpecialty(); 

      capSize = advInfo.getDistributionCapacity(); 

      capWind = advInfo.getDistributionWindow(); 

 

      // Per day 

      srL = new SalesReport[daysRep]; 

      qrL = new QueryReport[daysRep]; 

      bidBundleL = new BidBundle[daysRep]; 

      convrsD    = new int[daysRep]; 

      capUsed5D  = new int[daysRep]; 

 

      for (int day = 0; day < daysRep; day++) { 

         srL[day] = null; 

         qrL[day] = null; 

         bidBundleL[day] = null; 

         convrsD   [day] = 0; 

         capUsed5D [day] = 0; 

      } 

 

      // Per query 

      querySelected   = new boolean[queriesQ.length]; 

      queryDaysNotSel = new int[queriesQ.length]; 

      burstLastQ      = new int[queriesQ.length]; 

 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 
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         querySelected  [q] = false; 

         queryDaysNotSel[q] = 0; 

         burstLastQ     [q] = -9999999; 

      } 

 

      // Per query per day 

      convrsQD      = new int    [queriesQ.length][daysRep]; 

      clicksQD      = new int    [queriesQ.length][daysRep]; 

      convrsRateQD  = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

      revenueQD     = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

      costQD        = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

      cpcQD         = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

      profitQD      = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

      profPerConvQD = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

      posQD         = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

      burstQD       = new boolean[queriesQ.length][daysRep]; 

      capUsed3QD    = new double [queriesQ.length][daysRep]; 

 

      for (int day = 0; day < daysRep; day++){ 

         for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

            convrsQD     [q][day] = 0; 

            clicksQD     [q][day] = 0; 

            convrsRateQD [q][day] = 0; 

            revenueQD    [q][day] = 0; 

            costQD       [q][day] = 0; 

            cpcQD        [q][day] = 0; 

            profitQD     [q][day] = 0; 

            profPerConvQD[q][day] = 0; 

            posQD        [q][day] = 0; 

            burstQD      [q][day] = false; 

            capUsed3QD   [q][day] = 0; 

         } 

      } 

 

      // Reserved scores default values 

      reserveMin = new double[3]; 

      reserveMax = new double[3]; 

 

      reserveMin[0] = 0.08; 

      reserveMax[0] = 0.29; 

      reserveMin[1] = 0.29; 

      reserveMax[1] = 0.46; 

      reserveMin[2] = 0.46; 

      reserveMax[2] = 0.60; 

   } 

 

   // Constructs query space 

   private void constructQueries() { 

      if (retailCatalog != null && queriesQ == null) { 

 

         Set<Query> qList = new HashSet<Query>(); 

         for (Product p : retailCatalog) { 

            Query f0     = new Query(); 

            Query f1_man = new Query(p.getManufacturer(), null); 

            Query f1_cmp = new Query(null, p.getComponent()); 

            Query f2     = new Query(p.getManufacturer(), p.getComponent()); 

 

            qList.add(f0); 

            qList.add(f1_man); 

            qList.add(f1_cmp); 

            qList.add(f2); 

         } 

         queriesQ = qList.toArray(new Query[0]); 

      } 

   } 
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   // Ranks queries depending the specialties and the focus level 

   private void createQueriesRank() { 

      queryRankQ = new int[queriesQ.length]; 

 

      // Initialize the ranks 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         queryRankQ[q] = 0; 

      } 

 

      // Breaking up the ties in rank 

      int adder[] = new int[4]; 

      for (int a = 0; a < adder.length; a++) { 

         adder[a] = 0; 

      } 

 

      // Shortcuts 

      String sm = specMan; 

      String sc = specCom; 

 

      // Populates the ranks 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         String m = queriesQ[q].getManufacturer(); 

         String c = queriesQ[q].getComponent(); 

 

         // null to "na" overcome null pointer exception 

         if (m == null) m = "na"; 

         if (c == null) c = "na"; 

 

         // F2 MSB + CSB (1,1) 

         if (m.equals(sm) && c.equals(sc)) { 

            queryRankQ[q] = 1; 

         } 

         // F2 MSB (1,2) , (1,3) 

         else if (m.equals(sm) && !c.equals(sc) && !c.equals("na")) { 

            queryRankQ[q] = 2 + adder[0]++; 

         } 

         // F2 CSB (2,1) , (3,1) 

         else if (!m.equals(sm) && !m.equals("na") && c.equals(sc)) { 

            queryRankQ[q] = 4 + adder[1]++; 

         } 

         // F2 (2,2) , (2,3) , (3,2) , (3,3) 

         else if (!m.equals(sm) && !m.equals("na") && !c.equals(sc) && !c.equals("na")) { 

            queryRankQ[q] = 6 + adder[2]++; 

         } 

         // F1 MSB (1,*) 

         else if (m.equals(sm) && c.equals("na")) { 

            queryRankQ[q] = 10; 

         } 

         // F1 CSB (*,1) 

         else if (m.equals("na") && c.equals(sc)) { 

            queryRankQ[q] = 11; 

         } 

         // F1 (2,*) , (3,*) , (*,2) , (*,3) 

         else if ((!m.equals(sm)   && !m.equals("na") &&  c.equals("na")) || 

                 (m.equals("na") && !c.equals(sc)   && !c.equals("na"))) { 

            queryRankQ[q] = 12 + adder[3]++; 

         } 

         // F0 (*,*) 

         else if (m.equals("na") && c.equals("na")) { 

            queryRankQ[q] = 16; 

         } 

         else { 

            System.out.println("Error in query priorities"); 

         } 

      } 

   } 
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   // ************************************************************* 

   // DAILY HANDLES - DAILY HANDLES - DAILY HANDLES - DAILY HANDLES 

   // ************************************************************* 

 

   // Handles the query report 

   private void handleQueryReport(QueryReport _qr) { 

      qrD = _qr; 

   } 

 

   // Handles the sales report 

   private void handleSalesReport(SalesReport _sr) { 

      srD = _sr; 

   } 

 

   // Handles daily action sequence 

   private void handleSimulationStatus(SimulationStatus s) { 

      // Sets today 

      today = s.getCurrentDate(); 

 

      // Day our agent entered the game 

      System.out.println("Today: " + today); 

      if (today < dayEntered) { 

         dayEntered = today; 

         System.out.println("Day entered in game: " + dayEntered); 

      } 

 

      // Creates an empty bid bundle 

      bidBundleD = new BidBundle(); 

 

      if (qrD != null && srD != null) { 

         // Aborts only the reports of the day 0 as they are empty 

         // HERE we use 0 for the first day and not the day entered ! 

         if (today > 0) { 

            qrL[today - daysPre] = qrD; 

            srL[today - daysPre] = srD; 

         } 

      } 

 

      // Main sequence of actions for each day 

      try { 

         System.out.println("Call: dailyUpdate"); 

         dailyUpdate(); 

 

         System.out.println("Call: updateReserved"); 

         updateReserved(); 

 

         System.out.println("Call: checkCapacity3"); 

         checkCapacity3(); 

 

         System.out.println("Call: checkCapacity5"); 

         checkCapacity5(); 

 

         System.out.println("Call: detectBurst"); 

         detectBurst(); 

 

         System.out.println("Call: selectQueries"); 

         selectQueries(); 

 

         System.out.println("Call: bidding"); 

         bidding(); 

 

         System.out.println("Call: calcSpendLimits"); 

         calcSpendLimits(); 

      } 
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      catch (Exception e){ 

         System.out.println("Blind1 bid caused by exception. Day: " + today); 

         System.out.println(e.getMessage()); 

 

         // Fallbacks exceptions to a default bid bundle. 

         bidBlind(); 

      } 

 

      System.out.println("Call: sendBidBundle"); 

      sendBidBundle(); 

 

      System.out.println("Call: exportData"); 

      exportData(); 

   } 

 

 

   // ***************************************************************************** 

   // DAILY - DAILY - DAILY - DAILY - DAILY - DAILY - DAILY - DAILY - DAILY - DAILY 

   // ***************************************************************************** 

 

   // Utilizes info from daily reports 

   private void dailyUpdate() { 

      int convrsSumD = 0; 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         Query query = queriesQ[q]; 

 

         // Sales report 

         int indexSR = srD.indexForEntry(query); 

         if (indexSR >= 0) { 

            // Per query per day 

            if (today > dayEntered) { 

               convrsQD [q][today - daysPre] = srD.getConversions(indexSR); 

               revenueQD[q][today - daysPre] = srD.getRevenue(indexSR); 

            } 

            // Per day 

            convrsSumD += srD.getConversions(indexSR); 

         } 

 

         // Query report 

         int indexQR = qrD.indexForEntry(query); 

         if (indexQR >= 0) { 

            // Per query per day 

            if (today > dayEntered) { 

               costQD   [q][today - daysPre] = qrD.getCost(indexQR); 

               cpcQD    [q][today - daysPre] = qrD.getCPC(indexQR); 

               profitQD [q][today - daysPre] = revenueQD[q][today - daysPre] - 

costQD[q][today - daysPre]; 

               double pos = qrD.getPosition(indexQR, me); 

               posQD    [q][today - daysPre] = Double.isNaN(pos) ? 0 : pos; 

 

               // Profit divided with conversion per query per day 

               int convs = convrsQD[q][today - daysPre]; 

               profPerConvQD[q][today - daysPre] = convs != 0 ? profitQD[q][today - 

daysPre] / convs : 0; 

            } 

         } 

      } 

      if (today > dayEntered) { 

         convrsD[today - daysPre] = convrsSumD; 

      } 

   } 

 

   // Discovers the advertisers reserved scores 

   private void updateReserved() { 

      if (today > dayEntered + daysPre) { 

         for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 
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            Query query = queriesQ[q]; 

 

            double bid = 0; 

            double pos = 0; 

 

            // Gets the CPC 

            int indexBB = bidBundleL[today - 1].indexForEntry(query); 

            if (indexBB >= 0) { 

               bid = bidBundleL[today - 1].getBid(indexBB); 

            } 

            else { 

               if (logReserved) System.out.println("updateReserved: There is no bid for q: 

" + q + ". No data to updateReserved"); 

               return; 

            } 

 

            // Gets the average position 

            int indexQR = qrL[today - 1].indexForEntry(query); 

            if (indexQR >= 0) { 

               pos = qrL[today - 1].getPosition(indexQR, me); 

            } 

            else { 

               if (logReserved) System.out.println("updateReserved: There is no position 

for q: " + q + ". No data to updateReserved"); 

               return; 

            } 

            pos = Double.isNaN(pos) ? 0 : pos; 

 

            // Number of advertiseres got impressions 

            double advsDispCnt = 0; 

            for (int adv = 1; adv <= 8; adv++){ 

               double advPos = 0; 

               int index1QR = qrL[today - 1].indexForEntry(query); 

               if (index1QR >= 0) { 

                  advPos = (qrL[today - 1].getPosition(index1QR, "adv" + adv)); 

                  advPos = Double.isNaN(advPos) ? 0 : advPos; 

                  if (advPos >= 1 && advPos <= 5) { 

                     advsDispCnt++; 

                  } 

               } 

            } 

 

            // Updated the reseved score values 

            int Flvl = focusLevel(q); 

            if (bid < reserveMax[Flvl] && pos >= 1 && pos <= 5) { 

               reserveMax[Flvl] = bid; 

            } 

            if ((pos < 0 || pos > 5) && advsDispCnt < 5) { 

               reserveMin[Flvl] = bid; 

            } 

            if (reserveMin[Flvl] > reserveMax[Flvl]) { 

               System.out.println("Erron in updateReserved: reserveMin[Flvl]: " + 

reserveMin[Flvl] + "  reserveMax[Flvl]: " + reserveMax[Flvl]); 

            } 

         } 

         if (logReserved) System.out.println("reserved F0: [" + reserveMin[0] + ", " + 

reserveMax[0] + "]"); 

         if (logReserved) System.out.println("reserved F1: [" + reserveMin[1] + ", " + 

reserveMax[1] + "]"); 

         if (logReserved) System.out.println("reserved F2: [" + reserveMin[2] + ", " + 

reserveMax[2] + "]"); 

      } 

   } 

 

   // Calculates capacity used in the previous 3 days 

   private void checkCapacity3() { 
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      // Third day (today=2) is the first day with sales report. 

      if (today <= dayEntered + daysPost) { 

         return; 

      } 

 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         int dayFrom = Math.max(today - capWind + 1 + daysPre, dayEntered + daysPre); 

         int dayTo   = Math.max(today - daysPre, dayEntered + daysPre); 

         double capSumQ = 0; 

         for (int day = dayFrom; day < dayTo; day++) { 

            if (day > dayEntered && day <= daysRep) { 

               capSumQ += convrsQD[q][day]; 

            } 

         } 

         if(today - 1 >= dayEntered) { 

            capUsed3QD[q][today - daysPre] = capSumQ; 

         } 

      } 

   } 

 

   // Estimates capacity for the 5 day windows 

   private void checkCapacity5() { 

      // 7th day (today=6) is the first day we can post check capacity. 

      if (today < dayEntered + 6) { 

         return; 

      } 

 

       // Sums the cap used on previous 5 days. 
      int dayFrom = Math.max(today - capWind, dayEntered); 

      int dayTo   = Math.max(today - 1, dayEntered); 

      int capSum  = 0; 

      for (int day = dayFrom; day < dayTo; day++) { 

         if (day > 0 && day <= daysRep) { 

            capSum += convrsD[day]; 

         } 

      } 

 

      if(today - 1 >= dayEntered) { 

         capUsed5D[today - 1] = capSum; 

      } 

      log(logCap5, "Capacity 5D: " + capSum); 

   } 

 

   // Detects burst occurencies 

   private void detectBurst() { 

      if (today <= dayEntered + 2){ 

         return; 

      } 

 

      int day = today - 1; 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         Query query = queriesQ[q]; 

 

         double costY = 0; 

         double spendLim = 0; 

 

         int indexBB = bidBundleL[day].indexForEntry(query); 

         if (indexBB >= 0) { 

            spendLim = bidBundleL[day].getDailyLimit(indexBB); 

         } 

 

         int indexQR = qrL[day].indexForEntry(query); 

         if (indexQR >= 0) { 

            costY = qrL[day].getCost(indexQR); 

         } 
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         if (spendLim > 0 && costY > 0) { 

            if (costY > 0.98 * spendLim) { 

               burstLastQ[q] = day; 

               if (logBurst) System.out.println("detectBurst: for day: " + today + "  for 

q: " + q); 

            } 

         } 

      } 

   } 

 

   // Selects the most profitable queries to bid on 

   private void selectQueries() { 

      // Exception for the first 3 days 

      if (today <= dayEntered + 2) { 

         if (capSize == 300) { 

            for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

               if (queryRankQ[q] <= 5) { 

                  querySelected[q] = true; 

               } 

            } 

         } 

         else if (capSize == 450) { 

            for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

               if (queryRankQ[q] <= 5 || queryRankQ[q] == 10 || queryRankQ[q] == 11) { 

                  querySelected[q] = true; 

               } 

            } 

         } 

         else { 

            for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

               if (queryRankQ[q] <= 5 || (queryRankQ[q] >= 10 && queryRankQ[q] <= 15)) { 

                  querySelected[q] = true; 

               } 

            } 

         } 

         return; 

      } 

 

      double capUsed3D = 0; 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         // Exact value of capacity used in the last 3 days 

         capUsed3D += capUsed3QD[q][today - daysPre]; 

 

         // Initializes by the way... 

         querySelected[q] = false; 

      } 

 

      // Capacity should be used. 

      double capExtra = 0; 

      if (capSize == 300) capExtra = -30.0; 

      if (capSize == 450) capExtra = -50.0; 

      if (capSize == 600) capExtra = -80.0; 

 

      // Today's capacity is estimated to be the same as yesterday 

      double capLeft = capSize - capUsed3D - capLeftLastD + capExtra; 

 

      // Capacity left limit down 

      log(logSelect, "selectQueries: capLeft = " + capLeft); 

 

      // Stores cap left for the next day. 

      capLeftLastD = Math.max(0, capLeft); 

 

      // Calculates average profit per conversion and average conversions in previous 

window days 

      int window = 8; 

      int dayFrom = Math.max(today - window, dayEntered); 
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      int dayTo   = Math.max(today - daysPre, dayEntered); 

      log(logSelect, "selectQueries: dayFrom = " + dayFrom); 

      log(logSelect, "selectQueries: dayTo = " + dayTo); 

 

      double   profPerConvSumQ = 0; 

      double[] profPerConvAvgQ = new double[queriesQ.length]; 

 

      double   convsSumQ = 0; 

      int     convsCntQ = 0; 

      double[] convsAvgQ = new double[queriesQ.length]; 

 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         // Initializes per query 

         profPerConvSumQ   = 0; 

         profPerConvAvgQ[q] = 0; 

         convsSumQ   = 0; 

         convsCntQ   = 0; 

         convsAvgQ[q] = 0; 

         for (int day = dayTo; day >= dayFrom && convsCntQ <= 3; day--) { 

            double prof  = profitQD[q][day]; 

            double convs = convrsQD[q][day]; 

 

            profPerConvSumQ += prof; 

            convsSumQ += convs; 

            if (convs > 0) convsCntQ++; 

         } 

         profPerConvAvgQ[q] = convsCntQ > 0 ? profPerConvSumQ / convsSumQ : 0; 

         convsAvgQ     [q] = convsCntQ > 0 ? convsSumQ      / convsCntQ : 0; 

 

         // Reinforces specialties 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(1)]  += 5.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(2)]  += 4.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(3)]  += 4.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(4)]  += 3.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(5)]  += 3.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(6)]  += 0.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(7)]  += 0.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(8)]  += 0.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(9)]  += 0.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(10)] += 2.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(11)] += 2.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(12)] += 1.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(13)] += 1.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(14)] += 1.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(15)] += 1.0; 

         profPerConvAvgQ[getQFromRank(16)] -= 1.0; 

 

         log(logSelect, "selectQueries: profPerConvAvgQ = " + profPerConvAvgQ[q] + "  q: "  

+ q + "  qRank: " + queryRankQ[q]); 

         log(logSelect, "selectQueries: convsAvgQ = " + convsAvgQ[q]); 

      } 

 

      // Calculates the average conversions per query 

      double convsSum = 0; 

      double convsAvg = 0; 

      int convsCnt = 0; 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         if (convsAvgQ[q] > 0) { 

            convsSum += convsAvgQ[q]; 

            convsCnt++; 

         } 

      } 

      convsAvg = convsSum / (convsCnt + 1); 

 

      double capLeftNew1 = capLeft; 

      log(logSelect, "selectQueries: capLeft1 = " + capLeftNew1); 
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      // Gives priority to the queries NOT selected for many days in a row 

      double probToSel = 0.0; 

 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         int queryTimesNotSelTrigger = 0; 

         if      (queryRankQ[q] == 1) queryTimesNotSelTrigger = 1; 

         else if (queryRankQ[q] <= 3) queryTimesNotSelTrigger = 2; 

         else if (queryRankQ[q] <= 5) queryTimesNotSelTrigger = 2; 

         else if (queryRankQ[q] <= 9) queryTimesNotSelTrigger = 6; 

         else if (queryRankQ[q] <= 11) queryTimesNotSelTrigger = 4; 

         else if (queryRankQ[q] <= 15) queryTimesNotSelTrigger = 6; 

         else queryTimesNotSelTrigger = 10; 

 

         if (queryDaysNotSel[q] >= queryTimesNotSelTrigger) { 

            // Clones the conversions to the queries without any 

            double convsCloning = convsAvgQ[q] != 0 ? convsAvgQ[q] : convsAvg; 

 

            // Checks if there is more capacity to select more queries 

            if (capLeftNew1 > 0) { 

               int qRank = queryRankQ[q]; 

               if (qRank == 1) { 

                  probToSel = 0.95; 

               } 

               else if (qRank <= 3) { 

                  probToSel = 0.85; 

               } 

               else if (qRank <= 5) { 

                  probToSel = 0.50; 

               } 

               else if (qRank <= 9) { 

                  probToSel = 0.20; 

               } 

               else if (qRank <= 11) { 

                  probToSel = 0.60; 

               } 

               else if (qRank <= 15) { 

                  probToSel = 0.30; 

               } 

               else { 

                  probToSel = 0.20; 

               } 

 

               if (Math.random() < probToSel * Math.random() * capSize / 600.0) { 

                  querySelected[q] = true; 

 

                  // OVERRIDE 

                  convsCloning = 0; 

 

                  capLeftNew1 -= convsCloning; 

                  log(logSelect, "selectQueries: Query : " + q + " selected because it has 

" + queryDaysNotSel[q] + " days to be played."); 

 

                  // Prevents of double selecting a query 

                  profPerConvAvgQ[q] = minusInf; 

               } 

            } 

         } 

      } 

 

      double capLeftNew2 = capLeftNew1; 

      log(logSelect, "selectQueries: capLeft2 = " + capLeftNew2); 

 

      // Napsack selection 

      for (int i = 0; i < queriesQ.length; i++) { 

         int bestQ = -1; 



 133 
 

         double profPerConvBest = minusInf; 

         for (int j = 0; j < queriesQ.length; j++) { 

            if (profPerConvBest < profPerConvAvgQ[j]) { 

               profPerConvBest = profPerConvAvgQ[j]; 

               bestQ = j; 

            } 

         } 

         if (bestQ != -1) { 

            profPerConvAvgQ[bestQ] = minusInf; 

 

            if (capLeftNew2 >= 0) { 

               capLeftNew2 -= convsAvgQ[bestQ]; 

               querySelected[bestQ] = true; 

            } 

         } 

      } 

   } 

 

   // Bid and ad type 

   protected void bidding() { 

      double bid = 0; 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         // for NON-selected queries 

         if (!querySelected[q]) { 

            log(logSelect, "Bidding1: query: " + q + "  NOT selected"); 

            queryDaysNotSel[q]++; 

 

            if (queryRankQ[q] == 1) { 

               bid = Math.pow(Math.random(), 2.0) * (reserveMax[2] - reserveMin[2]) + 

reserveMin[2]; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 3) { 

               bid = Math.pow(Math.random(), 2.0) * (reserveMax[2] - reserveMin[2]) + 

reserveMin[2]; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 5) { 

               bid = Math.pow(Math.random(), 2.0) * (reserveMax[2] - reserveMin[2]) + 

reserveMin[2]; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 9) { 

               bid = Math.pow(Math.random(), 2.0) * (reserveMax[2] - reserveMin[2]) + 

reserveMin[2]; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 11) { 

               bid = Math.pow(Math.random(), 2.0) * (reserveMax[2] - reserveMin[2]) + 

reserveMin[2]; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 15) { 

               bid = Math.pow(Math.random(), 2.0) * (reserveMax[1] - reserveMin[1]) + 

reserveMin[1]; 

            } 

            else { 

               bid = Math.pow(Math.random(), 2.0) * (reserveMax[0] - reserveMin[0]) + 

reserveMin[0]; 

            } 

 

            String m = queriesQ[q].getManufacturer(); 

            String c = queriesQ[q].getComponent(); 

 

            String setM = m == null ? specMan : m; 

            String setC = c == null ? specCom : c; 

            Product p = new Product(setM, setC); 

 

            Ad ad = new Ad(p); 

            bidBundleD.addQuery(queriesQ[q], bid, ad); 

            continue; 
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         } 

 

         // For the selected queries 

         queryDaysNotSel[q] = 0; 

 

         log(logSelect, "Bidding1: query: " + q + "  selected"); 

 

         Query query = queriesQ[q]; 

 

         // Estimates bid basis 

         double bidBasis = 0; 

         double startCoeff = 1.35; 

         if (today <= dayEntered + 1) { 

            // Reinforcement based on query rank 

            if (queryRankQ[q] == 1) { 

               bidBasis = 1.00 + Math.random() / 2.0; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 3) { 

               bidBasis = 1.00 + Math.random() / 3.0; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 5) { 

               bidBasis = 1.00 + Math.random() / 5.0; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 9) { 

               bidBasis = 0.50 + Math.random() / 10.0; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 11) { 

               bidBasis = 0.90 + Math.random() / 5.0; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 15) { 

               bidBasis = 0.80 + Math.random() / 5.0; 

            } 

            else { 

               bidBasis = 0.60 + Math.random() / 8.0; 

            } 

 

            if (today == dayEntered) { 

               bidBasis *= startCoeff; 

            } 

 

            log(logBid, "Bidding1: query: " + q + "  case: 1   bidBase: " + bidBasis); 

         } 

         else if (today == dayEntered + 2) { 

            // CPC 

            double cpc = 0.0; 

            int indexQR = qrL[today - 1].indexForEntry(query); 

            if (indexQR >= 0) { 

               cpc = qrL[today - 1].getCPC(indexQR); 

            } 

            else { 

               cpc = reserveMax[q]; 

            } 

 

            double pos = posQD[q][today -1]; 

            pos = Double.isNaN(pos) ? 0 : pos; 

 

            // Had no impressions 

            if (pos > 5 || pos < 1) { 

               if (queryRankQ[q] == 1) { 

                  bidBasis = 1.00 + Math.random() / 2.0; 

               } 

               else if (queryRankQ[q] <= 3) { 

                  bidBasis = 1.00 + Math.random() / 3.0; 

               } 

               else if (queryRankQ[q] <= 5) { 

                  bidBasis = 0.80 + Math.random() / 3.0; 
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               } 

               else if (queryRankQ[q] <= 9) { 

                  bidBasis = 0.40 + Math.random() / 6.0; 

               } 

               else if (queryRankQ[q] <= 11) { 

                  bidBasis = 0.80 + Math.random() / 3.0; 

               } 

               else if (queryRankQ[q] <= 15) { 

                  bidBasis = 0.70 + Math.random() / 3.0; 

               } 

               else { 

                  bidBasis = 0.40 + Math.random() / 6.0; 

               } 

 

               // Reinforcement 

               bidBasis *= 1.20; 

 

               log(logBid, "Bidding1: query: " + q + "  case: 2-1  bidBase: " + bidBasis); 

            } 

            // First position 

            else if (pos <= 2) { 

               bidBasis = cpc * 0.9; 

               log(logBid, "Bidding1: query: " + q + "  case: 2-2  bidBase: " + bidBasis); 

            } 

            // Positions from 3 to 5 

            else { 

               bidBasis = cpc + Math.abs(Math.pow(Math.random(), 2) / 2.0); 

               log(logBid, "Bidding1: query: " + q + "  case: 2-3  bidBase: " + bidBasis); 

            } 

         } 

         else { 

            int window = 5; 

            double cpcBest1 = 0.0; 

            double cpcBest2 = 0.0; 

            double profitBestCpc1 = minusInf; 

            double profitBestCpc2 = minusInf; 

            double bidMax = 0.0; 

            double coeffBid = 1.25; 

            double coeffCpc = 1.05; 

 

            int dayFrom = Math.max(today - window, dayEntered + daysPost); 

            int dayTo   = Math.max(today - 1, dayEntered + daysPost); 

            log(logBid, "Bidding1: query: " + q + "  case: 3  dayFrom: " + dayFrom + "  

dayTo: " + dayTo + " " + "  bidBase: 1.0"); 

            for (int day = dayFrom; day <= dayTo; day++) { 

 

               int indexQR = qrL[day].indexForEntry(query); 

               if (indexQR >= 0) { 

 

                  // Storing Max Bid 

                  double bidD = 0; 

                  if (bidBundleL[day] == null) { 

                     log(logBid, "ERROR: Bidding1: BidBundle not found for day " + day); 

                     log(logBid, "ERROR: Bidding1: dayFrom: " + dayFrom + "  dayTo: " + 

dayTo); 

                  } 

                  int indexBB = bidBundleL[day].indexForEntry(query); 

                  if (indexBB >= 0) { 

                     bidD  = bidBundleL[day].getBid(indexBB); 

                  } 

                  if (bidMax < bidD) bidMax = bidD; 

 

 

                  double pos = posQD[q][day]; 

                  pos = Double.isNaN(pos) ? 0 : pos; 
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                  log(logBid, "Bidding1: pos " + pos); 

                  if (pos >= 1.0 && pos <= 5.0) { 

                     // CPC 

                     double cpcD = qrL[day].getCPC(indexQR); 

                     if (cpcD == 0.00) { 

                        cpcD = reserveMax[focusLevel(q)]; 

                     } 

 

                     // Profit and conversions 

                     double profD = profitQD[q][day]; 

                     int   convD = convrsQD[q][day]; 

 

                     log(logBid, "Bidding1: cpcD: " + cpcD + "  profD: " + profD + "  

convD: " + convD); 

 

                     // Is the current cpc the most profitable ? 

                     if (profD > profitBestCpc1 && convD > 0) { 

                        // 2nd <- 1st 

                        cpcBest2 = cpcBest1; 

                        profitBestCpc2 = profitBestCpc1; 

 

                        // 1st <- current 

                        cpcBest1 = cpcD; 

                        profitBestCpc1 = profD; 

                     } 

                     // Is the current cpc the 2nd most profitable ? 

                     else if (profD > profitBestCpc2 && convD > 0) { 

                        // 2nd <- current 

                        cpcBest2 = cpcD; 

                        profitBestCpc2 = profD; 

                     } 

                     log(logBid, "Bidding1: bidMax:   " + bidMax); 

                     log(logBid, "Bidding1: cpcBest1: " + cpcBest1 + "  profitBestCpc1: " 

+ profitBestCpc1); 

                     log(logBid, "Bidding1: cpcBest2: " + cpcBest2 + "  profitBestCpc2: " 

+ profitBestCpc2); 

                  } 

               } 

            } 

 

 

            // Starting value depending on specialties 

            if (queryRankQ[q] == 1) { 

               bidBasis = 1.30; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 3) { 

               bidBasis = 1.250; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 5) { 

               bidBasis = 1.20; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 9) { 

               bidBasis = 0.90; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] == 10 || queryRankQ[q] == 11) { 

               bidBasis = 1.10; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] >= 12 && queryRankQ[q] <= 15) { 

               bidBasis = 1.00; 

            } 

            else { 

               bidBasis = 0.80; 

            } 

 

            // Never got conversions 

            if (profitBestCpc1 <= minusInf + 1) { 
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               if (bidMax > 0) { 

                  bidBasis = Math.max(bidMax * coeffBid, bidBasis); 

                  log(logBid, "Bidding2: case 1-1"); 

                  log(logBid, "Bidding2: bidBasis = Math.min(bidMax * coeffBid, 1) --> " + 

bidBasis); 

               } 

               else { 

                  log(logBid, "Bidding2: case 1-2"); 

                  log(logBid, "Bidding2: bidBasis = " + bidBasis); 

               } 

            } 

 

            // One time conversions among window days 

            else if (profitBestCpc2 <= minusInf + 1) { 

               bidBasis = ((cpcBest1 + bidMax) / 2.0) * coeffCpc; 

               log(logBid, "Bidding2: case 2-1"); 

               log(logBid, "Bidding2: bidBest1 * coeffBid --> " + bidBasis); 

            } 

            else { 

               log(logBid, "Bidding2: case 2-2"); 

               bidBasis = (1.5 * cpcBest1 - 0.5 * cpcBest2) * coeffCpc; 

               log(logBid, "Bidding2: (1.5 * cpcBest1 - 0.5 * cpcBest2) * coeffCpc --> " + 

bidBasis); 

 

               log(logBid, "Bidding2: bidBest1: " + cpcBest1 + "  bidBest2: " + cpcBest2); 

            } 

         } 

 

         // Add pseudo noise 

         bid = (bidBasis*1.05) + pseudoNoise(); 

 

         // Limit Down 

         bid = Math.max(bid, reserveMin[focusLevel(q)]); 

 

         // Limit Up 

         bid = Math.min(bid, queriesQ[q].getManufacturer() == specMan ? 4 : 3); 

 

         log(logBid, "Bidding2: bid: " + bid); 

 

         // Ad type 

         String m = queriesQ[q].getManufacturer(); 

         String c = queriesQ[q].getComponent(); 

 

         String setM = m == null ? specMan : m; 

         String setC = c == null ? specCom : c; 

         Product p = new Product(setM, setC); 

 

         Ad ad = new Ad(p); 

         bidBundleD.addQuery(queriesQ[q], bid, ad); 

      } 

   } 

 

   // Spend limit estimator 

   private void calcSpendLimits() { 

      int qSelectedMax = 5; 

      double coeff = 1.2; 

      double spendLimitMinQ = 1200   * (capSize / 400.0); 

      double spendLimitMaxQ = 2400   * (capSize / 400.0); 

      double spendLimitD   = 20000  * (capSize / 400.0); 

 

      // Per query 

      if (today == 0) { 

         for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

            double spendLimit = spendLimitMaxQ; 

            if (querySelected[q]) { 

               bidBundleD.setDailyLimit(q, spendLimit); 
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               log(logSpend, "query: " + q + "  spendLimit: " + spendLimit); 

            } 

         } 

      } 

      else { 

         for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

            Query query = queriesQ[q]; 

 

            double sumTotalCost = 0; 

            double averageSpendLimit = 0; 

            double spendLimit = 0; 

            int qSelected = 0; 

            int dayFrom = Math.max(today - daysPre, dayEntered - daysPre); 

            dayFrom = Math.max(dayFrom, 0); 

            int dayTo   = Math.max(dayEntered - daysPre, 0); 

 

            for (int day = dayFrom; day >= dayTo; day--) { 

               int indexQR = qrL[day].indexForEntry(query); 

               if (indexQR >= 0) { 

                  double costQ = qrL[day].getCost(indexQR); 

                  if (costQ > 0) { 

                     sumTotalCost += costQ; 

                     qSelected++; 

                  } 

                  if (qSelected == qSelectedMax) { 

                     break; 

                  } 

               } 

            } 

 

            if (qSelected > 0) { 

               averageSpendLimit = sumTotalCost / qSelected; 

               int exponent = (qSelectedMax + 1) - qSelected; 

               spendLimit = Math.pow(averageSpendLimit * coeff, exponent); 

               spendLimit = Math.max(spendLimit, spendLimitMinQ); 

               spendLimit = Math.min(spendLimit, spendLimitMaxQ); 

            } 

            else { 

               spendLimit = spendLimitMaxQ; 

            } 

 

            // Reinforcement 

            if (queryRankQ[q] == 1) { 

               spendLimit *= 4.00; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 3) { 

               spendLimit *= 3.00; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] <= 5) { 

               spendLimit *= 2.50; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] == 10 || queryRankQ[q] == 11) { 

               spendLimit *= 1.50; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] >= 12 && queryRankQ[q] <= 15) { 

               spendLimit *= 1.00; 

            } 

            else if (queryRankQ[q] == 16) { 

               spendLimit *= 0.45; 

            } 

            // query rank 6 7 8 9 

            else { 

               spendLimit *= 0.50; 

            } 

 

            // Filtering non selected queries 
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            if (!querySelected[q]) { 

               spendLimit *= 0.50; 

            } 

 

            bidBundleD.setDailyLimit(query, spendLimit); 

            log(logSpend, "query: " + q + "  spendLimit: " + spendLimit); 

         } 

      } 

 

      // Spend limits per day 

      bidBundleD.setCampaignDailySpendLimit(spendLimitD); 

      log(logSpend, "daily spendLimit: " + spendLimitD); 

   } 

 

   // Fallback bid for the exception cases 

   private void bidBlind() { 

      double bid = 0; 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         bid = Math.random() > 0.6 ? 0.8 + pseudoNoise() : 0.01; 

         Ad ad = null; 

         bidBundleD.addQuery(queriesQ[q], bid, ad); 

      } 

   } 

 

   // Bid bundle sender 

   private void sendBidBundle() { 

      String publisAddr = advInfo.getPublisherId(); 

      if (bidBundleD != null && publisAddr != null) { 

 

         // Assert of bidBundle 

         for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

            Query query = queriesQ[q]; 

            int indexBB = bidBundleD.indexForEntry(query); 

            if (indexBB >= 0) { 

               if (bidBundleD.getAd(indexBB) == null) { 

                  log(logBidBundle, "BidBundle: NULL ad for: " + q); 

               } 

               else { 

                  if (bidBundleD.getAd(indexBB).isGeneric()) { 

                     log(logBidBundle, "BidBundle: Generic ad for: " + q); 

                  } 

                  if (bidBundleD.getAd(indexBB).getProduct().getManufacturer()  == null) { 

                     log(logBidBundle, "BidBundle: null manufacturer specified for: " + 

q); 

                  } 

                  if (bidBundleD.getAd(indexBB).getProduct().getComponent()  == null) { 

                     log(logBidBundle, "BidBundle: null component specified for: " + q); 

                  } 

               } 

            } 

            else { 

               log(logBidBundle, "BidBundle: Query not specified: " + q); 

            } 

         } 

         if (bidBundleD.getCampaignDailySpendLimit() == 0) { 

            log(logBidBundle, "BidBundle: 0 daily spend limit"); 

         } 

 

         // Send bidBundle 

         sendMessage(publisAddr, bidBundleD); 

 

         // Stores bidBundle for later use. 

         bidBundleL[today + daysPost] = bidBundleD; 

         log(logBidBundle, (String)bidBundleD.toString()); 

      } 

   } 
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   // Exports data for debug purposes 

   private void exportData() { 

      if (logExportDt) { 

         if (today == days - 1) { 

            System.out.println("ExportData: capSize: " + capSize + "  capUsed5D:"); 

            for (int day = 0; day < daysRep; day++) { 

               System.out.print(capUsed5D[day] + "  "); 

            } 

            System.out.println(" "); 

         } 

      } 

   } 

 

 

   // ************************************************************* 

   // GENERAL - GENERAL -  GENERAL -  GENERAL -  GENERAL -  GENERAL 

   // ************************************************************* 

 

   // Generates pseudo noise 

   private double pseudoNoise() { 

      double x1 = Math.random(); 

      double x2 = Math.random() / 2; 

 

      x2 = x2 * x2; 

      if (x1 > 0.5) { 

         x2 = -x2; 

      } 

      return x2; 

   } 

 

   // Reverse lookup of the queries over ranks 

   private int getQFromRank(int rank) { 

      for (int q = 0; q < queriesQ.length; q++) { 

         if (queryRankQ[q] == rank) { 

            return q; 

         } 

      } 

      System.out.println("Error in getQFromRank!!"); 

      return -1; 

   } 

 

   // Returns the focus level of a query 

   private int focusLevel(int q) { 

      int Flvl = 0; 

      if (queriesQ[q].getManufacturer() != null) Flvl++; 

      if (queriesQ[q].getComponent()    != null) Flvl++; 

 

      return Flvl; 

   } 

 

   // Custom logger function 

   private void log(boolean sender, String msg) { 

      logCap5      = true; 

      logSelect    = true; 

      logBid       = true; 

      logSpend     = true; 

      logBurst     = true; 

      logBidBundle = true; 

      logExportDt  = true; 

      logReserved  = true; 

 

      if (sender) { 

         System.out.println(msg); 

      } 

   } 
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6.2 Εργαλείο άντλησης αποτελεσμάτων 

#!/bin/sh 

# 

renameWgetHtml () { 

   # Gets the wget output finds the filename and 

   #  - Eenames its extension to html If it is not htm or html. 

   #  - If it has default name then adds a timestamp. 

   # 

   ts=$(date +"%Y%m%d%H%M%S") 

   defPage="index.html" 

    

   name=$(grep " saved " $1 | awk '{ print substr($6, 2, length($6) - 2) }') 

   if [[ $name == $defPage ]]; then 

      mv $name ${name}.${ts} 

   fi 

 

   ext="${name#*.}" 

   if [[ $ext == "htm" ]]; then 

      mv "$name" "${name}l" 

   elif [[ $ext != "html" ]]; then 

      mv "$name" "${name}.html" 

   fi 

} 

 

# Common variables 

# 

protocol="http" 

host1="tacaa1.eecs.umich.edu" 

host2="tacaa2010.eecs.umich.edu" 

port="8080" 

 

year="2011" 

 

 

# 1. Main tables 

# 

if [[ $1 == 1 ]] || [[ $1 == 3 ]] || [[ $1 == 5 ]] || [[ $1 == 7 ]]; then 

   mainDir="main" 

} 
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   if [[ -d $mainDir ]]; then 

      rm -rf $mainDir 

   fi 

   mkdir $mainDir 

 

   pushd $mainDir > /dev/null 

      wgetTmp="main.tmp" 

      location="${protocol}://${host1}:${port}" 

      for phase in "-qualifying-day-1" "-qualifying-day-2" "-semifinals" "-finals"; do 

         url=${location}/${year}${phase} 

 

         wget $url -o $wgetTmp 

         renameWgetHtml $wgetTmp 

      done 

      rm $wgetTmp 

 

   popd > /dev/null 

fi 

 

 

# 2. Statistics per agent 

# 

if [[ $1 == 2 ]] || [[ $1 == 3 ]] || [[ $1 == 6 ]] || [[ $1 == 7 ]]; then 

   statDir="statistics" 

   if [[ -d $statDir ]]; then 

      rm -rf $statDir 

   fi 

   mkdir $statDir 

 

   path="history/competition" 

   for agentTuple in 220.TacTex 143.Schlemazl 132.tau 198.Mertacor 209.PoleCAT 

165.CrocodileAgent 44.hermes 187.AA-HEU; do 

        agentId="${agentTuple%.*}" 

      agentName="${agentTuple#*.}" 

      for phaseTriple in "-qualifying-day-1.4,7" "-qualifying-day-2.7,9" "-

semifinals.8,10" "-finals.9,11"; do 

         phase=${phaseTriple%.*}; phase=${phase:1:${#phase}} 

         competTuple=${phaseTriple#*.} 

         compet1=${competTuple%,*} 

         compet2=${competTuple#*,} 

         

location1="${protocol}://${host1}:${port}/${host1}/${path}/${compet1}/${agentId}.html" 

         

location2="${protocol}://${host2}:${port}/${host2}/${path}/${compet2}/${agentId}.html" 
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         wget ${location1} > /dev/null 

         mv "${agentId}.html" "${statDir}/${year}-${phase}_${agentName}_1.html" 

         wget ${location2} > /dev/null 

         mv "${agentId}.html" "${statDir}/${year}-${phase}_${agentName}_2.html" 

      done 

   done 

fi 

 

 

# 4. Game details and game log 

# 

getGames () { 

   ###setopt shwordsplit 

   gameLog="game.slg.gz" 

   for g in $games1; do 

      location1="${protocol}://${host1}:${port}/${host1}/${path}/${g}" 

      target1="${year}${phase}_1_${g}" 

       

      wget ${location1} > /dev/null 

      mv "$g" "${target1}.html" 

       

      wget ${location1}/${gameLog} > /dev/null 

      mv "$gameLog" "../$gameLogDir/${target1}_$gameLog" 

   done 

    

   for g in $games2; do 

      location2="${protocol}://${host2}:${port}/${host2}/${path}/${g}" 

      target2="${year}${phase}_2_${g}" 

       

      wget ${location2} > /dev/null 

      mv "$g" "${target2}.html" 

       

      wget ${location2}/${gameLog} > /dev/null 

      mv "$gameLog" "../$gameLogDir/${target2}_$gameLog" 

   done 

} 

 

if [[ $1 = 4 ]] || [[ $1 = 5 ]] || [[ $1 = 6 ]] || [[ $1 = 7 ]]; then 

   detailsDir="details" 

   if [[ -d $detailsDir ]]; then 

      rm -rf $detailsDir 

   fi 

   mkdir $detailsDir 

    

   gameLogDir="gamelogs" 
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   if [[ -d $gameLogDir ]]; then 

      rm -rf $gameLogDir 

   fi 

   mkdir $gameLogDir 

    

   pushd $detailsDir > /dev/null 

 

      path="history" 

 

      export phase="-qualifying-day-1" 

      export games1="163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 183 

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 199 200 201 202" 

      export games2="60 61 62 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

87 96 97 98 99 100 101 102 103" 

      getGames $phase $games1 $games2 

       

      export phase="-qualifying-day-2" 

      export games1="289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 

306 307 308 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324" 

      export games2="186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217" 

      getGames $phase $games1 $games2 

       

      export phase="-semifinals" 

      export games1="1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 

1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445" 

      export games2="609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 

626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640" 

      getGames $phase $games1 $games2 

       

      export phase="-finals" 

      export games1="1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 

1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 

1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705" 

      export games2="862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 

879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 

901" 

      getGames $phase $games1 $games2 

 

   popd > /dev/null 

fi 
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