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Περίληψη 
 Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαµβάνει τον σχεδιασµό 

της προµήθειας των υλικών (πρώτων υλών), την παραγωγή (συναρµολόγηση) 

των τελικών προϊόντων από τα υλικά αυτά και τέλος την διανοµή των 

προϊόντων στους πελάτες. Ο διαγωνισµός εµπορικών πρακτόρων πάνω στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (Trading Agent Competition Supply Chain 

Management, TAC SCM) παρέχει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον δοκιµασίας 

επιδόσεων για κατασκευή και έλεγχο πρακτόρων, οι οποίοι θα βοηθήσουν 

στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτόνοµοι πράκτορες (µε 

προσαρµοσµένο λογισµικό) θα πρέπει να εκτελούν επιτυχώς όλες τις 

παραπάνω λειτουργίες, καθώς ταυτόχρονα θα ανταγωνίζονται µεταξύ τους ως 

κατασκευαστές προσωπικών υπολογιστών. Κάθε πράκτορας θα πρέπει να 

αγοράζει υλικά, όπως µνήµες και σκληρούς δίσκους από τους προµηθευτές, 

να διαχειρίζεται ένα εργοστάσιο συναρµολόγησης προσωπικών υπολογιστών 

και να διαπραγµατεύεται µε τους πελάτες για την πώληση των υπολογιστών 

αυτών. 

 Στην εργασία αυτή αναλύουµε λεπτοµερώς τον πράκτορα που 

κατασκευάσαµε για να συµµετέχει στον διαγωνισµό TAC SCM 2006. Ο 

πράκτορας µας λειτουργεί µε µία εµπειρική – στατική τακτική στην 

προµήθεια των υλικών από τους προµηθευτές, διαχειρίζεται το εργοστάσιο 

έτσι ώστε να έχει µία σταθερή απόδοση – εκµετάλλευση και τέλος στις 

πωλήσεις ακολουθεί µία δυναµική στρατηγική, η οποία προσαρµόζεται 

ανάλογα µε τις παραγγελίες που δέχεται καθηµερινά και ανάλογα τα έσοδα 

που έχει από κάθε προσφορά που δέχεται από τους πελάτες. Επίσης, θα 

αναλυθούν τα αποτελέσµατα που συγκεντρώθηκαν από τις δοκιµές του 

πράκτορα µας µε σκοπό την συνεχή βελτίωσή του Η εργασία περιλαµβάνει 

και τα γενικότερα χαρακτηριστικά του διαγωνισµού και κάποια στοιχεία για 

τους υπόλοιπους πράκτορες που συµµετείχαν σε διαγωνισµούς TAC SCM. 
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1. Εισαγωγή 
 Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενδιαφέρεται για τον 

προγραµµατισµό και τον συντονισµό των ενεργειών των οργανισµών – 

επιχειρήσεων κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τις προµήθειες των 

ακατέργαστων υλικών µέχρι και την παράδοση – διανοµή των τελικών 

προϊόντων. Στην σηµερινή παγκόσµια οικονοµία, η αποδοτική διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ζωτικής σηµασίας στον ανταγωνισµό των 

κατασκευαστικών εταιριών και έχει άµεση επίδραση στην ικανότητά τους να 

προλαβαίνουν τις αλλαγές στην ζήτηση της αγοράς χωρίς καθυστέρηση και 

επιπλέον κόστος. Με ετήσιες συναλλαγές στον τοµέα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που ξεπερνούν τα τρισεκατοµµύρια δολάρια, η πιθανή επίδραση 

στην βελτίωση της απόδοσης είναι τροµακτική. Οι σηµερινές εφοδιαστικές 

αλυσίδες είναι κατά βάση στατικές και βασίζονται στις µακροχρόνιες σχέσεις 

µεταξύ των συνεργατών που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, πιο ελαστικές και 

δυναµικές πρακτικές µπορούν να προσφέρουν την προοπτική καλύτερων 

συνεργασιών µεταξύ προµηθευτών και πελατών ενώ η αγορά βρίσκεται 

συνεχώς σε κατάσταση αλλαγής. Η υιοθέτηση τέτοιων στρατηγικών 

αποδείχθηκε άπιαστη, λόγω της πολυπλοκότητας µεταξύ των σχέσεων µιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Για τους παραπάνω λόγους δηµιουργήθηκε ο διαγωνισµός TAC SCM 

(Trading Agent Competition at Supply Chain Management, ∆ιαγωνισµός 

Εµπορικών Πρακτόρων στη ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας), ο οποίος 

σχεδιάστηκε για να κατανοηθούν πολλές από τις ευκαιρίες – προκλήσεις που 

περιλαµβάνονται στην υιοθέτηση δυναµικών πρακτικών εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού απλούς έτσι 

ώστε να δελεάσει µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων. Το παιχνίδι – διαγωνισµός 

έχει σχεδιαστεί από κοινού από µία οµάδα ερευνητών του εργαστηρίου 

ηλεκτρονικής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας του πανεπιστηµίου 

Carnegie Mellon, του πανεπιστηµίου της Μινεσότα και του Σουηδικού 
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ινστιτούτο επιστήµης της πληροφορικής (SICS, Swedish Institute of computer 

science). 
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2. Περιγραφή του παιχνιδιού 

 
Εικόνα 1: Στο TAC SCM ο στόχος κάθε πράκτορα είναι να κατασκευάζει PCs, να κερδίζει 

τις παραγγελίες των πελατών και να προµηθεύεται υλικά. 

 
 Ο διαγωνισµός TAC SCM (η Εικόνα 1 απεικονίζει τις βασικές 

λειτουργίες του καθώς και τα µέρη που αποτελείται) αποτελείται από έναν 

αριθµό ηµερών ή γύρων όπου έξι προσωπικοί υπολογιστές (PC), καθένας από 

τους οποίους αντιπροσωπεύει και έναν πράκτορα – «συναρµολογητή» ή απλά 

έναν πράκτορα, οι οποίοι διαγωνίζονται για παραγγελίες πελατών και για 

προµήθεια µίας ποικιλίας υλικών – συστατικών. Κάθε µέρα οι πελάτες 

υποβάλλουν αιτήσεις για προσφορές (Request For Quotes, RFQs) στους 

πράκτορες και στη συνέχεια επιλέγουν από αυτές τις προσφορές σύµφωνα µε 

την ηµεροµηνία παραλαβής των εµπορευµάτων και τις προσφερόµενες τιµές 

τους. Οι πράκτορες περιορίζονται από την χωρητικότητα των γραµµών 

συναρµολόγησης που διαθέτουν και πρέπει να προµηθεύονται υλικά από ένα 
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σύνολο οχτώ προµηθευτών. Τέσσερις τύποι υλικών απαιτούνται για την 

κατασκευή ενός υπολογιστή (PC): Επεξεργαστές (CPUs), µητρικές κάρτες 

(Motherboards), µνήµες (Memories), Σκληροί δίσκοι (Hard disk drives). Κάθε 

τύπος υλικού είναι διαθέσιµος σε πολλαπλές εκδόσεις (διαφορετικοί 

επεξεργαστές, διαφορετικές µητρικές κ.λ.π.). Η ζήτηση των πελατών 

πραγµατοποιείται µε την µορφή αίτησης για προσφορά (RFQ) για 

διαφορετικούς τύπους προσωπικών υπολογιστών, καθένας από τους οποίους 

απαιτεί διαφορετικό συνδυασµό υλικών. 

 Το παιχνίδι αρχίζει όταν ένας ή περισσότεροι πράκτορες συνδέονται 

στον διακοµιστή – εξυπηρέτη (server) του παιχνιδιού. Ο διακοµιστής 

προσοµοιώνει τους προµηθευτές και τους πελάτες και παρέχει υπηρεσίες σε 

σχέση µε το λογαριασµό στην τράπεζα, την παραγωγική διαδικασία και την 

αποθήκευση των προϊόντων για κάθε πράκτορα. Το παιχνίδι συνεχίζεται για 

σταθερό αριθµό προσοµοιωµένων ηµερών. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο 

πράκτορας µε το υψηλότερο άθροισµα χρηµάτων είναι ο νικητής. 

 Το παιχνίδι είναι αντιπροσωπευτικό ενός ευρέου φάσµατος 

καταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ενδιαφέρον είναι, ότι απαιτεί οι 

πράκτορες να συναγωνίζονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές αγορές (αγορές για 

διαφορετικά υλικά από την πλευρά των προµηθευτών και αγορές για 

διαφορετικά προϊόντα από την πλευρά των πελατών) µε αλληλοεξαρτήσεις 

και ελλιπής πληροφόρηση. Επιτρέπει στους πράκτορες να ακολουθούν τις 

δικές τους στρατηγικές (π.χ. εξειδίκευση σε συγκεκριµένους τύπους 

υπολογιστών, πολλά αποθέµατα υλικών που υπάρχει µικρή διαθεσιµότητα 

στην αγορά). Για να φτάσουν στην επιτυχία, οι πράκτορες θα πρέπει να 

αποδείξουν την ικανότητα τους να αντιδρούν σωστά στις διακυµάνσεις της 

ζήτησης των πελατών, στην διαθεσιµότητα των προµηθευτών καθώς και στις 

στρατηγικές που υιοθετούν οι ανταγωνιστές πράκτορες. 
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2.1 Πράκτορες 
 Κάθε διαγωνιζόµενος στο παιχνίδι εισάγει έναν πράκτορα ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τις παρακάτω εργασίες: 

1. ∆ιαπραγµατεύεται τις συµφωνίες µε τους προµηθευτές 

2. Προσφέρει στους πελάτες προϊόντα σε κάποια τιµή έτσι ώστε να 

εκτελέσουν τις παραγγελίες τους. 

3. ∆ιαχειρίζεται τις καθηµερινές ενέργειες συναρµολόγησης – παραγωγής. 

4. Εκτελεί τις διανοµές των ολοκληρωµένων παραγγελιών στους πελάτες. 

Αυτές οι τέσσερις λειτουργίες εκτελούνται αυτόµατα από τους πράκτορες 

καθηµερινά. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού. Στην Εικόνα 2 φαίνονται τα γεγονότα που συµβαίνουν καθηµερινά 

και σχετίζονται µε τον πράκτορα. 

 Στην αρχή κάθε ηµέρας, κάθε πράκτορας λαµβάνει: 

- Από τους πελάτες: 

 Αιτήσεις για προσφορές (RFQs) για προσωπικούς υπολογιστές. 

 Παραγγελίες κερδισµένες από τον πράκτορα ως απάντηση των 

προσφορών οι οποίες στάλθηκαν στους πελάτες την προηγούµενη 

µέρα. 

 Πρόστιµα και ακυρώσεις παραγγελιών ως αντίδραση σε 

καθυστερηµένες παραδόσεις προϊόντων. 
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Εικόνα 2: Απεικόνιση των ηµερών στο TAC, όπου οι πράκτορες σχεδιάζουν, παράγουν και 

παραλαµβάνουν PCs.  

- Από τους προµηθευτές: 

 Προσφορές για υλικά ως αντίδραση των RFQs που στάλθηκαν από τον 

πράκτορα την προηγούµενη µέρα. 

 ∆ιανοµή – παράδοση των προµηθειών έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι 

παραγγελίες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα υλικά αυτά 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια µέρα µετά την παράδοση. Με άλλα 

λόγια, υπάρχει το λιγότερο ένα κενό τεσσάρων ηµερών µεταξύ της 

αποστολής των RFQs στους προµηθευτές και την κατασκευή του 

προϊόντος που είναι έτοιµο για παράδοση. 

 

- Από την τράπεζα: 

 Την κατάσταση του λογαριασµού του πράκτορα. 

 

- Από το εργοστάσιο: 

 Αναφορά απογραφής για τα διαθέσιµα υλικά στην αποθήκη καθώς και 

για τα έτοιµα προϊόντα (PCs). 

 

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε πράκτορας πρέπει να αποφασίζει: 

1. Σε ποιου πελάτη RFQ να απαντήσει. 

2. Ποια προϊόντα να προσπαθήσει να προµηθευθεί, στέλνοντας RFQs στους 

προµηθευτές. 

3. Ποιου προµηθευτή την προσφορά να δεχθεί, εκτελώντας παραγγελία. 

4. Πώς να κατανείµει τα διαθέσιµα υλικά και την διαθέσιµη χωρητικότητα του 

εργοστασίου στην παραγωγή προσωπικών υπολογιστών, στέλνοντας 

ηµερήσια προγράµµατα παραγωγής στο εργοστάσιο. 

5. Ποια έτοιµα προϊόντα να παραδώσει και σε ποιους πελάτες, στέλνοντας ένα 

ηµερήσιο πρόγραµµα διανοµών στο εργοστάσιο. 
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2.1.1 Παραγωγή 

 Κάθε πράκτορας «δωρίζεται» µε ένα πανοµοιότυπο (πολύ απλό σε 

λειτουργία) εργοστάσιο προσωπικών υπολογιστών το οποίο περιλαµβάνει µία 

βασική οργανωτική – συναρµολογητική µονάδα η οποία είναι ικανή να 

συναρµολογεί οποιοδήποτε τύπο προσωπικού υπολογιστή, και µία αποθήκη η 

οποία αποθηκεύει και υλικά και έτοιµους υπολογιστές προς παράδοση. Κάθε 

τύπος υπολογιστή απαιτεί ένα συγκεκριµένο αριθµό κύκλων επεξεργασίας 

(βλέπε τον λογαριασµό υλικών πίνακας 5, σελ. 41) και η µονάδα 

συναρµολόγησης του πράκτορα έχει σταθερή καθηµερινή χωρητικότητα. 

 Κάθε µέρα ο πράκτορας στέλνει στο εργοστάσιο του ένα πρόγραµµα 

παραγωγής για την µονάδα συναρµολόγησης. Η µονάδα αυτή µπορεί να 

παράγει εκείνους τους υπολογιστές για τους οποίους τα απαραίτητα υλικά 

είναι διαθέσιµα. Οι υπολογιστές στο πρόγραµµα παραγωγής επεξεργάζονται 

διαδοχικά έως ότου η συνολική χωρητικότητα εξαντληθεί. Στο τέλος κάθε 

µέρας, οι υπολογιστές που έχουν κατασκευασθεί µεταφέρονται στην αποθήκη 

αποθεµάτων και είναι έτοιµοι για διανοµή την επόµενη µέρα. 

 

2.1.2 ∆ιανοµή – Παράδοση 

 Η παράδοση των υπολογιστών ελέγχεται από ένα πρόγραµµα 

διανοµών, το οποίο στέλνει κάθε πράκτορας στο εργοστάσιο του σε 

καθηµερινή βάση. Το πρόγραµµα διανοµών καθορίζει τα προϊόντα και τις 

αντίστοιχες ποσότητες που θα πρέπει να διανεµηθούν την επόµενη µέρα όπως 

επίσης και σε ποιου πελάτη την παραγγελία ανήκουν. Το πρόγραµµα 

διανοµών επεξεργάζεται διαδοχικά µέχρις ότου είτε όλες οι παραδόσεις 

πραγµατοποιηθούν είτε δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν άλλες λόγω 

έλλειψης αποθεµάτων. Όταν ένα πρόγραµµα διανοµών υποβάλλεται την µέρα 

D τότε οι παραδόσεις των υπολογιστών θα πραγµατοποιηθούν την µέρα D + 

1. Για παράδειγµα: 
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Μέρα D: Πριν από το τέλος της µέρας, ο πράκτορας στέλνει ένα πρόγραµµα 

παραγωγής στο εργοστάσιο για παραγωγή την ηµέρα D + 1. 

Μέρα D + 1: Κατά την διάρκεια αυτής της µέρας το εργοστάσιο παράγει τους 

απαιτούµενους από το πρόγραµµα υπολογιστές. Πριν από το τέλος της µέρας 

ο πράκτορας στέλνει ένα πρόγραµµα διανοµών στο εργοστάσιο, 

περιγράφοντας τις διανοµές που θα πραγµατοποιηθούν την ηµέρα D + 2. 

Μέρα D + 2: Παραδίδονται οι υπολογιστές στους πελάτες. 

 

2.1.3 Κόστος αποθήκευσης υλικών – προϊόντων 
 Κάθε µέρα, ο πράκτορας δέχεται ένα µήνυµα από το εργοστάσιό του 

για τις ποσότητες των διαφόρων υλικών και έτοιµων υπολογιστών που έχουν 

µείνει ως απόθεµα. Τα έτοιµα προϊόντα και τα υλικά που διατηρούνται σαν 

απόθεµα ( δηλ., τα υλικά που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρις στιγµής στην 

παραγωγή και οι έτοιµοι υπολογιστές που δεν έχουν σταλεί στους πελάτες) 

υποβάλλονται σε µία πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση, δηλ. ένα καθηµερινό 

κόστος αποθήκευσης S, το οποίο είναι ένα ποσοστό της βασικής τιµής των 

υλικών. Το κόστος αποθήκευσης επιλέγεται τυχαία από ένα εύρος αριθµών 

[Smin, Smax] (βλέπε τον πίνακα 7, σελ. 44) στην αρχή του παιχνιδιού και 

φανερώνεται σ’ όλους τους πράκτορες. Αυτό το κόστος παραµένει σταθερό σε 

όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και είναι διαθέσιµο στο τέλος κάθε µέρας για 

να εφαρµοστεί στα αποθέµατα. Το κόστος αποθήκευσης καθορίζεται και είναι 

γνωστό για όλο τον χρόνο, δηλ. για όλη την διάρκεια του παιχνιδιού (220 

µέρες), τα ιστορικά στοιχεία που έχουµε στην διάθεση µας στο τέλος κάθε 

παιχνιδιού αναγράφουν λεπτοµερώς το ποσό που δαπανήθηκε για κόστος 

αποθήκευσης. 

 

2.1.4 Η Τράπεζα 
 Κάθε πράκτορας έχει ένα λογαριασµό στην κεντρική τράπεζα και 

ξεκινάει το παιχνίδι χωρίς καθόλου χρήµατα στον λογαριασµό. Χρήµατα 
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προστίθενται στον λογαριασµό όταν οι πελάτες πληρώνουν για την παράδοση 

των υπολογιστών. Από το λογαριασµό αφαιρούνται χρήµατα όταν ο 

πράκτορας δέχεται τα υλικά από τους προµηθευτές, ή όταν καθυστερεί τις 

παραδόσεις των έτοιµων υπολογιστών στους πελάτες, πράγµα που επιφέρει 

χρηµατικό πρόστιµο. Οι πράκτορες επιτρέπεται να έχουν αρνητικό υπόλοιπο 

στον λογαριασµό τους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 

 Όταν το υπόλοιπο του λογαριασµού του πράκτορα είναι αρνητικό, ο 

πράκτορας επιβαρύνεται από έναν καθηµερινό τόκο. Το υπόλοιπο 

ανανεώνεται αυτόµατα σύµφωνα µε τον εξής τύπο: 

                                  bd+1 = (1 + 
E
a )bd + Έσοδαd – Έξοδαd (1) 

όπου bd είναι το υπόλοιπο της µέρας d, α είναι το ετήσιο επιτόκιο δανεισµού 

και Ε είναι το µήκος του παιχνιδιού σε προσοµοιωµένες ηµέρες. Το τυπικό 

ετήσιο επιτόκιο δανεισµού είναι α = 10%. 

 Όταν το υπόλοιπο του λογαριασµού του πράκτορα είναι θετικό, ο 

πράκτορας εισπράττει έναν καθηµερινό τόκο. Το υπόλοιπο ανανεώνεται 

αυτόµατα σύµφωνα µε τον εξής τύπο: 

                                     bd+1 = (1 + 
E
a' )bd + Έσοδαd – Έξοδαd (2) 

όπου, το τυπικό ετήσιο επιτόκιο καταθέσεων είναι α’ = 5%. 

 Οι τιµές για τα δύο επιτόκια παρέχονται στους πράκτορες από την αρχή 

του παιχνιδιού (βλέπε πίνακα 7, σελ. 44 για τις σταθερές τιµές του 

παιχνιδιού). Καθηµερινά, η τράπεζα γνωστοποιεί στον κάθε πράκτορα το 

τρέχων υπόλοιπο του λογαριασµού του. 

 

 

2.2 Προµηθευτές 
 Ένα τυπικό παιχνίδι περιλαµβάνει 8 διαφορετικούς προµηθευτές. Κάθε 

τύπος υλικού διαθέτει δύο προµηθευτές. Οι δύο προµηθευτές επεξεργαστών 

(CPU) ειδικεύονται καθένας σε µία οικογένεια επεξεργαστών: Pintel για 
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επεξεργαστές (CPU) Pintel, IMD για επεξεργαστές (CPU) IMD. Οι µητρικές 

προµηθεύονται από τους Basus και Macrostar, οι µνήµες από τους MEC και 

Queenmax και οι σκληροί δίσκοι από τους Watergate και Mintor. Οι 

προµηθευτές είναι έτσι σχεδιασµένοι ώστε να µεγιστοποιούν τα έσοδα τους. 

 Η λίστα των προµηθευτών καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα τους 

βρίσκονται στον κατάλογο υλικών στον πίνακα 6 στην σελ. 42. 

 

2.2.1 Μοντέλο προµηθευτή 

 Η παράγραφος αυτή εξηγεί πως είναι µοντελοποιηµένοι οι 

προµηθευτές µεσ’ το παιχνίδι. Κάθε προµηθευτής πρέπει να εκπληρώνει 

καθηµερινά τρεις εργασίες: 

1. Να διαχειρίζεται την χωρητικότητα παραγωγής έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι παραγγελίες. 

2. Να κάνει προσφορές στους πράκτορες οι οποίες να βασίζονται στην 

εκτιµώµενη µελλοντική χωρητικότητα. 

3. Να διανέµει – παραδίδει τους έτοιµους υπολογιστές έτσι ώστε να 

ικανοποιεί τις παραγγελίες των πελατών. 

 

 Οι προµηθευτές λειτουργούν κάτω από τις ακόλουθες παραδοχές: 

1. Είναι οντότητες οι οποίες προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη 

τους. 

2. Οι προµηθευτές προσυµφωνούν σε µία περιορισµένη µορφή 

διαχείρισης, η οποία περιλαµβάνει κάποιο ρίσκο και λειτουργεί ως 

εξής: διατηρούν πάντα ένα ποσοστό της µελλοντικής χωρητικότητας 

για µελλοντικές δραστηριότητες και δίνουν προτεραιότητα στους 

πράκτορες των οποίων το ιστορικό δείχνει ότι δέχονται τις προσφορές 

τους. 

3. Λειτουργούν κάτω από την βάση του «φτιάχνω για να εκτελέσω 

παραγγελία». 
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4. Αν απαιτούνται περισσότερες από µία ηµέρες παραγωγής για την 

ικανοποίηση µίας παραγγελίας, τα αποθέµατα διατηρούνται έως ότου 

τελειώσει η παραγωγή και του τελευταίου υλικού. Το κόστος αυτών 

των αποθεµάτων είναι µηδενικό. 

5. Μόνο οι ολοκληρωµένες παραγγελίες πραγµατοποιούνται (δηλ. 

πραγµατοποιείται η παράδοση των υλικών στον πράκτορα), εκτός κι αν 

βρισκόµαστε στην τελευταία ηµέρα του παιχνιδιού οπότε και 

εκτελούνται ηµιτελείς παραγγελίες έτσι ώστε να εξαντληθούν τα 

αποθέµατα. 

6. Όταν την τρέχουσα ηµέρα αποµένει διαθέσιµη χωρητικότητα για 

παραγωγή, χρησιµοποιείται για παραγωγή υλικών τα οποία 

απαιτούνται για εκπλήρωση µελλοντικών παραγγελιών. Οι παραγγελίες 

δεν εκπληρώνονται πριν από την καθορισµένη ηµέρα παράδοσης (είναι 

πιθανόν να εκπληρωθούν αργότερα από την καθορισµένη ηµέρα έτσι 

ώστε η παράδοση - διανοµή να γίνει ολοκληρωµένη και όχι ηµιτελείς). 

Στο ενδιάµεσο, τα διαθέσιµα αποθέµατα που χρησιµοποιούνται για να 

ικανοποιήσουν µελλοντικές παραγγελίες υπάρχει περίπτωση να 

χρησιµοποιηθούν και για βραχυχρόνιες παραγγελίες (πιθανώς πιο 

κερδοφόρες). 

7. Η χωρητικότητα παραγωγής καθορίζεται καθηµερινά και τυχαία. 

8. Οι νέες συµφωνίες µε τους πράκτορες βασίζονται στην εκτιµώµενη – 

αναµενόµενη µελλοντική χωρητικότητα. 

9. Αν µία ενεργή παραγγελία είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί λόγω της 

περιορισµένης χωρητικότητας, τότε δίνεται µεγαλύτερη προτεραιότητα 

στην παραγγελία αυτή και µικρότερη στις παραγγελίες µε ηµεροµηνίες 

παράδοσης πιο µακρινές. Μ’ αυτόν τον τρόπο διαδίδονται οι 

καθυστερήσεις στο πρόγραµµα παραγωγής. 

10. Κάθε προµηθευτής διατηρεί το ιστορικό των επαφών του µε κάθε 

πράκτορα ξεχωριστά και δείχνει προτίµηση στους πράκτορες εκείνους 
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που έχουν καλύτερο παρελθόν όσο αναφορά την αποδοχή των 

προσφορών τους. 

 

2.2.2 Απαιτούµενες προµήθειες 
 Κάθε µέρα, κάθε πράκτορας µπορεί να στέλνει το πολύ πέντε αιτήσεις 

– RFQs σε κάθε προµηθευτή για κάθε υλικό που προσφέρεται από τον 

συγκεκριµένο προµηθευτή, συνολικά δέκα αιτήσεις ανά προµηθευτή. Κάθε 

RFQ r αντιπροσωπεύει µία αίτηση για µία συγκεκριµένη ποσότητα qr για ένα 

συγκεκριµένο τύπο υλικού c η οποία θα πρέπει να παραδοθεί – µεταφερθεί 

την ηµέρα ir + 1, µόνο και εφόσον η προσφερόµενη τιµή είναι µικρότερη από 

την µέγιστη τιµή pr (ανά µονάδα προϊόντος) που έχει επιβληθεί από τον 

πράκτορα. Αν η µέγιστη τιµή είναι µηδενική (pr = 0), τότε αυτό µεταφράζεται 

ως «χωρίς εµπόδια αίτηση» και η προσφορά θα γίνει αγνοώντας τους 

περιορισµούς της µέγιστης τιµής. Αν η ζητούµενη ποσότητα είναι µηδενική 

(qr = 0), θα δοθεί προσφερόµενη ποσότητα για την ηµεροµηνία παράδοσης, 

αλλά δεν θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί παραγγελία. RFQs µε ηµεροµηνίες 

παράδοσης πέραν του τέλους του παιχνιδιού ή νωρίτερες των 2 ηµερών από 

την ηµέρα που στάλθηκε η αίτηση δε λαµβάνονται υπ’ όψιν. Όταν ο 

προµηθευτής επεξεργαστεί τις τιµές, θα εξάγει µία προσφορά για κάθε RFQ r, 

ορίζοντας πιθανώς µία περιορισµένη – ελαττωµένη ποσότητα qr’, έτσι ώστε η 

προσφερόµενη τιµή να µην είναι µεγαλύτερη από την µέγιστη τιµή pr. Αν ο 

περιορισµός της µέγιστης τιµής δε µπορεί να επιτευχθεί τότε η προσφερόµενη 

ποσότητα qr’ θα είναι 0. 

 Ο κάθε προµηθευτής συλλέγει όλες τις RFQs που λαµβάνει κατά την 

διάρκεια της µέρας και τις επεξεργάζεται όλες µαζί στο τέλος της µέρας έτσι 

ώστε να βρει ένα συνδυασµό προσφορών ο οποίος θα µεγιστοποιήσει τα 

έσοδα του. Την επόµενη µέρα, ο προµηθευτής στέλνει πίσω σε κάθε πράκτορα 

µία προσφορά για κάθε RFQ r, η οποία περιέχει την προσφερόµενη τιµή Pr, 

την προσαρµοσµένη προσφερόµενη ποσότητα και την ηµεροµηνία 

παράδοσης. Είναι πιθανό ο προµηθευτής να µην είναι ικανός να προµηθεύσει 
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ολόκληρη την ζητούµενη ποσότητα στην ηµεροµηνία που ζητήθηκε στην 

αίτηση, ακόµα κι αν δεν υπάρχουν περιορισµοί στην ποσότητα λόγω µέγιστης 

τιµής (reserve price). Σ’ αυτήν την περίπτωση και µόνο αν η µέγιστη 

ζητούµενη τιµή που καθορίζεται στην RFQ είναι 0 ή αρκετά υψηλή (περίπου 

[0.9...1,2] της βασικής τιµής του υλικού), ο προµηθευτής µπορεί να 

ανταποκριθεί µε δύο βελτιωµένες προσφορές κάθε µία από τις οποίες 

ικανοποιεί έναν από τους δύο περιορισµούς, ποσότητα ή ηµεροµηνία 

παράδοσης: 

 Η µερική προσφορά (partial offer) δηµιουργείται εάν ο προµηθευτής 

µπορεί να παραδώσει στην καθορισµένη ηµεροµηνία παράδοσης µόνο 

ένα µέρος της ζητούµενης ποσότητας που καθορίστηκε στην RFQ 

(ικανοποίηση του περιορισµού της ηµεροµηνίας, µειονεκτούµενη στην 

ποσότητα προσφορά) 

 

 Η νωρίτερα ολοκληρωµένη προσφορά (earliest complete offer) 

δηµιουργείται για να απεικονίσει την νωρίτερη µέρα (πριν από το τέλος 

του παιχνιδιού) στην οποία ο προµηθευτής θα µπορεί να παραδώσει – 

µεταφέρει ολόκληρη την ζητούµενη ποσότητα (ικανοποίηση του 

περιορισµού της ποσότητας, µειονεκτούµενη στην ηµεροµηνία 

παράδοσης). 
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Εικόνα 3: Παράδειγµα από δυο πράκτορες που ανταγωνίζονται για υλικά από ένα 
προµηθευτή. 
 

Περιγραφή της Εικόνας 4: Την ηµέρα d ας υποθέσουµε ότι ο 

προµηθευτής προβλέπει ότι θα έχει 20 κοµµάτια υλικά διαθέσιµα για την 

ηµέρα d+5 και 50 για την ηµέρα d+6. Τώρα ας σκεφτούµε το ακόλουθο 

σενάριο: 

 

1. Ο πράκτορας 1 στέλνει µια RFQ για 15 κοµµάτια στον 

προµηθευτή για παράδοση την ηµέρα d+5. 

  RFQ<1,c,15,d+5> 

2. Ο προµηθευτής, όπως υποθέσαµε παραπάνω, προβλέπει ότι θα 

έχει 20 από τα απαιτούµενα υλικά διαθέσιµα και στέλνει στον 

πράκτορα µια προσφορά για 15 κοµµάτια που θα παραδοθούν την 

ηµέρα d+5. 

  Offer<1,1,15,d+5> 
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3. Έπειτα, ο προµηθευτής επεξεργάζεται την RFQ του πράκτορα 2 

για 15 κοµµάτια που επίσης θα παραδοθούν την ηµέρα d+5. 

  RFQ<10,c,15,d+5> 

4. Ο προµηθευτής, έχοντας µόνο 5 κοµµάτια διαθέσιµα (15 είναι 

κρατηµένα για τον πράκτορα 1) για παράδοση την ηµέρα d+5 και 

35 κοµµάτια διαθέσιµα για την ηµέρα d+6, στέλνει: 

i. Μια µερική προσφορά για 5 κοµµάτια που θα 

παραδοθούν την ηµέρα d+5. 

   Offer<1,10,5,d+5> 

 

ii. Μια νωρίτερα ολοκληρωµένη προσφορά για 15 

κοµµάτια για παράδοση την ηµέρα d+6. 

  Offer<2,10,15,d+6> 

5. Ο πράκτορας έπειτα µπορεί να αποδεχθεί µια από τις δυο 

προσφορές, και στην περίπτωση που ο πράκτορας πιστεύει ότι 

µπορεί να συµπληρώσει τα 15 κοµµάτια που ζητάει από άλλο 

προµηθευτή,(ή για τον ίδιο σκοπό έχει ήδη µια προσφορά από 

άλλο προµηθευτή) τότε θα επιλέξει την προσφορά 4i. 

 

 Οι προσφορές λαµβάνονται µία µέρα µετά την υποβολή των RFQs και 

ο πράκτορας πρέπει να επιλέξει ποιες θα αποδεχθεί. Στην περίπτωση στην 

οποία ο πράκτορας προσπαθήσει να δεχθεί και την µερική και την νωρίτερα 

ολοκληρωµένη προσφορά, ο προµηθευτής θα λάβει υπ’ όψιν του µόνο την 

παραγγελία που θα φτάσει νωρίτερα και θα αγνοήσει την επακόλουθη 

παραγγελία για την ίδια RFQ. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν θα γίνει καµία 

προσφορά αν ο προµηθευτής δεν έχει υλικά να προσφέρει. Αυτό µπορεί να 

γίνει οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά είναι πιο 

πιθανό να συµβεί προς το τέλος του παιχνιδιού, αν η συνολική χωρητικότητα 

όλων των προµηθευτών είναι δεσµευµένη από παραγγελίες των πρακτόρων. 
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 Οι προσφορές που γίνονται από τους προµηθευτές είναι έγκυρες µόνο 

κατά την διάρκεια της µέρας που δηµιουργούνται. Αν ο πράκτορας θέλει να 

αποδεχθεί µια προσφορά θα πρέπει να το επιβεβαιώσει στέλνοντας την 

παραγγελία του στον προµηθευτή. 

 

2.2.3 Καθηµερινή παραγωγή 
 Κάθε προµηθευτής αφιερώνει µία γραµµή παραγωγής για κάθε ένα από 

τους τύπους υλικών που προµηθεύει. Η κάθε γραµµή παραγωγής έχει κάποια 

δεσµευµένη και κάποια διαθέσιµη χωρητικότητα. Για κάθε υλικό που 

παράγεται από έναν προµηθευτή η Cnom υποδηλώνει την ονοµαστική 

χωρητικότητα. Η ονοµαστική χωρητικότητα η µέση χωρητικότητα, η οποία 

χρησιµοποιείται από τον προµηθευτή για προγραµµατισµό – σχεδιασµό. Η 

πραγµατική χωρητικότητα παραγωγής για κάποιο υλικό την µέρα d 

ορίζεται από το µέσο ανάστροφο τυχαίο περίπατο µε χαµηλότερο όριο το 

ακόλουθο: 

ac
dC

 

           =max(0,  + random(-0.05,0.05)*Cac
dC ac

dC 1−
nom + 0.01*(Cnom – )) (3) ac

dC 1−

 

όπου η  στην αρχή του παιχνιδιού είναι τυπικά ± 35% της Cac
dC 1−

nom. Στην 

αρχή της κάθε TAC προσοµοιωµένης µέρας ο προµηθευτής υπολογίζει την 

 για κάθε µία από τις γραµµές παραγωγής του και παράγει υλικά που δεν 

ξεπερνάνε αυτό το όριο ή τόσα ώστε να ικανοποιήσει τις ενεργές παραγγελίες, 

οι ανάγκες των οποίων είναι πάντοτε λιγότερες της πραγµατικής 

χωρητικότητας. Στην περίπτωση της «χαµηλής χωρητικότητας» ( < C

ac
dC

ac
dC nom), 

είναι πιθανό µερικές παραγγελίες να µην µπορούν να ικανοποιηθούν στην 

ηµεροµηνία που έχει οριστεί. Οι καθυστερηµένες παραγγελίες εισάγονται σε 

µια ουρά αναµονής για εκτέλεση – διανοµή στην νωρίτερη πιθανή µέρα, µε 

προτεραιότητα µεγαλύτερη στις παραγγελίες που έχουν καθυστερήσει 

περισσότερο. Η διανοµή – παράδοση των υλικών µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
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µόνο όταν ικανοποιείται ολόκληρη η ποσότητα της παραγγελίας. Αν η 

παράδοση δεν µπορεί να γίνει πριν το τέλος του παιχνιδιού, ο προµηθευτής θα 

µεταφέρει όσα περισσότερα υλικά µπορεί την τελευταία µέρα. 

 Οι τιµές για την Cnom και την  στην αρχή του παιχνιδιού δίνονται 

στον πίνακα 7, σελ. 44. 

ac
dC 1−

 

2.2.4 Καθορισµός της διαθέσιµης χωρητικότητας 
 Ένας προµηθευτής δηµιουργεί προσφορές βασιζόµενος στην διαθέσιµη 

χωρητικότητα και στα αποθέµατα που έχουν κατασκευασθεί για µελλοντικές 

παραγγελίες. Για κάθε µία από τις γραµµές παραγωγής που διαθέτει, ο 

προµηθευτής βασίζει τα µελλοντικά πλάνα του στην αναµενόµενη µελλοντική 

χωρητικότητα για την κάθε γραµµή, , η οποία δίνει την αναµενόµενη 

χωρητικότητα για κάθε µέρα d + i στο µέλλον, βασιζόµενη στην πραγµατική 

χωρητικότητα  για την τρέχουσα µέρα d. 

ex
idC ,

ac
dC

 

 (4) 

  

 Οι προµηθευτές θέλουν να περιορίζουν τις µακροπρόθεσµες 

παραγγελίες – δεσµεύσεις, έτσι λοιπόν διατηρούν ένα ποσοστό χωρητικότητας 

για µελλοντικές εργασίες. Οποιαδήποτε στιγµή, κάθε προµηθευτής είναι 

πρόθυµος να δεσµεύσει την χωρητικότητα του σε διάστηµα Τshort ηµερών στο 

µέλλον. Πριν από αυτήν τη µέρα ο προµηθευτής δεσµεύει όλο και 

περισσότερο ποσοστό της καθηµερινής χωρητικότητας µε αποτέλεσµα στην 

αρχή τους παιχνιδιού, περίπου η µισή της συνολικής χωρητικότητας να είναι 

δεσµευµένη για µελλοντικές παραγγελίες (µε πιθανώς µεγαλύτερες τιµές). Αν 

δηλώναµε ως  την χωρητικότητα που ο προµηθευτής θα ήθελε να 

δεσµεύσει για παραγγελίες µέσα σε i µέρες στο µέλλον, τότε: 

w
idC ,

 

 (5) 
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Οι προκαθορισµένες παράµετροι του παιχνιδιού (βλέπε πίνακα 7) είναι:  

Τshort = 20 µέρες και z = 0.5%. 

 Για την ηµέρα d + i, i µέρες αργότερα από την τρέχουσα ηµέρα d, 

δηλώνουµε ως  την ελεύθερη χωρητικότητα γι’ αυτήν την µέρα. Ως  

δηλώνουµε την δεσµευµένη χωρητικότητα από παραγγελίες πρακτόρων οι 

οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν, δηλ. να παραδοθούν τα προϊόντα, την ηµέρα 

d + i + 1, αφού τα υλικά δεν µεταφέρονται νωρίτερα από την ηµέρα που 

ακολουθεί της ηµέρας παραγωγής τους. Έτσι, 

fr
idC ,

cm
idC ,

                                                    =  -  (6) fr
idC ,

w
idC ,

cm
idC ,

Αυτό σηµαίνει ότι η ελεύθερη χωρητικότητα µια οποιαδήποτε ηµέρα µπορεί 

να είναι θετική, αν η δεσµευµένη χωρητικότητα είναι λιγότερη από αυτήν που 

θα ήθελε ο προµηθευτής να δεσµεύσει. 

 Τώρα, µπορούµε να καθορίσουµε την διαθέσιµη χωρητικότητα που 

µπορεί να ικανοποιήσει ένα σύνολο προσφορών µέχρι την ηµέρα d + i + 1. 

Αυτή η χωρητικότητα είναι το άθροισµα του τρέχοντος αποθέµατος του 

εργοστασίου I, συν το άθροισµα της ελεύθερης χωρητικότητας ανάµεσα στην 

µέρα d και στην µέρα d + i. 

 (7) 

 

Σηµείωση: Τα τρέχοντα αποθέµατα I υπολογίζονται κάθε µέρα αφότου 

εκτελεστούν (µεταφερθούν τα υλικά) οι παραγγελίες των πρακτόρων. 

 Η διαθέσιµη χωρητικότητα είναι πάντα θετική, γιατί οι ηµεροµηνίες 

παράδοσης προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις αλλαγές της πραγµατικής 

χωρητικότητας . ac
dC

 

2.2.5 Η «φήµη» του πράκτορα 
 Οι προµηθευτές δείχνουν προτίµηση στην τιµολόγηση των προσφορών 

και στην κατανοµή των πρακτόρων σε σχέση µε το ποιοι είναι «καλύτεροι» 
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πελάτες. Για να επιτευχθεί αυτό, κάθε προµηθευτής διατηρεί ένα ιστορικό µε 

τις επαφές µε τον κάθε πράκτορα a, υπολογίζοντας ένα «ποσοστό 

παραγγελιών» (order ratio) ζα για κάθε πράκτορα a. Αυτό το ποσοστό ισούται 

µε 1 στην αρχή του παιχνιδιού και χρησιµοποιείται για να υπολογίζει την 

«φήµη», η οποία χρησιµοποιείται από τον προµηθευτή για να έχει κάποια 

εκτίµηση για τις προσφορές που θα πραγµατοποιήσει στον πράκτορα αυτό. 

                                         ζα = 
a

a

όό
όέ
τηταοσµενηροσφερ
τηταοσνηγορασµ

ΠΠ
ΠΑ  (8) 

 Για κάθε προµηθευτή, η ΠροσφερόµενηΠοσότηταα είναι το άθροισµα 

των ποσοτήτων σ’ όλες τις προσφορές που πραγµατοποιήθηκαν από τον 

προµηθευτή στον πράκτορα a, και η ΑγορασµένηΠοσότηταα είναι η συνολική 

ποσότητα που αγόρασε ο πράκτορας a από τον προµηθευτή. Σηµειώστε ότι οι 

πράκτορες έχουν συνειδητό έλεγχο πάνω στην τιµή αυτή, αφού οι πράκτορες 

ορίζουν την µέγιστη τιµή που επιθυµούν στις RFQs τους προς τους 

προµηθευτές, και οι προµηθευτές δεν δηµιουργούν προσφορές για τις αιτήσεις 

εκείνες όπου η τιµή για την προσφορά ξεπερνά την µέγιστη τιµή των 

πρακτόρων. 

 Αν η µέγιστη τιµή που έθεσε ένας πράκτορας σε µια συγκεκριµένη 

RFQ r δεν µπορεί να επιτευχθεί (δηλ. ο προµηθευτής δε µπορεί να κάνει 

προσφορά µε τιµή µικρότερη από την µέγιστη που έχει οριστεί) τότε ο 

προµηθευτής υπολογίζει µία µικρότερη ποσότητα qr’ απ’ αυτή που έχει 

ζητηθεί, έτσι ώστε να ικανοποιείται ο περιορισµός της µέγιστης τιµής, έτσι 

πλέον η ΠροσφερόµενηΠσοσότηταr ισούται µε την qr’. Αν ο περιορισµός της 

µέγιστης τιµής µπορεί να ικανοποιηθεί, αλλά δε µπορεί να ικανοποιηθεί η 

ζητούµενη ποσότητα λόγω της περιορισµένης χωρητικότητας, τότε ο 

πράκτορας λαµβάνει δύο εναλλακτικές προσφορές, µία µερική προσφορά 

(partial offer) και µία νωρίτερα ολοκληρωµένη προσφορά (earliest-complete 

offer) από τις οποίες µπορεί να επιλέξει µονάχα µία από τις δύο, αλλά όχι και 

τις δύο. Για τον σκοπό του υπολογισµού της επίδρασης της συγκεκριµένης 
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RFQ r στην «φήµη» του πράκτορα, η ΠροσφερόµενηΠσοσότηταr θα είναι η 

µεγαλύτερη από τις παρακάτω τρεις πιθανές ποσότητες: 

1. Η ποσότητα στην µερική προσφορά. 

2. Η ποσότητα που παραγγέλθηκε προκειµένου ο πράκτορας να δεχθεί 

την νωρίτερα ολοκληρωµένη προσφορά. 

3. 20% της πιθανής µειωµένης ποσότητας qr’. 

 Αφού οι πράκτορες δεν τιµωρούνται για την αίτησή τους για τα ίδια 

υλικά σε δύο προµηθευτές και αγοράζοντας τελικά µόνο από τον ένα, έχει 

οριστεί ένας παράγοντας apr ο οποίος αντιπροσωπεύει το «αποδεκτό 

αγοραστικό ποσοστό». Υπάρχουν δύο διαφορετικές τιµές για τον παράγοντα 

αυτό. Η τιµή apr1 χρησιµοποιείται από τους µονοπωλιακούς προµηθευτές 

υλικών (επεξεργαστές, CPUs) και η τιµή apr2 χρησιµοποιείται από τους 

προµηθευτές υλικών που έχουν περισσότερους προµηθευτές (όλα τα υλικά 

εκτός από τους επεξεργαστές, CPUs). Βλέπε τον πίνακα 7 για τις τιµές στο 

παιχνίδι. 

 Η φήµη repa για έναν πράκτορα a τελικά υπολογίζεται ως εξής: 

                                                repa = 
apr

apr ),min( αζ  (9) 

 Αυτός ο µηχανισµός χρησιµοποιείται έτσι ώστε να αποθαρρύνει τους 

πράκτορες από το να ζητάνε µεγάλες ποσότητες από ένα συγκεκριµένο υλικό, 

χωρίς να έχουν καθόλου θέληση να το αγοράσουν. Ο σκοπός µιας τέτοιας 

στρατηγικής µπορεί να είναι για παράδειγµα η παρεµπόδιση των άλλων 

πρακτόρων που πραγµατικά θέλουν να αγοράσουν κάποια ποσότητα ή η 

αύξηση των τιµών και εποµένως αποθάρρυνση των άλλων πρακτόρων. Ο 

πράκτορας που θα ακολουθήσει µια τέτοια στρατηγική θα έχει απ’ ευθείας 

χαµηλή «φήµη» (repa), και θα ενισχύσει την συµπεριφορά του προµηθευτή να 

«βλέπει» την προσφορά στις RFQs του ως ένα πολύ µικρό ποσοστό του 

συνολικού κέρδους του. Με άλλα λόγια επεξεργάζεται τις αιτήσεις του µε 

µικρότερη προτεραιότητα. 
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 Οι προµηθευτές όµως έχουν την τάση «να συγχωρούν» και «να 

ξεχνάνε», έτσι λοιπόν στην αρχή του παιχνιδιού οι πράκτορες ξεκινάνε µε 

αρχική «φήµη» 1, µε ονοµαστικές τιµές των ποσοτήτων: 

ΑγορασµένηΠοσότητα0 = ΠροσφερόµενηΠσοσότητα0 = 2000. Επίσης, για να 

επιτρέπεται στους πράκτορες να επανέλθουν από την κακή «φήµη», κάθε 

πράκτορας a δέχεται µία προσαύξηση των 100 µονάδων κάθε ηµέρα και στις 

δύο ποσότητες ΑγορασµένηΠοσότηταα και ΠροσφερόµενηΠσοσότηταα. Αυτό 

επιτρέπει έναν πράκτορα να επανέλθει από µία απόρριψη προσφοράς 10000 

µονάδων σε περίπου 100 ηµέρες ή λιγότερο. 

 

2.2.6 Καθορισµός τιµών από τους προµηθευτές 
 Ο καθορισµός των τιµών εξαρτάται από το ποσοστό της ζήτησης που 

πρέπει να ικανοποιηθεί. Μεγαλύτερα ποσοστά έχουν ως αποτέλεσµα 

µεγαλύτερες τιµές. Όταν υπολογίζεται µία τιµή για έναν πράκτορα µε «φήµη» 

= y, η ζήτηση είναι το σύνολο των ποσοτήτων από προσφορές που 

πραγµατοποιήθηκαν ως απάντηση αιτήσεων της τρέχουσας ηµέρας από 

πράκτορες µε «φήµη» ≥ y, προσθέτοντας τις ενεργές ανικανοποίητες µέχρι 

αυτή τη στιγµή παραγγελίες. Οι προµήθειες –που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό της τιµής-  ισούνται µε την χωρητικότητα παραγωγής της 

τρέχουσας ηµέρας  εκτιµώντας την για το µέλλον. ∆εν είναι η 

αναµενόµενη χωρητικότητα . Αυτό επιτρέπει τις τιµές να αυξάνονται και 

να µειώνονται µε απόκλιση από την χωρητικότητα παραγωγής. 

ac
dC

exC

 Μια οποιαδήποτε ηµέρα d η προσφερόµενη τιµή για ένα υλικό c το 

οποίο πρέπει να παραδοθεί την ηµέρα d + i + 1 (εποµένως πρέπει να παραχθεί 

την µέρα d + i) δίνεται από τον τύπο: 

 

 (10) 

 

όπου, 
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 Pd,i  είναι η προσφερόµενη τιµή την ηµέρα d για µία RFQ που έχει ως 

ηµεροµηνία παράδοσης την µέρα d + i + 1 

 δ  είναι ο παράγοντας προεξόφλησης και έχει σταθερή τιµή για το 

παιχνίδι 50% 

   είναι η βασική τιµή για τα υλικά τύπου c, βλέπε πίνακα 6 base
cP

   είναι η πραγµατική χωρητικότητα του προµηθευτή την ηµέρα d, 

όπως δίνεται στην σχέση 3 

ac
dC

  είναι παρόµοιο µε το  που δίνεται στην σχέση 7, εκτός του ότι 

αγνοεί τους περιορισµούς της χωρητικότητας, εφαρµόζει τα υπάρχοντα 

αποθέµατα I στην υπάρχουσα ζήτηση µόνο, και υποθέτει ότι όλες οι 

RFQs για τις οποίες οι προσφορές στάλθηκαν την ηµέρα d θα 

εκτελεστούν. ∆ιαχωρίζουµε την διαθεσιµότητα σε δύο όρους 

'
,

avl
idC avl

idC ,

                                                =  +  (11) '
,

avl
idC prior

idC ,
post

idC ,

όπου η  είναι η διαθέσιµη χωρητικότητα πριν από την µέρα i prior
idC ,

 

 (12) 

και η  είναι το άλλο µέρος της χωρητικότητας που χρειάζεται την ηµέρα 

d ή τις προηγούµενες µέρες έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες των 

επόµενων ηµερών. Σηµειώνετε ότι ισχύει πάντοτε η εξής σχέση  ≤ 0. 

post
idC ,

post
idC ,

 

 (13) 

όπου  είναι το απόθεµα που αποµένει υπολογίζοντας την , το οποίο 

είναι διαθέσιµο να χρησιµοποιηθεί για τις παραγγελίες µε ηµεροµηνίες 

παράδοσης πέραν της µέρας d + i + 1. 

post
idI +

prior
idC ,

 

 (14) 
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Στις παραπάνω σχέσεις, η  είναι η συνολική προσφερόµενη ποσότητα η 

οποία θα πρέπει να διανεµηθεί την ηµέρα d + j + 1 και αντιπροσωπεύει ένα 

σύνολο από RFQ (για µια τιµή y, είναι το σύνολο των RFQs από πράκτορες 

µε «φήµη» ≥ y). 

rfq
jdC ,

 Σηµειώνετε ότι η υπολογιζόµενη προσφερόµενη τιµή Pd,i µπορεί να 

είναι υψηλότερη από την , αφού είναι πιθανό να ισχύει < 0. base
cP '

,
avl

idC

 

2.2.7 Επεξεργασία προσφορών 
 Κάθε προµηθευτής δηµιουργεί προσφορές ως απάντηση των RFQs που 

στέλνονται από τους πράκτορες, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιούν τα 

αναµενόµενα έσοδα τους. Επεξεργάζεται όλους τους πράκτορες δίκαια και µε 

τρόπο προβλέψιµο, δίνοντας προτεραιότητα στους πράκτορες εκείνους που 

έχουν µεγαλύτερη «φήµη» (µε την υπόθεση ότι η προσφορά σ’ αυτούς είναι 

πιο πιθανό να γίνει παραγγελία), τέλος, δεσµεύουν κάποιο ποσοστό της 

µελλοντικής χωρητικότητας για µελλοντικές εργασίες. Έχοντας το σύνολο 

των RFQs Rc για ένα υλικό c, ο προµηθευτής προσπαθεί να µεγιστοποιήσει 

την εξής αντικειµενική συνάρτηση: 

                                                      ∑
∈Rcr

irdr Pq ,
'

 (15) 

όπου qr’ ≤ qr είναι η προσφερόµενη ποσότητα για την RFQ r, και ir είναι ο 

χρόνος παραγωγής που χρειάζεται η RFQ r. Η τιµή της qr’ περιορίζεται και 

από την χωρητικότητα 

 

 (16) 

και από την µέγιστη τιµή που ορίζει ο πράκτορας. Ο προµηθευτής θα 

δηµιουργήσει µια προσφορά µε qr’ = 0 αν η προσφερόµενη τιµή είναι 

υψηλότερη της µέγιστης που έχει θέσει ο πράκτορας στην RFQ. Αν θέλει να 

ικανοποιήσει και τους δύο περιορισµούς, δηλ. της µέγιστης τιµής και της 
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χωρητικότητας τότε θα δηµιουργήσει µία προσφορά µε προσφερόµενη 

ποσότητα qr’ < qr. 

 Έχοντας στην διάθεσή µας την αντικειµενική συνάρτηση (15), την 

συνάρτηση καθορισµού τιµής (10) και τους περιορισµούς, ο προµηθευτής 

συνθέτει ένα σύνολο προσφορών οι οποίες µεγιστοποιούν τα έσοδά του. 

Όµως, αφού η τιµή είναι µία αύξουσα µονότονη συνάρτηση της δεσµευµένης 

χωρητικότητας  για µια οποιαδήποτε ηµέρα d + i, τότε είναι λογική η 

προσέγγιση της µεγιστοποίησης της προσφερόµενης ποσότητας. ∆ηλ. πρέπει 

να µεγιστοποιείται η συνάρτηση 

cm
idC ,

∑
∈Rcr

rq '
 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί το πρόβληµα, αλλά υπάρχει µία 

απλή και λογική προσέγγιση, την οποία θα περιγράψουµε µέσω ενός 

παραδείγµατος αµέσως τώρα. Στον πίνακα 1, βλέπουµε για αρκετές ηµέρες 

την χωρητικότητα και τις δεσµεύσεις για µία συγκεκριµένη γραµµή 

παραγωγής ενός υλικού του προµηθευτή. Υποθέτουµε την ηµέρα d = 16,  

= 100, C

base
cP

nom = 2000,  = 2100, I = 100 και Tac
dC 0, short = 5. Για τις RFQ που 

εκδόθηκαν την ηµέρα 16, θα σταλούν προσφορές και οι παραγγελίες θα 

γίνουν την ηµέρα 17, η νωρίτερη πιθανή ηµεροµηνία παράδοσης είναι η 18η 

µέρα. Στον πίνακα 7, η στήλη µε ετικέτα  αντιπροσωπεύει την δεσµευµένη 

χωρητικότητα για παραγγελίες µε ηµέρα παράδοσης την d + i + 1. 

cm
idC ,

 Ο πίνακας 2 παρουσιάζει ένα σύνολο από RFQs που λαµβάνει ο 

προµηθευτής για το συγκεκριµένο υλικό. Σηµειώνετε ότι η RFQ #9 είναι 

αίτηση για µηδενική ποσότητα. Αυτή η κίνηση είναι ουσιαστικά 

βολιδοσκόπηση τιµής. Ο προµηθευτής θα δηµιουργήσει µια προσφορά, 

συµπεριλαµβάνοντας την τιµή για την ζητούµενη ηµεροµηνία παράδοσης. 
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      Πίνακας 1: Χωρητικότητες      Πίνακας 2: RFQs των πρακτόρων 

  

 Για να δηµιουργήσει προσφορές, ο προµηθευτής θα πρέπει να 

εκτελέσει τρεις λειτουργίες: 

1. Επιλέγει το σύνολο των κερδισµένων RFQs και ορίζει τιµές. Αυτές 

είναι µόνο οι RFQs που µπορούν να ικανοποιηθούν, ικανοποιώντας τον 

περιορισµό της µέγιστης τιµής, αλλά παραβλέποντας προς το παρόν 

τους περιορισµούς της χωρητικότητας. Οι τιµές ορίζονται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε οι πράκτορες µε υψηλότερες τιµές «φήµης» να µην 

επηρεάζονται από την ζήτηση των πρακτόρων µε χαµηλότερες τιµές 

«φήµης». 

2. Αν παραβιάζονται οι περιορισµοί της χωρητικότητας, δηµιουργούνται 

µερικές προσφορές έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι περιορισµοί 

δίνοντας προτεραιότητα στους πράκτορες µε υψηλότερη «φήµη». 

3. Αν είναι δυνατό, δηµιουργούνται νωρίτερα ολοκληρωµένες προσφορές 

για κάθε µία από της της προσφορές. 

 

2.2.7.1 Επιλογή των νικητών RFQs 
 Το σύνολο των νικητών RFQs για ένα συγκεκριµένο υλικό είναι αυτό 

που αποδίδει το µεγαλύτερο αναµενόµενο κέρδος (και εποµένως µεγαλύτερες 

δεσµεύσεις της χωρητικότητας) και µπορεί να ικανοποιεί τον περιορισµό της 

µέγιστης τιµής. Αυτό γίνεται ταξινοµώντας της εισερχόµενες RFQs κατά 

φθίνουσα σειρά µε βάση την «φήµη» και σε σύνολα µε ίδια «φήµη» παίζει 

ρόλο ο περιορισµός της µέγιστης τιµής. Σ’ αυτό το στάδιο παραβλέπεται ο 
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περιορισµός της χωρητικότητας, επειδή θα ήταν σωστότερο να ορίζονται οι 

τιµές µε βάση την πραγµατική ζήτηση και όχι να περιορίζεται από το ποσοστό 

της ζήτησης που θα µπορεί να ικανοποιήσει ο προµηθευτής. 

 Ορίζουµε ως Rrep το σύνολο των RFQs των πρακτόρων µε όµοια τιµή 

«φήµης» για ένα συγκεκριµένο υλικό. Καθορίζονται οι τιµές για ένα σύνολο 

Rrep και στη συνέχεια επεξεργάζεται το επόµενο σύνολο το οποίο έχει 

χαµηλότερη τιµή «φήµης». Αυτό εµποδίζει της πράκτορες µε χαµηλότερη 

«φήµη» να επηρεάζουν της τιµές που αγοράζουν οι πράκτορες µε υψηλότερη 

«φήµη». 

 Επειδή η συνάρτηση καθορισµού τιµής εξαρτάται και από την ζήτηση 

των προηγούµενων ηµερών αλλά και από τη µελλοντική, δεν είναι δυνατό να 

ορίζονται οι τιµές για κάθε RFQ ξεχωριστά. Αντίθετα απ’ αυτό οι RFQs θα 

πρέπει να επεξεργάζονται ως σύνολα. Επειδή οι τιµές για παραγγελίες µε την 

ίδια «φήµη» και ηµέρα παράδοσης είναι της θα ισχύει το εξής: Pr = Pd,ir. 

Σηµειώνετε ότι µία RFQ r για την οποία ισχύει qr’ < qr, τότε για να 

ικανοποιηθεί ο περιορισµός της µέγιστης τιµής θα πρέπει να ληφθεί µία 

µερική προσφορά και αν είναι αναγκαίο µία νωρίτερα ολοκληρωµένη 

προσφορά µόνο για την µειωµένη ποσότητα qr’. 

 Για να οριστούν τιµές για την Pr και qr’ θα πρέπει να µεγιστοποιήσει 

την εξής ποσότητα: 

                                                             ∑
∈Rrepr

rq '
 (18) 

κάτω από της εξής περιορισµούς: 

 Η προσφερόµενη ποσότητα δεν µπορεί να ξεπεράσει την ζητούµενη 

ποσότητα. 

                                                    ∀  r  ∈  Rrep, qr’ ≤ qr (19) 

 Η προσφερόµενη τιµή δεν µπορεί να ξεπεράσει την µέγιστη τιµή που 

έχει ορίσει ο πράκτορας. ∆εδοµένης της συνάρτησης καθορισµού της 

τιµής (συνάρτηση 10) έχουµε τον εξής τύπο: 

(20) 
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 ο οποίος αντικαθιστά τις σχέσεις 12 και 13. Σηµειώνετε ότι όταν 

αντικαθιστούµε τις σχέσεις 12 και 13 ο όρος  είναι η δεσµευµένη 

ζητούµενη ποσότητα όλων των αιτήσεων R

rfq
jdC ,

rep*, d + j µε ηµέρα 

παράδοσης την d + j + 1 από τους πράκτορες µε «φήµη» όχι µικρότερη 

της rep. Με άλλα λόγια, δεδοµένης µιας τιµής για την rep, 

 

  (21) 

 Αφού ικανοποιηθούν οι δύο πρώτοι περιορισµοί, παραµένουν εµπόδια 

µεταξύ των RFQs τα οποία µπορούν να λυθούν δίνοντας 

προτεραιότητα στις παραγγελίες µε νωρίτερες ηµέρες παράδοσης. 

 Στο παράδειγµά µας, οι RFQs στον πίνακα 2 ταξινοµούνται σύµφωνα 

µε την «φήµη» του πράκτορα που τα στέλνει σε τέσσερις κατηγορίες 1.0, 0.9, 

0.7 και 0.6, έτσι τα σύνολα που δηµιουργούνται είναι {1, 5}, {2, 4, 6, 8}, {3} 

και {7}. Στο πρώτο σύνολο στις RFQs #1 και #5 δίνονται οι τιµές 80.3 και 

71.7 αντίστοιχα. Στο δεύτερο σύνολο, στην RFQ #2 δε µπορεί να 

ικανοποιηθεί ο περιορισµός της µέγιστης τιµή που έχει οριστεί από τον 

πράκτορα, στις #4 και #6 δίνονται οι τιµές 80.6 και 94.7 αντίστοιχα και τέλος 

στην #8 δίνεται η τιµή 90 µε µειωµένη βέβαια ποσότητα q8’ = 120. Στο τρίτο 

σύνολο, στην RFQ #3 δίνεται η τιµή 121.3 και στο τελευταίο σύνολο στην 

RFQ #7 δίνεται η τιµή 90 µε µειωµένη ποσότητα q7’ = 520. Στον πίνακα 3 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µετά την πρόσθεση των RFQs {1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8} στο πρόγραµµα. Η στήλη δείχνει την διαθέσιµη χωρητικότητα πριν 

τοποθετηθούν στο πρόγραµµα οι εισερχόµενες RFQs. Σ’ αυτό το σηµείο 

ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί της µέγιστης τιµής. 

'''
,

avl
idC
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   Πίνακας 3: Τελικός ορισµός τιµών 

 

 Σηµειώνετε ότι οι τιµές που δόθηκαν για τις RFQs #4 και #8 διαφέρουν 

αρκετά από τις τιµές των #7 και #3. Αυτό το γεγονός καθώς και η µείωση 

στην ποσότητα στην RFQ #7 είναι αποτέλεσµα της διαφοράς «φήµης» µεταξύ 

τους. 

 

2.2.7.2 Κατανοµή χωρητικότητας για τις µερικές προσφορές 
 Αφού έχουν ικανοποιηθεί οι περιορισµοί της µέγιστης τιµής και οι 

ποσότητες έχουν προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις τιµές αυτές, είναι πιθανό να 

παραβιάζονται οι περιορισµοί της χωρητικότητας. Σ’ αυτό το στάδιο θα 

πρέπει να προσαρµοστούν οι προσφερόµενες ποσότητες έτσι ώστε η 

διαθέσιµη χωρητικότητα να µην είναι αρνητική. Αυτός ο περιορισµός 

εκφράζεται ως εξής: 

                                        g = [d + 1… E],  ≥ 0 (22) ∀ avl
gC

Στο παράδειγµά µας, ο περιορισµός αυτός παραβιάζεται εξαιτίας του µη 

ορισµού µέγιστης τιµής από τον πράκτορα στην RFQ #3, επιτρέποντας έτσι να 

γίνονται υπερδεσµεύσεις. Αφού η τρέχουσα χωρητικότητα χρησιµοποιείται 

για τον ορισµό των τιµών, ενώ η αναµενόµενη χωρητικότητα για την 

δηµιουργία προσφορών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα υπερδεσµεύσεις. Ο 

πίνακας 4 παρουσιάζει την κατάσταση µε τις χωρητικότητες. ∆εν υπάρχει 
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αρκετή χωρητικότητα για να ικανοποιήσει την ζήτηση των τεσσάρων πρώτων 

ηµερών. 

 

 

 

 

 

 

 

       Πίνακας 4: Κατανοµή χωρητικότητας 

 

 Στο παράδειγµά µας, οι RFQs 8, 3, 6 και 1 συγκροτούν ένα 

«προβληµατικό» σύνολο Rconflict, το οποίο δηµιουργεί υπερβολική ζήτηση 

Cconflict 1026 µονάδων. Οι ποσότητες των µερικών προσφορών ≤ qp
rq r’ 

δηµιουργούνται µε 2 βήµατα, σύµφωνα µε την «φήµη» των πρακτόρων: 

 

1. Οι προσφερόµενες ποσότητες για ξεχωριστές αιτήσεις δεν µπορούν να 

ξεπεράσουν την πραγµατική χωρητικότητα (δεν γίνονται προσφορές 

για ποσότητες που είναι αδύνατον να παραχθούν σε φυσιολογικές 

συνθήκες). Έτσι λοιπόν ελαττώνονται κάποιες εξωπραγµατικές 

ποσότητες πριν επεξεργαστούν οι συγκρούσεις µεταξύ των RFQs. 

 

 (24) 

 

2. Αφού ελαττωθούν οι προσφερόµενες ποσότητες, χρησιµοποιείται η 

παρακάτω σχέση για την επίλυση των συγκρούσεων. 

 

 (24) 
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 Ο εκθέτης m ελέγχει την σχετική κατανοµή σύµφωνα µε την «φήµη». 

Η σχέση αυτή διαιρεί το έλλειµµα ανάµεσα στις συγκρουόµενες RFQs 

σε αναλογία µε αντίστοιχες τιµές  1/ . Αν m = 3.0 (η τιµή 

του παιχνιδιού), τότε ένας πράκτορας µε «φήµη» (reputation) = 1.0 έχει 

πλεονέκτηµα της τάξης του 37% από έναν πράκτορα µε «φήµη» 

(reputation) = 0.9. Η τελευταία στήλη του πίνακα 4 δείχνει τις τελικές 

ποσότητες των τεσσάρων RFQs του «προβληµατικού» συνόλου. 

m
rreputation

 

2.2.7.3 Κατανοµή χωρητικότητας για τις νωρίτερα 

ολοκληρωµένες προσφορές 
 Το τελευταίο στάδιο στην διαδικασία της κατανοµής της 

χωρητικότητας είναι η δηµιουργία νωρίτερα ολοκληρωµένων προσφορών για 

τις RFQs που ανήκουν στο «προβληµατικό» σύνολο Rconflict. Αυτό 

πραγµατοποιείται ταξινοµώντας τις RFQs βάσει της «φήµης» του πράκτορα, 

µε πρώτη στην λίστα την µεγαλύτερη «φήµη». Για κάθε RFQ στο 

ταξινοµηµένο σύνολο, η διαθέσιµη χωρητικότητα που αποµένει κατανέµεται 

έτσι ώστε να συµπληρωθεί η ζητούµενη ποσότητα και τελικά δηµιουργείται 

µία νωρίτερα ολοκληρωµένη προσφορά. Σε περιπτώσεις όπου έχουµε την ίδια 

«φήµη» µεταξύ RFQs, στις «ισόπαλες» RFQs κατανέµεται ίση ποσότητα κάθε 

µέρα, µε την προϋπόθεση να έχουµε µη µηδενική διαθέσιµη ποσότητα, µέχρις 

ότου να υπάρχουν ανικανοποίητες αιτήσεις. Η διαδικασία αυτή θα «δώσει» 

νωρίτερες ηµεροµηνίες στις µικρότερες αιτήσεις (µικρότερη ζητούµενη 

ποσότητα). 

 Στο παράδειγµά µας, Η RFQ #1 έλαβε µία ολοκληρωµένη προσφορά 

για αποστολή των υλικών την 20η µέρα λόγω της υψηλής «φήµης» του 

πράκτορα, παρόλο που ήταν και µέρος του προβληµατικού συνόλου. Οι RFQs 

#6 και #8 έχοντας την ίδια «φήµη» (0.9) µπορούν να ικανοποιηθούν και οι 

δύο την 21η µέρα. Αφού ικανοποιήθηκαν οι δύο αυτές RFQs τότε από την 

εναποµένουσα διαθέσιµη χωρητικότητα µπορεί να ικανοποιηθεί το υπόλοιπο 
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της RFQ #3 την 21η µέρα. Έτσι, τρεις νωρίτερα ολοκληρωµένες προσφορές 

δηµιουργήθηκαν για πλήρη αποστολή των υλικών των RFQs #3, #6 και #8 

την 21η µέρα. Για την RFQ #7 δεν πραγµατοποιήθηκε νωρίτερα 

ολοκληρωµένη προσφορά, αφού η µερική προσφορά που έγινε γι’ αυτήν ήταν 

αποτέλεσµα του περιορισµού της τιµής και όχι της χωρητικότητας. Η τιµή της 

µονάδας για µία νωρίτερα ολοκληρωµένη προσφορά είναι η ίδια όπως η τιµή 

της µονάδας για την αντίστοιχη µερική προσφορά. Μία προσφορά µε 

µηδενική ποσότητα πραγµατοποιήθηκε για την RFQ #2 µε τιµή 80.6, όπου 

είναι η τιµή που υπολογίστηκε για παραγγελία µηδενικής ποσότητας για την 

22η µέρα. 

 

2.2.8 Πληρωµή 
 Οι πράκτορες επιβεβαιώνουν την προσφορά των προµηθευτών 

καταθέτοντας µία παραγγελία, όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 4.2. Οι 

προµηθευτές είναι λογικό να θέλουν να προφυλαχθούν από τυχόν αθέτηση 

µιας συµφωνίας, εποµένως τιµολογούν – χρεώνουν άµεσα τους πράκτορες µε 

ένα ποσοστό του συνολικού κόστους της παραγγελίας. Το ποσοστό αυτό είναι 

συνήθως 10%. Η υπόλοιπη αξία της παραγγελίας τιµολογείται (πληρώνεται 

δηλ. από τον πράκτορα) µε την παράδοση των υλικών. Αν η χωρητικότητα 

ενός προµηθευτή είναι µικρότερη της ονοµαστικής και πλησιάζει το τέλος του 

παιχνιδιού µε ηµιτελείς παράδοση παραγγελιών, τότε παραδίδει ότι προλάβει 

την τελευταία µέρα του παιχνιδιού και χρεώνει αντίστοιχα τους πράκτορες. 

 Οι προµηθευτές παραδίδουν τις ολοκληρωµένες παραγγελίες στους 

πράκτορες, την ηµέρα που έχει οριστεί από την RFQ ή όσο το δυνατόν 

συντοµότερα µετά την έλευση της ηµέρας αυτής, µε την προϋπόθεση βέβαια 

οι υπόλοιπες παραγγελίες µε νωρίτερες ηµέρες παράδοσης να έχουν 

εκτελεσθεί. Με άλλα λόγια ποτέ δε παραδίδει τα υλικά πριν την ηµέρα που 

έχει καθοριστεί. Όπως αναφέραµε και παραπάνω το υπόλοιπο του ποσού που 

αποµένει να πληρώσει ο πράκτορας στον προµηθευτή, αφαιρείται από το 
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λογαριασµό του πράκτορα την ηµέρα παραλαβής των υλικών. Τα υλικά 

φαίνονται στα αποθέµατα του πράκτορα την ίδια µέρα που παραλαµβάνονται. 

 

2.3 Πελάτες 
 Οι πελάτες αιτούνται PCs διαφόρων τύπων να παραδοθούν µία 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία (µέρα). Κάθε αίτηση συµπεριλαµβάνει µία 

ποσότητα PCs η οποία επιλέγεται οµοιόµορφα από το εξής εύρος τιµών [qmin, 

qmax] (βλέπε πίνακα 7). Οι πράκτορες θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν µία 

προσφορά που να ικανοποιεί όλες τις παραµέτρους της παραγγελίας 

(ποσότητα και ηµεροµηνία παράδοσης) έτσι ώστε ο εκάστοτε πελάτης να την 

επεξεργαστεί. 

 

2.3.1 Ζήτηση των πελατών 
 Η ζήτηση των πελατών εκφράζεται ως RFQ (customer RFQ ή cRFQ), 

κάθε µία από τις RFQ καθορίζει ένα συγκεκριµένο τύπο προϊόντος, ποσότητα 

q, ηµεροµηνία παράδοσης, ανώτατη (µέγιστη) τιµή p και τέλος το ποσό x της 

τιµωρίας για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος. Για κάθε RFQ 

του πελάτη, ο τύπος του προϊόντος επιλέγεται τυχαία από τους διαθέσιµους 

τύπους που υπάρχουν ( βλέπε την λίστα των υλικών στον πίνακα 5), η 

ποσότητα q επιλέγεται οµοιόµορφα από το διάστηµα [qmin, qmax] και η 

ηµεροµηνία παράδοσης είναι η τρέχουσα µέρα προστιθέµενη σ’ αυτή χρονικό 

διάστηµα το οποίο επιλέγεται οµοιόµορφα από το διάστηµα [duemin, duemax]. 

Κάθε RFQ του πελάτη καθορίζει επίσης την µέγιστη τιµή ανά PC, µε την 

οποία ο πελάτης είναι διατεθειµένος να πληρώσει. Αυτή η µέγιστη τιµή p 

επιλέγεται τυχαία από το διάστηµα [pmin, pmax], όπως φαίνεται στον πίνακα 7. 

Οι πελάτες δεν επεξεργάζονται καθόλου τις προσφορές µε τιµή µεγαλύτερη 

από την µέγιστη τιµή p. Για κάθε RFQ του πελάτη, ένα ποσό τιµωρίας 

επιλέγεται οµοιόµορφα από το διάστηµα [Ψmin, Ψmax], για καθυστερηµένη 

παράδοση των PCs. 
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 Οι αιτήσεις των πελατών κατηγοριοποιούνται σε τρία τµήµατα: υψηλή 

κλίµακα, µεσαία κλίµακα και χαµηλή κλίµακα. Για κάθε ένα από τα τρία αυτά 

τµήµατα, στην αρχή της κάθε µέρας d, οι πελάτες παρουσιάζουν την ζήτησή 

τους καταθέτοντας N RFQs, σύµφωνα µε την παρακάτω διανοµή: 

                                                 N = poisson(Qd)                                            (25) 

όπου Qd είναι ο επιθυµητός «στόχος» µέσου όρου RFQs των πελατών για µία 

µέρα d, για κάθε τµήµα της αγοράς. Το Qd µπορεί να ποικίλει 

χρησιµοποιώντας µια τάση τ η οποία ανανεώνεται µετά από έναν «τυχαίο 

περίπατο»: 

                                     Qd+1 = min(Qmax, max(Qmin,τdQd))                            (26) 

                       τd+1 = max(τmin, min(τmax, τd + random(-0.01, 0.01))              (27) 

Q0, η αρχική τιµή της Q, επιλέγεται οµοιόµορφα από ένα διάστηµα [qmin, 

qmax] (βλέπε πίνακα 7), και τ0, η αρχική τιµή του τ, είναι 1.0. Η τάση τ 

επαναφέρεται στην αρχική τιµή της 1.0 όταν ο «τυχαίος περίπατος» ξεπερνά 

το κατώτερο και το ανώτερο όριο. Με άλλα λόγια, Αν τdQd < Qmin ή  τdQd > 

Qmax τότε taud+1 = 1.0. 

 

2.3.2 Επεξεργασία προσφορών από τους πελάτες 
 Όλοι οι πράκτορες λαµβάνουν όλα τα RFQs των πελατών που 

δηµιουργούνται καθηµερινά. Αν ένας πράκτορας θελήσει να απαντήσει σε ένα 

συγκεκριµένο RFQ, τότε ανταποκρίνεται στον πελάτη µε µία προσφορά η 

οποία πρέπει να περιλαµβάνει µία τιµή, µία ποσότητα και µία ηµεροµηνία 

παράδοσης. Ο πελάτης λαµβάνει υπ’ όψιν του (επεξεργάζεται δηλ.) µόνο 

εκείνες τις προσφορές οι οποίες ικανοποιούν τους παρακάτω περιορισµούς: 

1. Η προσφορά υπόσχεται ολόκληρη την ποσότητα η οποία καθορίζεται από 

την RFQ. 

2. Η προσφορά υπόσχεται να παραδοθούν τα PCs την ηµέρα που καθορίστηκε 

από την RFQ. 

3. Η τιµή της προσφοράς να είναι µικρότερη ή ίση µε την µέγιστη τιµή που 

καθορίστηκε από τον πελάτη στην RFQ. 
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Όλες οι υπόλοιπες προσφορές των πρακτόρων απλά απορρίπτονται. Για κάθε 

RFQ, ο πελάτης συλλέγει όλες τις προσφορές, οι οποίες ικανοποιούν τα 

παραπάνω κριτήρια και επιλέγει την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή, ως 

την πιο συµφέρουσα και καταθέτει µία παραγγελία στον πράκτορα από τον 

οποίο προέρχεται. Στην περίπτωση που έχουµε δύο ίδιες νικητήριες 

προσφορές από τους πράκτορες, τότε η νικητήρια επιλέγεται τυχαία. Ο 

πράκτορας που είχε την καλύτερη προσφορά ενηµερώνεται στο ξεκίνηµα της 

επόµενης µέρας µε την λήψη της παραγγελίας από τον πελάτη. Επίσης, όλοι οι 

πράκτορες ενηµερώνονται καθηµερινά για την µικρότερη και την µεγαλύτερη 

τιµή παραγγελίας (Pmin, Pmax), που πραγµατοποιήθηκε την προηγούµενη µέρα, 

για κάθε τύπο PC. 

 

2.3.3 Εκπλήρωση των παραγγελιών των πελατών 
 Οι παραγγελίες των πελατών εκπληρώνονται όταν οι πράκτορες 

παραδώσουν τα PCs (βλέπε ενότητα 3.2). Επειδή τα προϊόντα που 

αποστέλλονται την µέρα d φθάνουν στον προορισµό την µέρα d + 1, η 

αποστολή των προϊόντων πρέπει να γίνεται την προηγούµενη µέρα απ’ αυτή 

που έχει καθοριστεί ως ηµέρα παράδοσης, για αποφυγή τιµωρίας. Η πληρωµή 

του πράκτορα µέσω του τραπεζικού του λογαριασµού πραγµατοποιείται είτε 

την µέρα παράδοσης, είτε την µέρα που έπεται την µέρα παράδοσης. 

 Οι ποινές – τιµωρίες λόγω αθέτησης της υπόσχεσης για την ηµέρα 

παράδοσης των προϊόντων επιβαρύνουν τον πράκτορα χρηµατικά και 

αυτόµατα για όσες µέρες διαρκεί η καθυστέρηση, καθηµερινά αφαιρείται 

κάποιο ποσό από το λογαριασµό του. Η αφαίρεση χρηµάτων λόγω τιµωρίας 

διαρκεί για τις πρώτες πέντε µέρες µετά την έλευση της ηµέρας παράδοσης, 

µετά την πέµπτη µέρα η παραγγελία ακυρώνεται και δεν ισχύουν πλέον 

τιµωρίες. Με το πέρας της τελευταίας µέρας του παιχνιδιού για όλες τις 

εκκρεµείς παραγγελίες χρεώνεται στο λογαριασµό του εκάστοτε πράκτορα το 

υπόλοιπο ποσό της τιµωρίας (δηλ. µέχρι να φτάσει και την 5η µέρα) αφού η 

παραγγελία δεν πρόκειται ποτέ να εκπληρωθεί. 
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 Οι πράκτορες ενηµερώνονται καθηµερινά για τις τιµωρίες λόγω 

καθυστερηµένων παραγγελιών και τις ακυρώσεις κάποιων παραγγελιών λόγω 

αποτυχίας στην αποστολή των προϊόντων όπως είχαν υποσχεθεί στους 

πελάτες. 

 

2.4  Προϊόντα και υλικά 
 Τα προϊόντα που κατασκευάζονται είναι προσωπικοί υπολογιστές 

(PCs). Κάθε τύπος PC αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά υλικά: Κεντρική 

µονάδα επεξεργασίας (CPU), µητρική πλακέτα (motherboard), µνήµη 

(memory) και σκληρός δίσκος (hard drive). 

 Οι επεξεργαστές και οι µητρικές πλακέτες  είναι διαθέσιµα από δύο 

διαφορετικές οικογένειες προϊόντων, την pintel και την IMD. Ένας 

επεξεργαστής pintel λειτουργεί µόνο πάνω σε µία pintel µητρική πλακέτα, και 

ταυτόχρονα ένας επεξεργαστής IMD µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε µια 

µητρική πλακέτα IMD. Οι επεξεργαστές είναι διαθέσιµοι σε δύο ταχύτητες, 

2.0 και 5.0 GHz, οι µνήµες σε δύο µεγέθη 1GB και 2GB και οι σκληροί δίσκοι 

και αυτοί σε δύο µεγέθη 300 GB και 500 GB. Υπάρχουν στο σύνολο 10 

διαφορετικά υλικά, τα οποία µπορούν να συνδυαστούν και να έχουν ως 

αποτέλεσµα 16 διαφορετικά PC, τα οποία περιγράφονται στην λίστα υλικών 

στον πίνακα 5 που ακολουθεί. Κάθε τύπος PC προσδιορίζεται από έναν 

ακέραιο αριθµό – αναγνωριστικό το οποίο λέγεται Stock Keeping Unit (SKU). 

Ο λογαριασµός υλικών καθορίζει, για κάθε τύπο PC, τα υλικά από τα οποία 

αποτελείται, τον αριθµό των κύκλων συναρµολόγησης καθώς και το τµήµα 

της αγορά που ανήκει. Οι δεκαέξι τύποι προσωπικών υπολογιστών 

κατηγοριοποιούνται σε τρία τµήµατα της αγοράς: υψηλής κλίµακας, µεσαίας 

κλίµακας και χαµηλής κλίµακας. Όπως έχουµε αναφέρει βέβαια, η ζήτηση 

των πελατών εκφράζεται ανεξάρτητα σε κάθε τµήµα. 
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    Πίνακας 5: Λογαριασµός υλικών 

 

 Παρακάτω παραθέτουµε τον πίνακα 6, ο οποίος περιγράφει τον 

κατάλογο των υλικών για ένα τυπικό παιχνίδι, µε πληροφορίες για κάθε υλικό 

ξεχωριστά, τις βασικές τιµές τους και τους προµηθευτές από τους οποίους 

έχουµε την δυνατότητα να το προµηθευτούµε. 

 Η βασική τιµή του κάθε υλικού χρησιµοποιείται για να υπολογίσουµε 

την τιµή µε την οποία τα υλικά πωλούνται (όπως περιγράφεται στην ενότητα 

4.6) και το εύρος της µέγιστης τιµής που θέτουν οι πελάτες (όπως 

περιγράφεται στην ενότητα 5.1). 

 Ο λογαριασµός υλικών καθώς και ο κατάλογος των υλικών 

αποστέλλονται στην αρχή του παιχνιδιού σ’ όλους τους πράκτορες. 

 

 

 

 

 

 41



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακας 6: Κατάλογος υλικών 

 

2.5  Αλληλεπίδραση παιχνιδιού 
 Έξι πράκτορες συναγωνίζονται σε κάθε παιχνίδι. Το παιχνίδι λαµβάνει 

χώρα µέσα σε 220 TAC µέρες, κάθε TAC µέρα διαρκεί 15 δευτερόλεπτα 

(βέβαια αυτό µπορεί να αλλαχθεί, αφού είναι µία από τις πολλές παραµέτρους 

του παιχνιδιού). Ο πράκτορας µε το µεγαλύτερο ποσό χρηµάτων στον 

τραπεζικό του λογαριασµό είναι και ο νικητής του παιχνιδιού. Η µορφή και το 

περιεχόµενο των ποικίλων µηνυµάτων, που ανταλλάσσονται µεταξύ των 

πρακτόρων και του κεντρικού διακοµιστή του παιχνιδιού κατά την διάρκεια 

του παιχνιδιού, είναι διαθέσιµα στις επεξηγήσεις (documentation) του 

λογισµικού του παιχνιδιού. 

 Επιπρόσθετα στην αλληλεπίδραση µε τους προµηθευτές και τους 

πελάτες, οι πράκτορες έχουν πρόσβαση και σε άλλες πληροφορίες κατά την 

διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

2.5.1  Αρχικοποίηση του παιχνιδιού 
 Στο ξεκίνηµα του κάθε παιχνιδιού, κάθε πράκτορας λαµβάνει τέσσερα 

µηνύµατα αρχικοποίησης από τον διακοµιστή: 
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1. Συγκεκριµένες τιµές για διάφορες παραµέτρους του παιχνιδιού (βλέπε 

πίνακα 7 παρακάτω), περιλαµβάνοντας τις µέρες του παιχνιδιού Ε, την 

διάρκεια σε δευτερόλεπτα της κάθε TAC µέρας, το αποδεκτό αγοραστικό 

ποσοστό του προµηθευτή, το επιτόκιο της τράπεζας α  για χρέη και το 

επιτόκιο της τράπεζας  α’  για καταθέσεις, και το ετήσιο κόστος αποθήκευσης 

S. 

2. Λογαριασµός υλικών (Πίνακας 5) 

3. Κατάλογος υλικών (Πίνακας 6) 

4. Τις ταυτότητες των πρακτόρων που συµµετέχουν στο παιχνίδι. 

 Στον πίνακα 7 δίνονται οι παράµετροι του παιχνιδιού για ένα 

«κανονικό» παιχνίδι του διαγωνισµού. 

 Οι τιµές για τις περισσότερες από τις παραµέτρους του πίνακα 7 

στέλνονται στους πράκτορες στην αρχή του κάθε παιχνιδιού. Περισσότερες 

λεπτοµέρειες υπάρχουν στις επεξηγήσεις (documentation) του λογισµικού. 

 

2.5.2  Περιοδικές αναφορές για την κατάσταση της αγοράς 
 Επιπρόσθετα στις πληροφορίες που µπορεί να αποκτήσει από τις 

προσφορές των προµηθευτών και την ζήτηση των πελατών, ο πράκτορας 

µπορεί να πληροφορηθεί επιπλέον από τις περιοδικές αναφορές που 

δηµιουργούνται από το σύστηµα και συνοψίζουν την αγορά των προµηθευτών 

και των πελατών. 

 Τέσσερις διαφορετικές αναφορές για κάθε ένα από τα υλικά που 

διαθέτουν οι προµηθευτές (µία για τους επεξεργαστές, για τις µητρικές 

πλακέτες, για τις µνήµες και τέλος για τους σκληρούς δίσκους) 

δηµιουργούνται και είναι διαθέσιµες ανά 20 TAC µέρες σε όλους τους 

διαγωνιζόµενους πράκτορες. Η κάθε αναφορά περιέχει τις παρακάτω 

πληροφορίες για κάθε υλικό: 

 Άθροισµα των ποσοτήτων των υλικών που στάλθηκαν από τους 

προµηθευτές στους πράκτορες κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. 
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 Άθροισµα των ποσοτήτων των υλικών που παραγγέλθηκαν από τους 

προµηθευτές κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 Μέση τιµή για κάθε SKU για όλα τα υλικά που παραγγέλθηκαν την 

περίοδο αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πίνακας 7: Παράµετροι που χρησιµοποιούνται στο παιχνίδι TAC SCM 
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 Για κάθε προµηθευτή, η αναφορά της αγοράς δίνει την µέση 

παραγωγική χωρητικότητα Cac για µία συγκεκριµένη περίοδο. Οι πληροφορίες 

για την ζήτηση των πελατών περιλαµβάνουν την ποσότητα των αιτήσεων, την 

ποσότητα των παραγγελιών καθώς και την µέση τιµή για κάθε PC από τις 

παραγγελίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια µιας συγκεκριµένης 

περιόδου. 

 Οι αναφορές της αγοράς δίνουν την δυνατότητα στους πράκτορες να 

µαθαίνουν αρκετά στοιχεία για την κατάσταση των προµηθευτών και των 

πελατών, όπως επίσης να καταλαβαίνουν και στρατηγικές που υιοθετούνται 

από συναγωνιζόµενους πράκτορες στο ίδιο παιχνίδι. Για παράδειγµα, ένας 

πράκτορας µπορεί να παρατηρήσει – κατανοήσει την έλλειψη διαθεσιµότητας 

ενός συγκεκριµένου τύπου PC στην αγορά από τις αναφορές ζήτησης των 

πελατών και έτσι να επιλέξει να επικεντρωθεί στην παραγωγή αυτού του 

συγκεκριµένου τύπου PC. Παρόµοια, οι αναφορές των προµηθευτών 

επιτρέπουν σε έναν πράκτορα να «καταλάβει» την στρατηγική των άλλων σε 

ότι αναφορά την προµήθεια των υλικών. 

 

2.5.3 Υπόλοιπες µετρικές 
 Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού – κυρίως κατά την 

διάρκειά του – από τους συµµετέχοντες αλλά και απ’ αυτούς που απλά το 

παρακολουθούν, υπάρχει ένα σύνολο από µετρικές, οι οποίες είναι διαθέσιµες. 

Μπορεί οποιοσδήποτε πράκτορας να τις παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού µέσω ενός παραθύρου του ίδιου του παιχνιδιού. 

 Τραπεζικό υπόλοιπο 

 Ποσότητες αποθεµάτων και κόστος αποθεµάτων 

 Αποδοτικότητα διανοµών 

 Εκµετάλλευση της µονάδας παραγωγής (Collins, Arunachalam et al., 

2005, Arunachalam et al., 2003,  Sadeh et al., 2003). 
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3. Περιγραφή αλγορίθµου 
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3  Περιγραφή αλγορίθµου 
 Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήσαµε για τον δικό µας πράκτορα είναι 

αρκετά µεγάλος για να αναλυθεί και να περιγραφεί ως κάτι ενιαίο. Για το 

λόγο αυτό, έχουµε χωρίσει τον αλγόριθµο σε τµήµατα και υποτµήµατα 

σύµφωνα µε την στρατηγική που ακολουθείται σε κάθε ένα από αυτά. Έτσι 

λοιπόν, κάθε τµήµα που θα αναλύουµε έχει την δική του στρατηγική, µε 

τελικό αποτέλεσµα την σύνθεση όλων αυτών των τµηµάτων δηµιουργώντας 

την γενικότερη στρατηγική του πράκτορα. Το κάθε τµήµα που θα αναλύουµε 

συνήθως είναι µία µέθοδος του προγράµµατος, η οποία δηµιουργήθηκε για 

µία συγκεκριµένη εργασία. 

 

3.1  Στρατηγική παραγγελίας υλικών πρώτης µέρας 
 - Μέθοδος: Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής κατασκευάσαµε 

την µέθοδο orderFirstSupplies, η οποία καλείται µία µόνο φορά στην αρχή του 

παιχνιδιού, και συγκεκριµένα την 1η µέρα. 

 Στο τµήµα αυτό του αλγορίθµου, πραγµατοποιούµε από µία προσφορά 

για κάθε προϊόν µε τιµή προσφοράς 0.7 (ή 70%) της βασικής τιµής του 

προϊόντος. Για τα υλικά που χρησιµοποιούνται περισσότερο, δηλ. έχουν 

µεγαλύτερη ζήτηση από τα υπόλοιπα - µε άλλα λόγια οι υπολογιστές, των 

οποίων είναι µέρη, έχουν µεγαλύτερη ζήτηση - αιτούµαστε  80 κοµµάτια 

(όπως θα δούµε παρακάτω βάσει της στρατηγικής που ακολουθούµε στις 

πωλήσεις, εµείς καθορίζουµε τα pc που θέλουµε να παράγουµε περισσότερο). 

Τα υλικά αυτά είναι: οι επεξεργαστές Pintel 2 GHz και IMD 2 GHz, οι 

µητρικές basus και macrostar, οι µνήµες mec και queenmax και τέλος οι 

σκληροί δίσκοι watergate και mintor. Για τα δύο υλικά που αποµένουν, οι δύο 

επεξεργαστές δηλ. pintel 1 GHz και IMD 1 GHz αιτούµαστε 50 κοµµάτια για 

το καθένα. 

 Η παραλαβή των υλικών επιθυµούµε να πραγµατοποιείται µετά από 

τρεις µέρες. Αν ζητήσουµε να παραλάβουµε τα υλικά νωρίτερα (µετά από δύο 
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µέρες γιατί νωρίτερα δεν έχουµε δικαίωµα) είναι πολύ πιθανό ο προµηθευτής 

είτε να µας στείλει λιγότερη ποσότητα απ’ αυτή που ζητήσαµε είτε να µας 

κάνει µία αντιπροσφορά, η οποία θα µπορεί να υπόσχεται την ποσότητα που 

ζητήσαµε, αλλά µετά από µερικές µέρες να πραγµατοποιείται η παράδοση. 

Επίσης επειδή λόγω της στρατηγικής µας τα υλικά τα χρειαζόµαστε σύντοµα 

δεν αφήνουµε περισσότερες από τρεις µέρες περιθώριο στον προµηθευτή. 

Έτσι καταλήξαµε µετά από δοκιµές του παιχνιδιού ότι το περιθώριο των τριών 

ηµερών είναι το αποτελεσµατικότερο. 

 Η αρχική προσφορά, δηλ. 70% της βασικής τιµής του προϊόντος, 

διαµορφώθηκε έπειτα από πολλές δοκιµές του πράκτορα γιατί είναι πολύ 

σηµαντικό στην αρχή του παιχνιδιού ο πράκτορας να πετυχαίνει χαµηλές 

τιµές αγοράς υλικών µε ταυτόχρονη διαθεσιµότητα υλικών στην αποθήκη έτσι 

ώστε να µπορεί να πραγµατοποιεί προσφορές στις αιτήσεις των πελατών. 

Επίσης όσο µεγαλύτερες είναι οι ποσότητες που ζητάµε από τους 

προµηθευτές στην αρχή του παιχνιδιού (αλλά και κατά την διάρκεια) τόσο 

µεγαλύτερες είναι οι τιµές αγοράς. Όπως βλέπουµε, ο νόµος της ζήτησης – 

προσφοράς δεν ισχύει στο παιχνίδι, όταν η ζήτηση είναι µεγαλύτερη οι 

προµηθευτές των υλικών αυξάνουν τις τιµές πώλησης τους. Έτσι ο πράκτορας 

ο δικός µας στην αρχή, αλλά και όπως θα δούµε και στην διάρκεια του 

παιχνιδιού δεν ζητάει µεγάλες ποσότητες προϊόντων αλλά σταθερές και µικρές 

σχετικά ποσότητες. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι σε 

παλιότερες εκδόσεις του διαγωνισµού, οι πράκτορες µπορούσαν στην αρχή 

του παιχνιδιού να παραγγέλνουν πολύ µεγάλες ποσότητες υλικών µε χαµηλή 

τιµή αγοράς, στοιχείο που δείχνει ότι οι προµηθευτές δεν ήταν τόσο «έξυπνοι» 

εποµένως και το παιχνίδι όχι τόσο ρεαλιστικό. 
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3.2 Στρατηγική παραγγελίας υλικών των υπολοίπων 

ηµερών 
 - Μέθοδος: Για την υλοποίηση της στρατηγικής κατασκευάσαµε την 

µέθοδο orderSupplies, η οποία καλείται καθηµερινά εκτός από την πρώτη 

µέρα του παιχνιδιού. 

 Ο πράκτορας πραγµατοποιεί αιτήσεις για µελλοντική παραγγελία 

υλικών µέχρι και την 207η µέρα του παιχνιδιού. Η µέρα αυτή καθορίστηκε 

έπειτα από δοκιµές του πράκτορα σε αρκετά παιχνίδια. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο 

πράκτορας µετά απ’ αυτήν την µέρα δεν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

προσωπικών υπολογιστών. Κατά συνέπεια έχουµε δύο πλεονεκτήµατα αν 

σταµατήσουµε τις παραγγελίες αυτήν την µέρα: 

 1. Το τελικό ποσό που συγκεντρώνει ο πράκτορας, δεν επιβαρύνεται 

από το πρόσθετο κόστος αγοράς κάποιων υλικών, που τελικά δεν θα 

χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή προσωπικών υπολογιστών. 

 2. Με την αγορά υλικών που δε θα χρησιµοποιήσουµε, απλά και µόνο 

θα τα διατηρούµε στην αποθήκη µας, θα έχουµε αύξηση των αποθεµάτων µας, 

µ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουµε και το τελικό κόστος αποθήκευσης. Έτσι 

σταµατώντας την 207η µέρα δεν θα έχουµε περιττά έξοδα αποθήκευσης. 

Είναι σίγουρο λοιπόν, ότι ο πράκτορας στο τέλος του παιχνιδιού θα είναι 

κερδισµένος µε την τακτική αυτή. 

 Ο πράκτορας καθηµερινά πραγµατοποιεί µία παραγγελία για κάθε 

προϊόν. Υπάρχουν τέσσερις παράµετροι σε κάθε παραγγελία: Ο προµηθευτής 

από τον οποίο θα αιτηθούµε το υλικό, η τιµή που θέτουµε ως µέγιστη για το 

υλικό, την ποσότητα που επιθυµούµε και τέλος την µέρα που θέλουµε να 

πραγµατοποιηθεί η µεταφορά των υλικών. 

 - Ο προµηθευτής επιλέγεται τυχαία από τον πράκτορά µας. Οι 

αναφορές που έχουµε στην διάθεσή µας για τους προµηθευτές δεν αναφέρουν 

για κάθε προµηθευτή ξεχωριστά τις τιµές πώλησης των υλικών τους. Επίσης 

τέτοιες αναφορές δηµιουργούνται ανά 20 µέρες, εποµένως δεν µας βοηθάνε 
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στο να επιλέξουµε µε ασφαλή συµπεράσµατα ποιος προµηθευτής θα ήταν η 

σωστότερη επιλογή µας. Τελικά, προκειµένου να ζητάµε υλικά πάντα από τον 

ίδιο προµηθευτή, ακολουθούµε την τακτική της τυχαίας επιλογής. 

 - Σε κάθε παραγγελία που πραγµατοποιείται, έχουµε δηµιουργήσει ένα 

µηχανισµό για την εύρεση της µέγιστης τιµής που θα θέσουµε ως ανώτερο 

όριο στην αίτηση για προσφορά που θα κάνουµε στον προµηθευτή. Ο 

µηχανισµός αυτός λειτουργεί κυρίως µε βάση την ποσότητα που λάβαµε από 

τον προµηθευτή για το συγκεκριµένο προϊόν την προηγούµενη µέρα. Έτσι 

λοιπόν έχουµε τρεις περιπτώσεις: 

 1. Αν την προηγούµενη µέρα, ο προµηθευτής δε µας παρέδωσε 

καθόλου ποσότητα από ένα προϊόν (δηλ. µας έστειλε µηδενική ποσότητα) 

τότε η τιµή που θέτουµε ως µέγιστη για καθένα από τα υλικά που 

χρειαζόµαστε είναι 0.7 ή 70% της βασικής τιµής του προϊόντος, όσο δηλ. και 

η µέγιστη τιµή που θέτουµε την πρώτη µέρα στις αιτήσεις µας. 

 2. Αν την προηγούµενη µέρα, ο προµηθευτής µας έστειλε λιγότερη 

ποσότητα απ’ αυτή που αιτηθήκαµε στην RFQ για το υλικό αυτό (όχι 

µηδενική), που σηµαίνει ότι ο προµηθευτής δεν ικανοποιήθηκε από την 

µέγιστη τιµή που θέσαµε ως όριο στην RFQ και γι’ αυτό το λόγο για να 

µείνουν ικανοποιηµένες και οι δύο πλευρές έστειλε λιγότερη ποσότητα µε 

τιµή που συµβαδίζει µε το όριο που θέσαµε. Όταν συµβεί κάτι τέτοιο, η 

µέγιστη τιµή που θέτουµε στην επόµενη RFQ για το υλικό αυτό είναι 10% 

µεγαλύτερη απ’ την µέγιστη τιµή της προηγούµενης αίτησης µας. 

 3. Αν την προηγούµενη µέρα ο προµηθευτής µας έστειλε ακριβώς την 

ποσότητα που του αιτηθήκαµε, αυτό σηµαίνει ότι ο προµηθευτής έµεινε 

ικανοποιηµένος από την µέγιστη τιµή που θέσαµε στην αίτησή µας, έτσι 

έχουµε το περιθώριο να µειώσουµε την µέγιστη τιµή στις RFQs που 

στέλνουµε για το υλικό αυτό. Η νέα µέγιστη τιµή που θα έχουµε ως 

παράµετρο θα είναι 10% µικρότερη απ’ την µέγιστη τιµή της προηγούµενης 

αίτησης. 

 50



 Για την υλοποίηση του παραπάνω µηχανισµού και τελικά τον 

καθορισµό της µέγιστης τιµής στην αίτησή µας, χρησιµοποιούµε έναν 

βοηθητικό παράγοντα προµηθευτή (supplyfactor), ο οποίος έχει αρχική τιµή 

0.7. Κάθε υλικό από τα δέκα, τα οποία είναι διαθέσιµα έχει και το δικό του 

βοηθητικό παράγοντα. Εµείς χρησιµοποιήσαµε την δοµή ενός πίνακα για να 

αποθηκεύσουµε όλους τους παράγοντες. Έτσι λοιπόν, για την εύρεση της 

µέγιστης τιµής πολλαπλασιάζουµε κάθε φορά την τιµή του παράγοντα του 

υλικού µε την βασική τιµή του υλικού που είναι προκαθορισµένη απ’ τον 

κατασκευαστή του παιχνιδιού και την έχουµε αποθηκευµένη σ’ ένα πίνακα 

µαζί µε τις τιµές των υπολοίπων. Μ’ αυτόν τον τρόπο στην παραγγελία της 

πρώτης µέρας χρησιµοποιείται η αρχική τιµή του παράγοντα και τις υπόλοιπες 

µέρες του παιχνιδιού ανάλογα µε την ποσότητα που µας παρέδωσε ο 

προµηθευτής την προηγούµενη µέρα (όπως αναλύσαµε παραπάνω) ο 

παράγοντας µειώνεται κατά 10% (η ποσότητα που λάβαµε απ’ τον 

προµηθευτή είναι ακριβώς αυτή που ζητήσαµε) ή αυξάνεται κατά 10% (η 

ποσότητα που λάβαµε είναι µικρότερη απ’ αυτή που ζητήσαµε). Σε περίπτωση 

που ο προµηθευτής δε µας στείλει υλικά (µηδενική ποσότητα) τότε ο 

παράγοντας του υλικού αυτού παίρνει ξανά την αρχική του τιµή 0.7. 

 - Συνεχίζοντας, όσο αναφορά την ποσότητα που ζητάµε για κάθε 

προϊόν, παραµένει σταθερή καθηµερινά. Ο πράκτορας αιτείται καθηµερινά 

την ίδια ποσότητα για κάθε υλικό από έναν τυχαίο προµηθευτή. Ο λόγος που 

είµαστε ασφαλείς για την σταθερή ποσότητα που ζητάµε είναι η στρατηγική 

που έχουµε στις πωλήσεις (όπως θα δούµε παρακάτω). Παρόλο που έχουµε 

στατικότητα στις προµήθειες, είµαστε πάντα σίγουροι ότι θα έχουµε 

αποθέµατα στις αποθήκες µας µε χαµηλότερο κόστος. Οι ποσότητες είναι µεν 

σταθερές αλλά µικρές, εποµένως δεν µπορούν να επηρεαστούν από τους 

υπόλοιπους πράκτορες εύκολα. Οι προµηθευτές θα είναι πάντα ικανοί να µας  

προµηθεύσουν τέτοιες ποσότητες και οι τιµές δεν µπορεί να είναι πολύ 

µεγάλες (αντιθέτως συνήθως αγοράζουµε µε χαµηλότερες τιµές), εκτός κι αν 

αυξηθούν οι τιµές για όλα τα υλικά και επηρεαστούν όλοι οι πράκτορες. 
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Τελικά οι ποσότητες που καθορίστηκαν για κάθε υλικό ότι είναι απαραίτητες 

καθηµερινά είναι: 

pintel 1 GHz  →  6 macrostar (IMD) →  70 

IMD 1 GHz  →  12 mec (Μνήµη)  →  65 

pintel 2 GHz  →  60 queenmax (Μνήµη) →  70 

IMD 2 GHz  →  60 watergate (∆ίσκοι) →  65 

basus (pintel) →  65 mintor (∆ίσκοι) →  70 

Πριν προχωρήσουµε στην επόµενη παράµετρο, θα πρέπει να τονίσουµε ότι 

όταν ο προµηθευτής µας στείλει µικρότερη ποσότητα απ’ αυτή που 

αιτηθήκαµε, το εργοστάσιο δεν θα αντιµετωπίσει πρόβληµα στην παραγωγή 

(πιθανόν έλλειµµα υλικού) διότι βάσει της στρατηγικής µας η αποθήκη µας 

µέχρι και δύο µέρες να µην προµηθευτεί µε νέα υλικά έχει την δυνατότητα να 

εφοδιάσει το εργοστάσιο µε υλικά. 

 - Κάθε φορά που ο πράκτορας στέλνει στον προµηθευτή µία RFQ µε 

σκοπό να παραγγείλει κάποια ποσότητα ενός υλικού, θέτουµε την µέρα που 

επιθυµούµε να παραλάβουµε την ποσότητα αυτή. Όπως και στην τακτική που 

ακολουθούµε την πρώτη µέρα έτσι και στο τµήµα αυτό, επιθυµούµε η 

αποστολή των υλικών να πραγµατοποιηθεί τρεις µέρες µετά. Ακολουθούµε 

αυτόν τον τρόπο για να δώσουµε περιθώριο στον προµηθευτή να µας 

εξασφαλίσει όλη την ποσότητα που του ζητήσαµε. Αν θέσουµε δύο µέρες 

περιθώριο τότε υπάρχουν τα εξής δύο αρνητικά ενδεχόµενα: 

α) Ο προµηθευτής να µας στείλει λιγότερη ποσότητα απ’ αυτή που ζητήσαµε, 

β) να αυξήσει τις τιµές των υλικών. 

 

3.3 Στρατηγική πωλήσεων – Επεξεργασία των RFQs των 

πελατών 
 - Μέθοδος: HandleCustomerRFQs

 Η µέθοδος αυτή είναι η µεγαλύτερη, είναι πολύ σηµαντική και 

περιλαµβάνει τον περισσότερο κώδικα από τις υπόλοιπες. Για το λόγο αυτό η 
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ανάλυση του κώδικα στο τµήµα αυτό θα γίνει σε υποτµήµατα. Κάθε 

υποτµήµα έχει την δική του ξεχωριστή λειτουργία, αλλά ο συνδυασµός όλων 

των υποτµηµάτων συντελεί στην σωστή λειτουργία της µεθόδου και κατ’ 

επέκταση του αλγορίθµου µας. Η ουσιαστική λειτουργία της είναι ο χειρισµός 

– επεξεργασία των RFQs των πελατών και η πραγµατοποίηση προσφορών σ’ 

αυτούς. 

 - Υποτµήµα #1: Χρησιµοποιούµε δύο πίνακες για την διατήρηση της 

χωρητικότητας του εργοστασίου στην παραγωγή καθηµερινά. Και οι δύο 

πίνακες διαθέτουν 220 θέσεις αποθήκευσης, µία για κάθε µέρα. Η λειτουργία 

του κάθε πίνακα είναι η εξής: Ο πρώτος διατηρεί τις προσωρινές τιµές της 

χωρητικότητας παραγωγής του εργοστασίου, δηλ. τις τιµές που διατηρούµε 

προσωρινά κατά την διάρκεια επεξεργασίας των RFQs των πελατών. 

Πραγµατοποιούµε προσφορές στους πελάτες βάσει του πίνακα αυτού, βάσει 

δηλ. των προσωρινών τιµών που έχουν δηµιουργηθεί από τις προσφορές µας. 

Ο δεύτερος τώρα πίνακας, διατηρεί τις πραγµατικές τιµές της χωρητικότητας 

παραγωγής του εργοστασίου βάσει των παραγγελιών των πελατών και όχι 

βάσει των θεωρητικών προσφορών µας (θα δούµε παρακάτω σε ποια µέθοδο 

αλλάζουν οι τιµές του). Έτσι λοιπόν κάθε φορά που ξεκινάει η µέθοδος 

επεξεργασίας των RFQs των πελατών ο προσωρινός πίνακας παίρνει τις 

πραγµατικές τιµές του δεύτερου πίνακα. 

 

 - Υποτµήµα #2: Στο υποτµήµα αυτό χρησιµοποιούµε δύο πίνακες για 

την διατήρηση των αποθεµάτων της αποθήκης για τις 220 µέρες του 

παιχνιδιού. Η ποσότητα των αποθεµάτων που είναι διαθέσιµη την κάθε µέρα 

καταλαµβάνει και µία θέση στον πίνακα, είναι κατανοητό λοιπόν ότι οι 

πίνακες έχουν 220 θέσεις. Ο πρώτος πίνακας διαθέτει τις προσωρινές τιµές 

των αποθεµάτων και χρησιµοποιείται στην πραγµατοποίηση των προσφορών 

του πράκτορα µετά την επεξεργασία των RFQs των πελατών. Ο δεύτερος 

πίνακας διαθέτει τις πραγµατικές τιµές των αποθεµάτων και οι τιµές του 

αλλάζουν σε άλλη µέθοδο, στην οποία δεχόµαστε τις παραγγελίες των 
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πελατών. Πριν από την επεξεργασία των RFQs των πελατών, ανανεώνεται ο 

πίνακας που διατηρεί τις προσωρινές τιµές από τον πίνακα που διατηρεί τις 

πραγµατικές τιµές. Μ’ αυτόν τον τρόπο πάντα οι προσφορές µας 

πραγµατοποιούνται µε βάση τις πραγµατικές τιµές των αποθεµάτων. 

 - Υποτµήµα #3: Το υποτµήµα αυτό, ίσως είναι το πιο σηµαντικό του 

αλγορίθµου και αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Στο 

υποτµήµα αυτό πραγµατοποιείται µία ταξινόµηση των RFQs των πελατών. Η 

υλοποίηση της ταξινόµησης αυτής ουσιαστικά υλοποιείται σε µία άλλη 

κλάση, η οποία καλείται µέσα στην µέθοδο αυτή που αναλύουµε. 

 Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε βάσει τα έσοδα που µας προσφέρει 

η εκάστοτε RFQ του πελάτη. Για να πραγµατοποιηθεί η ταξινόµηση 

χρειαζόµαστε την ποσότητα των PCs και την µέγιστη τιµή που θέτει ο 

πελάτης για κάθε ένα απ’ αυτά στην RFQ που στέλνει. Στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζουµε την ποσότητα µε την τιµή και βρίσκουµε τα έσοδα. Έτσι 

λοιπόν, πριν ακόµα αρχίσουµε να επεξεργαζόµαστε τις RFQs των πελατών, 

τις εισάγουµε όλες σε µία δοµή για να ταξινοµηθούν και τελικά έχουµε ως 

αποτέλεσµα όλες τις RFQs ταξινοµηµένες σε φθίνουσα σειρά από αυτή µε τα 

µεγαλύτερα έσοδα σ’ αυτή µε τα µικρότερα. Ο πράκτορας θα ξεκινά να κάνει 

προσφορές από την RFQ µε τα µεγαλύτερα έσοδα και στη συνέχεια θα 

πηγαίνει παρακάτω. 

 Η ταξινόµηση που πραγµατοποιείται καθορίζει κατά πολύ την 

στρατηγική του πράκτορά µας. Ο πράκτορας πραγµατοποιεί προσφορές 

κυρίως στους πελάτες που θα του «φέρουν» µεγαλύτερα έσοδα. Οι πελάτες 

αυτοί ζητάνε συνήθως συγκεκριµένες κατηγορίες (SKU) PC, οι οποίοι 

αποτελούνται από καλύτερα και κατά συνέπεια ακριβότερα υλικά. Επίσης οι 

πελάτες αυτοί αιτούνται συνήθως µεγάλες ποσότητες, γι’ αυτό και τα κέρδη 

του πράκτορα είναι µεγαλύτερα. Εποµένως, τρεις είναι οι σηµαντικότεροι 

λόγοι που πραγµατοποιείται η ταξινόµηση: 
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1. Ο πράκτορας θα πραγµατοποιεί πιο λίγες παραγγελίες από τους υπόλοιπους 

πράκτορες, όµως όλες θα του παρέχουν µεγαλύτερα έσοδα, αφού θα παράγει 

µεγαλύτερες ποσότητες και µε ακριβότερα υλικά. 

2. Αφού οι παραγγελίες θα κινούνται πάνω κάτω σε ίδια µοντέλα PCs, ο 

πράκτορας θα είναι σε θέση να παραγγέλνει ακριβώς τα υλικά που θα 

χρειάζεται. Γνωρίζοντας για παράδειγµα ότι δύο τύποι υπολογιστών 

παράγονται περισσότερο από τους υπόλοιπους, καθηµερινά θα αιτείται από 

τους προµηθευτές µεγαλύτερη ποσότητα από τα υλικά που χρειάζονται για να 

κατασκευαστούν τα PCs αυτά. Με άλλα λόγια ο πράκτορας θα είναι σε θέση 

να προβλέψει τις ποσότητες των υλικών που του χρειάζονται. 

3. Χωρίς ταξινόµηση, ο πράκτορας θα πραγµατοποιούσε προσφορές σειριακά, 

δηλ. µε βάση την σειρά που καταφθάνουν οι RFQs από τους πελάτες. Έτσι, ο 

πράκτορας δεν θα µπορούσε να προβλέψει πια υλικά θα χρειάζονταν 

περισσότερο τις επόµενες µέρες, αφού οι προσφορές θα πραγµατοποιούνταν 

για τυχαίους τύπους PC και όχι βάσει µιας στρατηγικής. 

 

 - Υποτµήµα #4: Ελέγχοντας µία µία τις ταξινοµηµένες πλέον RFQs των 

πελατών, υπολογίζουµε το κόστος παραγωγής του ενός προσωπικού 

υπολογιστή, έτσι ώστε µετέπειτα να βρούµε πόσο θα µας κοστίσει ολόκληρη 

η ποσότητα που ζητάει ο πελάτης. Οι τιµές των υλικών που χρησιµοποιούµε 

για να υπολογίσουµε το κόστος είναι αποθηκευµένες σ’ έναν πίνακα, ο οποίος 

περιέχει τις πιο πρόσφατες τιµές από τα υλικά που διαθέτουµε. Υπολογίζοντας 

το κόστος, είµαστε έτοιµοι να υπολογίσουµε την τιµή που θα θέσουµε στην 

προσφορά που θα πραγµατοποιήσουµε στον πελάτη. 

 Για τον υπολογισµό της τελικής τιµής εκτός από το κόστος, 

χρησιµοποιούµε έναν παράγοντα προσφοράς, ο οποίος ξεκινώντας το παιχνίδι 

έχει αρχική τιµή 1.35. Η τιµή αυτή καθορίστηκε έπειτα από δοκιµές του 

πράκτορα, αν θέσουµε µεγαλύτερη τιµή τότε κινδυνεύουµε να είµαστε πολύ 

ακριβοί και οι πελάτες να µην µας προτιµούν. Κάθε τύπος προσωπικού 

υπολογιστή διαθέτει τον δικό του παράγοντα προσφοράς. Ο παράγοντας 
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προσφοράς πολλαπλασιαζόµενος µε το κόστος µας δίνει την τελική τιµή της 

προσφοράς που πραγµατοποιούµε στον πελάτη. Την πρώτη µέρα εποµένως 

που θα πραγµατοποιήσουµε προσφορές όλα τα κόστη για κάθε τύπο PC που 

προσφέρουµε θα πολλαπλασιαστούν µε 1.35. Ο παράγοντας προσφοράς 

αλλάζει καθηµερινά τιµή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Υπάρχουν τρεις 

περιπτώσεις για να πάρει νέα τιµή: 

 Όταν η τιµή που θέσαµε ως παράµετρο στην προσφορά µας βρίσκεται 

ανάµεσα, στην µεγαλύτερη και στην µικρότερη τιµή που σηµειώθηκε 

εκείνη την µέρα απ’ όλους τους πράκτορες, τότε: 

• Αν η συνολική ποσότητα που προσφέραµε την προηγούµενη 

µέρα είναι ίση µε την ποσότητα που παραγγέλθηκε από τους 

πελάτες, πράγµα που σηµαίνει ότι οι πελάτες είναι 

ευχαριστηµένοι από τις τιµές µας. Έτσι λοιπόν, έχουµε την 

δυνατότητα να αυξήσουµε τον παράγοντα για όλους τους 

προσωπικούς υπολογιστές που είχαµε παραγγελίες ώστε να 

έχουµε περισσότερα κέρδη. Η τιµή του κάθε παράγοντα 

αυξάνεται κατά 25%. 

• Αν η συνολική ποσότητα που προσφέραµε την προηγούµενη 

µέρα είναι µικρότερη από την ποσότητα που παραγγέλθηκε από 

τους πελάτες, τότε αυτό σηµαίνει ότι µερικοί πελάτες ή όλοι δεν 

έµειναν ευχαριστηµένοι από την προσφορά µας (δηλ. από την 

τιµή που θέσαµε). Έτσι θα πρέπει να µειώσουµε την τιµή του 

προσωπικού υπολογιστή για τον οποίο δεν πραγµατοποιήθηκε 

τελικά παραγγελία. Η τιµή του κάθε παράγοντα µειώνεται κατά 

10%. 

 Τέλος, στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς ξεφύγει από τα όρια της 

µικρότερης και της µεγαλύτερης τιµής της προηγούµενης µέρας, τότε ο 

παράγοντας είναι ο µέσος όρος της µεγαλύτερης και της µικρότερης 

χθεσινής τιµής δια το κόστος, µε περισσότερη βαρύτητα στην 

µεγαλύτερη τιµή. 
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 - Υποτµήµα #5: Αφού πραγµατοποιηθούν όλες οι παραπάνω 

προεργασίες, τώρα ο πράκτορας είναι έτοιµος να επεξεργαστεί τις RFQs 

σύµφωνα µε κάποιες παραµέτρους και να αποφασίσει σε ποιες RFQs θα 

πραγµατοποιήσει προσφορές. Για να πραγµατοποιηθεί προσφορά απάντηση 

σε µία RFQ θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα πέντε συνθήκες: 

1. Η ηµεροµηνία παράδοσης που απαιτεί ο πελάτης να µην ξεπερνάει την 

τελευταία µέρα που µπορούν να πραγµατοποιηθούν παραδόσεις προϊόντων. Ο 

πράκτορας πρέπει να είναι αυστηρός µε τις ηµεροµηνίες για να µην έχει στο 

τέλος του παιχνιδιού ζηµία. 

2. Η τιµή που έχουµε υπολογίσει ως προτεινόµενη στην προσφορά 

(υπολογίζοντας το κόστος των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν) να µην 

ξεπερνάει την µέγιστη τιµή που έθεσε ο πελάτης στην RFQ που µας έστειλε. 

Στην περίπτωση που την ξεπερνάει θα είναι άσκοπο να πραγµατοποιήσουµε 

προσφορά. 

3. Η τρέχουσα µέρα του παιχνιδιού να είναι µικρότερη από την 207η µέρα. 

Έχουµε αναφέρει παραπάνω ότι ο πράκτορας µετά την 207η µέρα σταµατάει 

να προµηθεύεται υλικά, έτσι λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζει να 

πραγµατοποιεί προσφορές, αφού δεν θα έχει στην διάθεση του και τα υλικά να 

τις υλοποιήσει. 

4. Προσφορές αρχίζουν να πραγµατοποιούνται από την τρίτη µέρα και µετά. 

Τις δύο πρώτες µέρες ο πράκτορας δεν έχει στην διάθεση του υλικά για να 

µπορεί να πραγµατοποιήσει προσφορές. Εποµένως η τρέχουσα µέρα του 

παιχνιδιού θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε την τρίτη µέρα του 

παιχνιδιού. 

5. Έπειτα από πολλές δοκιµές του παιχνιδιού µε τους dummies παίχτες που 

διαθέτει και σύµφωνα µε την στρατηγική που ακολουθούµε στην προµήθεια 

των υλικών καταλήξαµε στο εξής συµπέρασµα: Αν βρισκόµαστε στην D µέρα 

του παιχνιδιού τότε µπορούµε να ικανοποιήσουµε µελλοντικές ανάγκες 

πελατών µέχρι το απόθεµα των υλικών µας για την µέρα D να φτάσει 
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θεωρητικά -220. Αυτό µπορεί να συµβεί γιατί ήδη έχουµε συνάψει συµφωνία 

µε τους προµηθευτές και αναµένουµε την παράδοση υλικών την επόµενη (D + 

1) και την µεθεπόµενη µέρα (D + 2). Έτσι λοιπόν ο πράκτορας δεν δεσµεύεται 

από τα πραγµατικά αποθέµατα που τυχόν έχει στην αποθήκη του αλλά έχει 

την δυνατότητα να προβλέπει µελλοντικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

θεωρητικά αποθέµατα που µπορεί να έχει τις επόµενες µέρες. 

 Τελικά, ο πράκτορας για να πραγµατοποιήσει µία προσφορά θα πρέπει 

να ισχύουν όλα τα παραπάνω που αναφέραµε. Πριν όµως πραγµατοποιήσει 

την προσφορά θα πρέπει να ελέγξει κάτι τελευταίο: 

Τους κύκλους επεξεργασίας που θα χρειαστούν για να παραχθούν τα PC. Το 

εργοστάσιο καθηµερινά µπορεί να παράγει ένα συγκεκριµένο αριθµό 

προσωπικών υπολογιστών. Εποµένως, δε µπορεί να αντεπεξέλθει σε πολλές 

παραγγελίες. Αν λοιπόν, το εργοστάσιο έχει ελεύθερους κύκλους 

επεξεργασίας (διαθέσιµη χωρητικότητα παραγωγής) µια µέρα πριν την 

παράδοση των υπολογιστών τότε ο πράκτορας πραγµατοποιεί την προσφορά 

και είναι σίγουρος για τρία πράγµατα: 

 Ότι διαθέτει τα υλικά για να παράγει, 

 διαθέτει την χωρητικότητα του εργοστασίου να παράγει 

 και ότι θα παραδώσει τα υλικά την µέρα παράδοσης που καθορίστηκε. 

 

 - Υποτµήµα #6: Αν το παιχνίδι φτάσει την 208η µέρα τότε ο πράκτορας 

αλλάζει την τακτική των προσφορών του και πλέον γίνεται περισσότερο 

ελαστικός. Υπάρχουν δύο διαφορές στις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν σε 

σχέση µε την στρατηγική που ακολουθεί σ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού: 

α. Η ανώτατη τιµή που θέτει ο πελάτης συγκρίνεται µε το κόστος χωρίς πλέον 

αυτό να πολλαπλασιάζεται µε τον παράγοντα προσφοράς. Καταλαβαίνουµε 

λοιπόν, ότι ο πράκτορας πουλάει µε την ίδια τιµή που αγοράζει, δηλ. θέτει ως 

τιµή στην προσφορά του, το κόστος παραγωγής των υπολογιστών. Αυτό 

πραγµατοποιείται διότι δεν θέλουµε στο τέλος του παιχνιδιού να µας µείνουν 

υλικά που τα αγόρασε ο πράκτορας και τελικά δεν τα χρησιµοποίησε. Ο 
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πράκτορας µπορεί να µη κερδίζει από αυτή την στρατηγική αλλά δεν βγαίνει 

και ζηµιωµένος. 

β. Πλέον πραγµατοποιεί τις προσφορές στους πελάτες βάσει τα πραγµατικά 

αποθέµατα, που διαθέτει στην αποθήκη και όχι θεωρητικά, βάσει 

προβλέψεων. Αυτό γίνεται γιατί την 207η µέρα σταµατάει να αγοράζει υλικά, 

εποµένως δεν µπορεί να δέχεται προσφορές χωρίς να µπορεί να τις 

υλοποιήσει. 

 

3.4 Χειρισµός – επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών 
 - Μέθοδος: Για την επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών 

διαθέτουµε την µέθοδο HandleCustomerOrders, η οποία καλείται καθηµερινά 

το πολύ µια φορά αν έχουµε παραγγελίες. 

 Στην µέθοδο αυτή επεξεργαζόµαστε µία µία τις παραγγελίες των 

πελατών και ενηµερώνουµε δύο σηµαντικούς πίνακες που χρησιµοποιούνται 

σ’ όλες σχεδόν τις µεθόδους. 

 Ο ένας είναι ο πίνακας της χωρητικότητας παραγωγής του 

εργοστασίου. Όταν δεχόµαστε µία παραγγελία, απ’ ευθείας µειώνεται η 

πραγµατική χωρητικότητα του εργοστασίου για την µέρα που προηγείται την 

µέρα παράδοσης. 

 Ο δεύτερος πίνακας είναι αυτός των πραγµατικών αποθεµάτων. Έτσι 

λοιπόν, όταν δεχόµαστε µία παραγγελία, αυτόµατα µειώνουµε (δεσµεύουµε) 

τα αποθέµατα σύµφωνα µε την ποσότητα που µας ζητάµε στην παραγγελία. 

 

3.5 Χειρισµός – επεξεργασία των προσφορών των 

προµηθευτών 
 - Μέθοδος: Για την επεξεργασία των προσφορών των προµηθευτών 

διαθέτουµε την µέθοδο HandleSupplierOffers, η οποία καλείται καθηµερινά 

το πολύ µια φορά για κάθε προµηθευτή. 
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 Ουσιαστικά ο πράκτορας µας, απαντάει σ’ όλες τις προσφορές των 

προµηθευτών µε µια παραγγελία αρκεί να ισχύει µία και µοναδική συνθήκη: 

Η ποσότητα που µας προσφέρει ο προµηθευτής να µην είναι µηδενική 

(µηδενική είναι συνήθως στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής είναι 

δυσαρεστηµένος από την ανώτατη τιµή που θέσαµε στην RFQ που τον 

στείλαµε). 

 Έτσι λοιπόν, ο πράκτορας κάθε φόρα που στέλνει αίτηση για 

προσφορά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πραγµατοποιήσει παραγγελία όταν του 

στείλει ο προµηθευτής προσφορά. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο πράκτορας 

καταφέρνει να διατηρεί την «φήµη» του πάντα υψηλή. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

προµηθευτές επεξεργάζονται τις RFQs του πάντα από τις πρώτες. 

Μακροπρόθεσµα αυτό δίνει στον πράκτορα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

σε ότι αφορά τις τιµές σε σχέση µε τους υπόλοιπους πράκτορες. 

 

3.6 ∆ηµιουργία του προγράµµατος παραγωγής και διανοµής 
 - Μέθοδος: Για την δηµιουργία του προγράµµατος παραγωγής και 

διανοµής διαθέτουµε την µέθοδο production_delivery, η οποία καλείται 

καθηµερινά το πολύ µια φορά.. 

 Στην µέθοδο αυτή εξάγουµε κάθε φορά τις ενεργές παραγγελίες των 

πελατών και τις επεξεργαζόµαστε. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 

στην διαδικασία επεξεργασίας µίας παραγγελίας: 

 Αν η ηµεροµηνία παράδοσης της παραγγελίας έχει ξεπεραστεί 5 ή 

περισσότερες µέρες, τότε η παραγγελία αυτή ακυρώνεται. Οι πελάτες 

δεν δέχονται προϊόντα µετά από πέντε µέρες από την ηµέρα που 

καθόρισαν ως ηµέρα παράδοσης. 

 Όταν επεξεργαζόµαστε µία παραγγελία, αν η τρέχουσα µέρα του 

παιχνιδιού είναι δυο µέρες πριν από την µέρα που καθόρισε ο πελάτης 

ως µέρα παράδοσης τότε ο πράκτορας καταθέτει το πρόγραµµα 

παραγωγής των υπολογιστών της παραγγελίας. Η παραγωγή θα 
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πραγµατοποιηθεί την επόµενη µέρα (µια µέρα πριν την µέρα 

παράδοσης). 

 Αν η τρέχουσα µέρα του παιχνιδιού είναι η προηγούµενη της µέρας 

που καθορίστηκε ως µέρα παράδοσης τότε ο πράκτορας καταθέτει το 

πρόγραµµα διανοµής των υπολογιστών της παραγγελίας αυτής. Η 

διανοµή θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη µέρα (µε άλλα λόγια την 

επιθυµητή µέρα από τον πελάτη). 
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4 Αποτελέσµατα / Συγκρίσεις 
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4 Αποτελέσµατα / Συγκρίσεις 
 Σε κάθε παιχνίδι του διαγωνισµού, όπως έχουµε αναφέρει και 

παραπάνω στην ενότητα 2, συµµετέχουν 6 διαγωνιζόµενοι, καθένας µε τον 

δικό του πράκτορα. Νικητής είναι ο πράκτορας που θα συγκεντρώσει στο 

τέλος του παιχνιδιού τα περισσότερα χρήµατα. Ο δικός µας πράκτορας έχει 

συµµετάσχει – δοκιµαστεί σε πολλά παιχνίδια µε αντιπάλους δοκιµαστικούς 

πράκτορες οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι απ’ τους δηµιουργούς του 

διαγωνισµού. Οι δοκιµαστικοί αυτοί πράκτορες έχουν κατασκευασθεί µε 

σκοπό ο εκάστοτε διαγωνιζόµενος να µπορεί να δοκιµάσει τον πράκτορα του 

και να εξάγει κάποια συµπεράσµατα για την λειτουργία του. Στα πρώτα 

χρόνια του διαγωνισµού οι δοκιµαστικοί πράκτορες δεν ήταν αρκετά 

«έξυπνοι» µε συνέπεια οι διαγωνιζόµενοι να µην µπορούν να εξάγουν ασφαλή 

συµπεράσµατα. Τα χρόνια που ακολούθησαν και καθώς ο διαγωνισµός 

εξελισσόταν και γινόταν δυσκολότερος οι πράκτορες αυτοί έγιναν πολύ πιο 

«έξυπνοι» και ικανοί να βοηθήσουν τους διαγωνιζόµενους να εξελίξουν την 

λειτουργία του πράκτορά τους. Παρακάτω θα παραθέσουµε αποτελέσµατα, τα 

οποία έχουν εξαχθεί µετά από κάποια παιχνίδια (δοκιµές του πράκτορα pascal 

µε αντιπάλους τους δοκιµαστικούς πράκτορες του παιχνιδιού) που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής – εξέλιξης του πράκτορά 

µας. Τα αποτελέσµατα που θα παραθέσουµε είναι από 4 διαδοχικά παιχνίδια 

που πραγµατοποιήθηκαν, θα ξεκινήσουµε από το παλιότερο χρονικά. Κάθε 

παιχνίδι θα το αναλύουµε µε βάση κάποιες συγκεκριµένες κατηγορίες που µας 

ενδιαφέρουν και είναι ικανές να µας βοηθήσουνε να εξάγουµε κάποια 

συµπεράσµατα. 

 

4.1 Αποτελέσµατα παιχνιδιού 1 (219η δοκιµή) 
 Ο πράκτορας µας ονοµάζεται pascal και στον παρακάτω πίνακα 8 

παραθέτουµε τα αποτελέσµατα του πρώτου από τα 4 παιχνίδια που θα 

αναλύσουµε 
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       Πίνακας 8: Αποτελέσµατα παιχνιδιού 1 

 

- Τελικό ποσό χρηµάτων: Στο παιχνίδι αυτό ο πράκτορας κατάφερε να 

συγκεντρώσει περισσότερα χρήµατα ($ 9.211.516) απ’ τους υπόλοιπους 

πράκτορες. Η διαφορά των χρηµάτων απ’ τους άλλους δεν είναι µεγάλη. 

- Έσοδα / έξοδα: Κοιτώντας τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι έχει περισσότερα 

έσοδα απ’ όλους. Όσο αναφορά τα έξοδα αγοράς υλικών βλέπουµε ότι έχει 

λιγότερα από τρεις πράκτορες. Αυτό είναι επιτυχία του πράκτορα γιατί 

παρόλο που οι πράκτορες αυτοί αγόρασαν περίπου τα ίδια υλικά (µε τη 

διαφορά ότι τα αγόρασαν ακριβότερα) δεν έχουν τα ίδια έσοδα µε τον pascal. 

- Κόστος αποθήκευσης: Το κόστος αποθήκευσης των υλικών είναι 

µεγαλύτερο λόγω του ότι είχε περισσότερα υλικά αποθηκευµένα κατά την 

διάρκεια του παιχνιδιού (σε άλλο παιχνίδι θα δούµε ότι η τακτική αυτή θα µας 

βοηθήσει πολύ). 

- Ποινές: Οι ποινές λόγω καθυστερηµένων παραδόσεων δεν δηµιούργησαν 

µεγάλη διαφορά στην κατάταξη των πρακτόρων. Απλά αναφέρουµε ότι ο 

πράκτορας µας έλαβε τις περισσότερες ποινές, οι οποίες όµως ήταν ασήµαντες 

µε βάση το τελικό ποσό που συγκέντρωσε. 

 64



- Παραγγελίες: Όσο αναφορά τις παραγγελίες είναι αξιοπρόσεκτο ότι παρόλο 

που εκτέλεσε λιγότερες παραγγελίες από τους υπόλοιπους πράκτορες 

κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα χρήµατα. 

- Εκµετάλλευση εργοστασίου: Η εκµετάλλευση του εργοστασίου είναι η 

µεγαλύτερη του παιχνιδιού (37%) παρόλο που ο πράκτορας µας έφερε εις 

πέρας λιγότερες παραγγελίες. 

 

4.2 Αποτελέσµατα παιχνιδιού 2 (220η δοκιµή) 
 Στον πίνακα 9 που ακολουθεί παραθέτουµε τα αποτελέσµατα από το 2ο 

στη σειρά παιχνίδι που θα αναλύσουµε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Πίνακας 9: Αποτελέσµατα παιχνιδιού 2 

 

- Τελικό ποσό χρηµάτων: Στο παιχνίδι αυτό ο πράκτορας κατάφερε να 

συγκεντρώσει περισσότερα χρήµατα από τους υπόλοιπους και µάλιστα µε 

µεγαλύτερη διαφορά (περίπου $ 5.000.000) απ’ ότι στο προηγούµενο παιχνίδι. 

- Έσοδα / έξοδα: Έχει λιγότερα έσοδα από τους υπόλοιπους όµως τα έξοδα 

αγοράς των υλικών είναι µικρότερα απ’ τα έξοδα των υπολοίπων, αναλογικά 

πάντα. Έτσι λοιπόν, η διαφορά αυτή θέτει τον πράκτορα στην πρώτη θέση της 
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τελικής κατάταξης έχοντας συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήµατα. 

∆ιαπιστώνουµε δηλ., ότι ο πράκτορας µε βάση τις στρατηγικές, που έχει 

υιοθετήσει στην αγορά των υλικών καθώς και στην πώληση των PCs που 

παράγει έχει καταφέρει να αγοράζει φθηνότερα και να πουλάει ακριβότερα. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, θα θυµίσουµε απλά ότι στην στρατηγική 

των πωλήσεων χρησιµοποιήσαµε ένα παράγοντα προσφοράς, ο οποίος 

προσαρµόζει συνεχώς τις τιµές προσφοράς ανάλογα µε τις διαθέσεις των 

πελατών. Στην στρατηγική προµήθειας των υλικών αποδεχόµαστε όλες τις 

προσφορές των προµηθευτών, αποκτώντας έτσι «καλή φήµη» και έχουµε 

σταθερή – στατική τακτική στην αγορά υλικών. 

- Κόστος αποθήκευσης: Το κόστος αποθήκευσης των υλικών µας είναι 

µεγαλύτερο απ’ των υπολοίπων, γιατί όπως αναφέραµε και στο προηγούµενο 

παιχνίδι διατηρούµε περισσότερα υλικά στην αποθήκη κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού. Αυτό µας δίνει το δικαίωµα όµως, πάντα να εκπληρώνουµε 

παραγγελίες και σε ακραίες περιπτώσεις, που οι προµηθευτές καθυστερούν 

την παράδοση υλικών µέχρι και πέντε – έξι µέρες. Αυτό θα αναλυθεί 

καλύτερα στην ανάλυση των ποινών. 

- Ποινές: Οι ποινές των δοκιµαστικών πρακτόρων για καθυστερηµένες 

παραδόσεις φθάνουν έως και $ 1.762.704, ενώ η ποινή του δικού µας 

πράκτορα είναι µόλις $ 93835, εποµένως διαπιστώνουµε ότι ο πράκτορας µας 

σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους ήταν απόλυτα συνεπής στις παραδόσεις των 

PCs (το ποσοστό του σύµφωνα µε τον πίνακα είναι 100%). Το παιχνίδι αυτό 

όµως είχε µία ιδιορρυθµία – διαφορά σε σχέση µε το προηγούµενο: Οι 

προµηθευτές για κάποιο χρονικό διάστηµα περίπου 10 ηµερών έστελναν πολύ 

µικρές  ποσότητες υλικών ή και καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι δοκιµαστικοί 

πράκτορες «την πάτησαν», γιατί δεν είχαν στην διάθεση τους τα υλικά να 

εκπληρώσουν τις παραγγελίες που είχαν υποσχεθεί και ζηµιώθηκαν µε αρκετά 

χρήµατα. Σε αντίθεση µε τους δοκιµαστικούς πράκτορες, ο πράκτορας µας 

µπόρεσε να αντεπεξέλθει στην κατάσταση αυτή και οι ποινές να είναι οι 

ελάχιστες δυνατές. 
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- Παραγγελίες: Εκτέλεσε περίπου 1000 παραγγελίες λιγότερες από τους 

υπόλοιπους. Έπειτα από πολλές δοκιµές καταφέραµε να διαπιστώσουµε ότι 

βρισκόµαστε στο κατάλληλο ποσοστό παραγγελιών, που µας επιτρέπει να 

συγκεντρώσουµε περισσότερα χρήµατα µε λιγότερες ποινές. Τελικά, 

σηµαντικότερο είναι η ποιότητα των παραγγελιών παρά η ποσότητα. 

- Εκµετάλλευση εργοστασίου: Παρ’ όλο που οι παραγγελίες που 

εκτελέστηκαν ήταν λιγότερες η εκµετάλλευση του εργοστασίου του πράκτορα 

(37%) είναι περίπου η ίδια µε των υπολοίπων πρακτόρων. 

 

4.3 Αποτελέσµατα παιχνιδιού 3 (221η δοκιµή) 
 Στο τρίτο παιχνίδι που θα αναλύσουµε ο πράκτορας ουσιαστικά 

κερδίζει κατά κράτος τους αντιπάλους τους. Ο πίνακας 10 περιγράφει τα 

σηµαντικότερα στοιχεία που εξήχθησαν από το παιχνίδι αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πίνακας 10: Αποτελέσµατα παιχνιδιού 3 

 

- Τελικό ποσό χρηµάτων: Ο πράκτορας συγκέντρωσε $6.346.891 σε αντίθεση 

µε τους δοκιµαστικούς πράκτορες οι οποίοι τελείωσαν το παιχνίδι µε 

αρνητικό ποσό χρηµάτων ($ - 5.500.000). ∆ιαπιστώνουµε ότι η διαφορά 
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χρηµάτων στο παιχνίδι αυτό είναι πολύ µεγάλη και κυµαίνεται περίπου στα $ 

11.000.000. Μέχρις στιγµής είναι µεγαλύτερη από τα παιχνίδια που 

αναλύσαµε. 

- Έσοδα / έξοδα: Ουσιαστικά έχουµε το ίδιο σκηνικό µε τα προηγούµενα 

παιχνίδια, ο πράκτορας είναι στην πρώτη θέση διότι έχει καλύτερη διαφορά 

εσόδων – εξόδων και όχι γιατί έχει περισσότερα έσοδα από πωλήσεις 

υπολογιστών. 

- Κόστος αποθήκευσης: ∆εν έχει µεγάλη διαφορά από αυτό των υπολοίπων. 

Σ’ όλα τα παιχνίδια κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα. 

- Ποινές: Η µεγάλη διαφορά στο ποσό των χρηµάτων που συγκέντρωσαν οι 

δοκιµαστικοί πράκτορες και στον δικό µας οφείλεται κατά ένα µεγάλο βαθµό 

στις ποινές. Οι ποινές για τους άλλους πράκτορες έφθασαν σχεδόν τα $ 

7.000.000 (αποδοτικότητα παράδοσης: 75%). Ενώ ο πράκτορας µας έχει µόλις 

$ 509.043 ποινή (αποδοτικότητα παράδοσης: 96%). Η αιτία είναι η ίδια µε το 

προηγούµενο παιχνίδι, η καθυστέρηση δηλ. των προµηθευτών στην παράδοση 

των προϊόντων. 

- Παραγγελίες: Εκτέλεσε περίπου τα 2/3 των παραγγελιών που εκτέλεσαν οι 

άλλοι πράκτορες. 

- Εκµετάλλευση εργοστασίου: Το ποσοστό εκµετάλλευσης του εργοστασίου 

του πράκτορά µας είναι 37%, των υπολοίπων είναι περίπου 39 – 41%. Πολύ 

µικρή διαφορά για να αλλάξει τα αποτελέσµατα του παιχνιδιού. 

 

4.4 Αποτελέσµατα παιχνιδιού 4 (222η δοκιµή) 
 Το παιχνίδι αυτό είναι σχεδόν παρόµοιο µε το προηγούµενο, µε την 

διαφορά ότι οι προµηθευτές δεν δηµιούργησαν προβλήµατα στην παράδοση 

των υλικών. Το παιχνίδι εξελίχθηκε οµαλά και οι διαφορές που 

δηµιουργήθηκαν θα δούµε ότι οφείλονται µόνο στις τιµές που οι πράκτορες 

αγόραζαν και πουλούσαν. Ο πίνακας 11 περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 

χρειαζόµαστε για να εξάγουµε τα συµπεράσµατά µας. 
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  Πίνακας 11: Αποτελέσµατα παιχνιδιού 4 

 

- Τελικό ποσό χρηµάτων: Συγκέντρωσε $ 5.501.225 µε  διαφορά περίπου $ 

6.500.000 από τους υπόλοιπους. Όλοι οι δοκιµαστικοί πράκτορες τερµάτισαν 

το παιχνίδι µε αρνητικό ποσό χρηµάτων. 

- Έσοδα / έξοδα: Όλοι οι δοκιµαστικοί πράκτορες αντιµετώπισαν προβλήµατα 

µε την αγορά των υλικών και την πώληση των υπολογιστών, αφού µόνο ένας 

κατάφερε τα έσοδα από την πώληση να είναι λίγο µεγαλύτερα από την αγορά 

των υλικών. Οι άλλοι τέσσερις αγόραζαν ακριβότερα απ’ ότι πουλούσαν. Ο 

πράκτορας µας αντίθετα, κατάφερε να έχει µία διαφορά περίπου $ 7.000.000 

ανάµεσα στην αγορά των υλικών και στην πώληση των υπολογιστών. 

- Κόστος αποθήκευσης: Στα ίδια επίπεδα µε τα προηγούµενα παιχνίδια. 

- Ποινές: Όλοι οι δοκιµαστικοί πράκτορες συν του δικού µας έλαβαν περίπου 

τις ίδιες ποινές. Με άλλα λόγια η κατάταξη των πρακτόρων δεν επηρεάστηκε 

από τις ποινές. 

- Παραγγελίες: Όπως και στα προηγούµενα παιχνίδια ο πράκτορας µας 

εκτέλεσε περίπου τα 2/3 των παραγγελιών απ’ ότι εκτέλεσαν οι δοκιµαστικοί. 
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- Εκµετάλλευση εργοστασίου: Όλοι οι πράκτορες εκµεταλλεύθηκαν περίπου 

στο ίδιο ποσοστό το εργοστάσιο τους, για την ακρίβεια ο πράκτοράς µας είχε 

ποσοστό εκµετάλλευσης 37%. 
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5  Γραφικό περιβάλλον του διαγωνισµού 
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5  Γραφικό περιβάλλον του διαγωνισµού 
 Καθώς διεξάγεται το παιχνίδι, ο διαγωνισµός µας παρέχει ένα γραφικό 

περιβάλλον το οποίο µας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούµε τον 

πράκτορα µας. Ένα στιγµιότυπο από το γραφικό αυτό περιβάλλον 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Βοηθητικό γραφικό περιβάλλον του διαγωνισµού 
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 Το γραφικό αυτό περιβάλλον µας παρουσιάζει τέσσερα στοιχεία του 

πράκτορα και ένα στοιχείο του παιχνιδιού γενικότερα. 

 Το γενικότερο στοιχείο που φαίνεται πάνω δεξιά µας παρουσιάζει τις 

RFQs, τις προσφορές και τις παραγγελίες που γίνονται απ’ όλους τους 

πράκτορες, τους προµηθευτές και τους πελάτες. 

  Τα τέσσερα στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν συγκεκριµένα µε τον 

πράκτορα είναι: 

 Το ποσό των χρηµάτων που διαθέτει κάθε φορά στον τραπεζικό του 

λογαριασµό (αριστερά το 2ο παράθυρο). Στο στιγµιότυπο αυτό 

διαπιστώνουµε ότι κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ο πράκτορας έχει 

µία σταθερή ανοδική πορεία οικονοµικά. 

 Την εκµετάλλευση του εργοστασίου (δεξιά το 2ο παράθυρο), η οποία 

φαίνεται ότι κατά την διάρκεια του παιχνιδιού είναι σταθερή στα 

επίπεδα του 40%. 

 Τους έτοιµους υπολογιστές που έχει στην αποθήκη του (το κάτω 

αριστερά παράθυρο), οι οποίοι δεν είναι πολλοί. Αυτό όµως είναι 

επιλογή δική µας σύµφωνα µε την στρατηγική που ακολουθούµε στην 

παραγωγική διαδικασία. 

 Τα υλικά που έχει στην αποθήκη του (το κάτω δεξιά παράθυρο) και 

είναι έτοιµα προς χρήση και κατασκευή προσωπικών υπολογιστών. 

Βλέπουµε ότι έχει αρκετά υλικά στην αποθήκη, γι’ αυτό και το κόστος 

που έχουµε είναι πάντα µεγαλύτερο από τους υπόλοιπους πράκτορες. 
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6. Σχετικές εργασίες 
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6. Σχετικές εργασίες 
 Μετά το τέλος κάθε διαγωνισµού που διεξάγεται κάθε χρόνο, 

εκδίδονται αρκετές περιγραφές πρακτόρων που συµµετέχουν στον διαγωνισµό 

TAC SCM. Μερικές από τις περιγραφές που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς για 

πράκτορες οι οποίοι είχαν καλή πορεία στο διαγωνισµό περιγράφονται 

παρακάτω. Κάθε πράκτορας, θα δούµε ότι ακολουθεί την δική του στρατηγική 

και προσέγγιση για να κερδίσει. Μερικές λοιπόν από τις περιγραφές αυτές 

είναι: 

- SouthamptonSCM: Υιοθετεί µία ασαφής από τεκµηρίωση προσέγγιση, η 

οποία βασίζεται σε µία βάση κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν την συµπεριφορά 

του πράκτορα  στις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν (He et al., 2006). 

- DeepMaize: Ο πράκτορας αυτός δηµιουργεί µία θεωρητική ανάλυση της 

οικονοµίας που επικρατεί στο εκάστοτε παιχνίδι, µε σκοπό να επιλέγει κάθε 

φορά τις προσφορές των πελατών που τον συµφέρει καθώς και την 

δηµιουργία της καλύτερης δυνατής προσφοράς από τον ίδιο (Kiekintveld et 

al., 2004). 

- RedAgent: Χρησιµοποιεί µία εσωτερική προσοµοιωµένη αγορά µε σκοπό να 

κατανέµει τους πόρους που διαθέτει αποδοτικά και να καθορίσει τις τιµές 

τους. Λειτουργώντας σωστά οι παραπάνω διαδικασίες θα µπορεί ο πράκτορας 

πλέον να προσδιορίζει τις προσφορές των πελατών που τον συµφέρουν 

(Keller, Duguay, Precup, 2004). 

- CMieux: ∆ηµιουργεί προβλέψεις, χρησιµοποιώντας µία φόρµα ενός δέντρου 

παλινδρόµησης, η οποία «τραβάει» πληροφορίες από προηγούµενα παιχνίδια, 

τις επεξεργάζεται και στη συνέχεια λαµβάνονται αποφάσεις για το τρέχων 

παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι ένα στατιστικό µοντέλο που βασίζεται κατά ένα 

µεγάλο βαθµό σε παιχνίδια που έχουν ήδη διεξαχθεί (Benisch et al., 2006). 

- Botticelli: Χρησιµοποιεί γραµµική παλινδρόµηση πάνω στα δεδοµένα των 

προσφορών των τελευταίων 5 ηµερών, έτσι ώστε να εξάγει µία γραµµική 

συνάρτηση, η οποία θα βοηθήσει στην επεξεργασία και αποδοχή 
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συγκεκριµένων προσφορών από τους πελάτες, οι οποίες είναι περισσότερο 

συµφέρουσες για τον πράκτορα (Benisch et al., 2004). 

- MinneTac: Ο πράκτορας αυτός αποτελείται από 7 βασικά στοιχεία – 

τµήµατα. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

 «Αποθήκη» - κεντρικό τµήµα: Το στοιχείο αυτό συνδέει όλα τα 

υπόλοιπα τµήµατα µεταξύ τους και είναι το µόνο που είναι ορατό απ’ 

όλα τα υπόλοιπα. Σε οποιαδήποτε αλλαγή συµβεί σε κάποιο στοιχείο 

ενηµερώνει για την νέα κατάσταση όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. 

 Επικοινωνίες: ∆ιαχειρίζεται την επικοινωνία του πράκτορα µε τον 

κεντρικό διακοµιστή του παιχνιδιού. 

 Προµήθεια: Είναι υπεύθυνο για την αγορά των απαιτούµενων υλικών 

από τους προµηθευτές για να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών. 

 Παραγωγή: Προγραµµατίζει την διαδικασία της παραγωγής είτε για να 

ικανοποιήσει τις ενεργές παραγγελίες είτε για να παραχθούν 

υπολογιστές, να αποθηκευθούν και µελλοντικά να πουληθούν. 

 Πωλήσεις: Αναλαµβάνει την δηµιουργία προσφορών προς απάντηση 

στις RFQs των πελατών. Στόχος είναι να µπορεί να προβλέπει σε ποιες 

RFQs να απαντήσει έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα κέρδη 

µακροπρόθεσµα. 

 Μεταφορά προϊόντων: Το στοιχείο αυτό έχει αναλάβει την έγκαιρη 

παράδοση των προϊόντων στον πελάτη, χωρίς καθυστερήσεις και κατά 

συνέπεια ποινές. 

 Προβλέψεις: ∆ιατηρεί µοντέλα της αγοράς και προβλέπει την 

µελλοντική ζήτηση και διαθεσιµότητα των υλικών (Collins, Agovic et 

al., 2005). 

- TacTex: Τελευταίο πράκτορα αφήσαµε τον νικητή του διαγωνισµού. Ο 

TacTex ήταν ο νικητής του TAC SCM 2006. Ο πράκτορας αυτός ως βασική 

ιδέα έχει την δηµιουργία προβλέψεων για την µελλοντική οικονοµία. Αυτό 

ερµηνεύεται µε προβλέψεις για τις τιµές των υλικών που αγοράζουν από τους 

προµηθευτές, το επίπεδο της ζήτησης των πελατών καθώς και το ποσοστό των 
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αποδεκτών προσφορών έτσι ώστε να µεγιστοποιούνται τα κέρδη. Η κύρια 

δοµή του πράκτορα αυτού, αποτελείται από τρία βασικά µοντέλα: το µοντέλο 

προµηθευτή, το µοντέλο ζήτησης και το µοντέλο πρόβλεψης προσφορών προς 

αποδοχή. 

α. Το µοντέλο προµηθευτή επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά µε τα 

αποθέµατα υλικών και την αγορά τους. Στόχος του είναι η ελαχιστοποίηση 

του κόστους αγοράς των υλικών που απαιτούνται από το µοντέλο ζήτησης. 

β. Το µοντέλο ζήτησης επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές 

µε τον προγραµµατισµό των πωλήσεων και της παραγωγής. Στόχος του είναι 

η µεγιστοποίηση των κερδών σύµφωνα πάντα µε τα δεδοµένα που δέχεται από 

το µοντέλο του προµηθευτή. 

γ. Ουσιαστικά, το µοντέλο πρόβλεψης προσφορών προς αποδοχή, 

επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά µε την γενικότερη κατάσταση της 

οικονοµίας, έτσι ώστε να είναι ικανό να προβλέπει ποιες από τις προσφορές 

που δέχεται είναι συµφέρουσες για τον πράκτορα (Pardoe, Stone, 2006). 
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7. Συµπεράσµατα 
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7. Συµπεράσµατα 
 Στην εργασία αυτή περιγράψαµε την λειτουργία του πράκτορα Pascal, 

ενός πράκτορα ο οποίος κατασκευάστηκε µε σκοπό την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ενός εικονικού εργοστασίου συναρµολόγησης 

προσωπικών υπολογιστών. Ο πράκτορας αυτός παραµετροποιήθηκε σύµφωνα 

µε τα πρότυπα του διαγωνισµού TAC SCM 2006, που πραγµατοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 2006. Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού καθώς και 

τον αλγόριθµο που χρησιµοποιεί ο πράκτορας εξάγαµε τα εξής 

συµπεράσµατα: 

 Ο διαγωνισµός του 2006 είναι ο πλέον δυσκολότερος από όλους όσους 

έχουν πραγµατοποιηθεί, διότι οι προµηθευτές έγιναν «εξυπνότεροι», η 

αγορά δεν είναι σταθερή και τέλος η «φήµη» του πράκτορα παίζει 

καθοριστικό ρόλο. 

 Ο πράκτορας λειτουργεί αρµονικά σύµφωνα µε τα πρότυπα του 

παιχνιδιού, χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες που έχουν τεθεί. 

 Η στρατηγική του στην αγορά υλικών προσαρµόστηκε σύµφωνα µε 

τους νέους «έξυπνους» προµηθευτές της αγοράς (κάποιες παλιότερες 

«πονηρές» τακτικές, όπως µεγάλες παραγγελίες την 1η µέρα του 

παιχνιδιού δεν είναι εφικτές). 

 Η στρατηγική του στις πωλήσεις έγινε περισσότερο προβλεπτική και 

δυναµική, έτσι ώστε να προσαρµόζεται στις διάφορες καταστάσεις 

στην διάρκεια του παιχνιδιού. 
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 Παράρτηµα – Κατασκευή διασύνδεσης χρήστη 

(User Interface) 
 Στο παράρτηµα αυτό, θα περιγράψουµε ένα εναλλακτικό γραφικό 

περιβάλλον, που µας βοήθησε κατά την διάρκεια κατασκευής του πράκτορά 

στη συνεχή βελτίωση του. Το γραφικό αυτό περιβάλλον δηµιουργήθηκε από 

τον συνάδελφο Ισαακίδη Γεράσιµο πριν από τρία χρόνια µε σκοπό να 

βελτιώσει τον δικό του πράκτορα. ∆ιατηρεί δεδοµένα γενικά για το παιχνίδι 

αλλά και συγκεκριµένα για τον πράκτορα, κάποιες επιπλέον πληροφορίες δηλ. 

τις οποίες δεν µας τις παρέχει το γραφικό περιβάλλον που διαθέτει ο 

διαγωνισµός. Τον ευχαριστούµε που µας το πρόσφερε και µπορούµε να πούµε 

ότι ήταν ένα πολύτιµο εργαλείο που βοήθησε αρκετά στην εξέλιξη του 

πράκτορα Pascal. 

 Το πρόσθετο γραφικό περιβάλλον δεν το χρησιµοποιήσαµε αυτούσιο 

όπως το παραλάβαµε, αλλά πραγµατοποιήσαµε κάποιες αλλαγές κυρίως στα 

δεδοµένα που µας ενδιαφέρουν να παρακολουθούµε για τον πράκτορα κατά 

την διάρκεια του παιχνιδιού. Παρακάτω παραθέτουµε µια εικόνα από το 

γραφικό περιβάλλον: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Πρόσθετο γραφικό περιβάλλον  
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 Έτσι λοιπόν, τα στοιχεία που διατηρούµε και παρακολουθούµε µέσω 

του γραφικού µας περιβάλλοντος είναι τα εξής: 

 Παρακολουθείται καθηµερινά το ακριβές ποσό του τραπεζικού µας 

λογαριασµού. 

 Τα αποθέµατα για κάθε υλικό που διαθέτουµε στην αποθήκη µας. 

 Τα έσοδα (ταξινοµηµένα) που µας προσφέρουν οι παραγγελίες που 

έχουµε δεχτεί από τους πελάτες. 

 Τις προσφορές που δεχόµαστε από τους προµηθευτές σε κάθε RFQ που 

τους στέλνουµε. 

 Τις µεγαλύτερες και τις µικρότερες τιµές που σηµειώθηκαν στην αγορά 

για κάθε προϊόν (προσωπικό υπολογιστή, PC). 

 Την ποσότητα των PCs που προσφέρουµε συνολικά σ’ όλες τις 

προσφορές µας καθώς και την συνολική ποσότητα που παραγγέλθηκε 

από τους πελάτες. 

 Τις τιµές των προϊόντων που πουλάει ο πράκτορας (το στοιχείο αυτό το 

διατηρούµε έτσι ώστε να συγκρίνουµε τις τιµές πώλησης των 

προϊόντων µ’ αυτές της αγοράς). 

 Τέλος, διατηρούµε την εκµετάλλευση του εργοστασίου µε ακριβές 

ποσοστό. 
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