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Πεπίλητη 

 
Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο αιγνξίζκσλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

πιεζπζκνχο ηερλεηψλ πξαθηφξσλ. Ζ αλάιπζε βαζίζηεθε ζηελ επέθηαζε ελφο ππάξρνληνο   

εξγαιείνπ αλνηρηνχ θψδηθα πξνζνκνίσζεο αγνξψλ κε ζπζηήκαηα ηερλεηψλ πξαθηφξσλ. 

Σξείο λένη αιγφξηζκνη ελζσκαηψζεθαλ ζην ελ ιφγσ εξγαιείν θαη κηα λέα ζηξαηεγηθή 

ηερλεηψλ πξαθηφξσλ. Οη πξνζνκνηψζεηο εθηειέζηεθαλ θάλνληαο ρξήζε επηιεγκέλσλ 

ζπλδπαζκψλ ηφζν αιγνξίζκσλ φζν θαη ζηξαηεγηθψλ ησλ ηερλεηψλ πξαθηφξσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αιγνξίζκσλ. 

πγθεθξηκέλα, έγηλε ζχγθξηζε ησλ αιγνξίζκσλ δηαπξαγκάηεπζεο κε βάζε ηέζζεξα 

κέηξα αμηνιφγεζεο : ην κέζν απφιπην ζθάικα πξφβιεςεο, ηε ζπληζηψζα ζχγθιηζεο, ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε θαη ην πνζνζηφ αλεπηηπρψλ ζπλαιιαγψλ. Σα απνηειέζκαηα 

κειεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ πξαθηφξσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ. 

Ζ κειέηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα θείκελν αλαθνξάο γηα κειινληηθνχο 

εξεπλεηέο θη σο έλα εξγαιείν πεηξακαηηζκνχ ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο. Σα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο έξεπλαο ζα βνεζήζνπλ ηνπο ζρεδηαζηέο κεραληζκψλ αγνξάο, εθνδηάδνληάο ηνπο  

κε πξνηάζεηο  γηα επίηεπμε πςειφηεξεο αθξίβεηαο πξφβιεςεο, θαιχηεξεο εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη βειηησκέλνπ ζρεδηαζκνχ.  

 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Αγνξέο πιεξνθνξίαο, ζπλάζξνηζε πιεξνθνξηψλ, ηερλεηνί πξάθηνξεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

 

The scope of this thesis was the behavioral study of several price negotiation 

algorithms in electronic information markets using populations of artificial agents. The 

analysis was based on the extension of an existing open source tool for simulation of 

markets with artificial agents’ systems. Three new algorithms were incorporated in the 

aforementioned tool alongside a new strategy of artificial agents. The simulations were 

executed using selected combinations of market algorithms as well as artificial agents’ 

strategies. The results were used for a series of observations in the behavior of algorithms. 

Specifically, different market design algorithms were compared based on four 

evaluation measures: the mean absolute forecasting error, Smith’s Alpha, market power and 

the percentage of pending transactions. The results were studied regarding different agent 

populations and different trading strategies. 

The parent study can function as a future reference for researchers as well as a tool 

of experimentation in the field of information markets. The results of this research will help 

the study of market design mechanisms, providing the researchers with proposals for 

achieving higher forecast accuracy, better interpretation of results and improved planning.  

 

Keywords: Information Markets, Information Aggregation, Artificial Agents 
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1   

ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Δξεπλεηηθό Πιαίζην. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2003 ήξζε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο Ζ.ΠΑ. κηα εξεπλεηηθή 

πιαηθφξκα ηνπ  Τπνπξγείνπ  Ακχλεο (Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA)) πνπ είρε ζθνπφ λα θαζηεξψζεη κηα Αγνξά Πνιηηηθήο Αλάιπζεο πνπ ζα 

επέηξεπε ζπλαιιαγέο  ζπκβνιαίσλ ζρεηηθά κε δηάθνξεο κνξθέο γεσπνιηηηθψλ 

θηλδχλσλ. Οη πξνηεηλφκελεο ζπκβάζεηο βαζίζηεθαλ ζε δείθηεο νηθνλνκηθήο πγείαο, 

αζηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζηξαηησηηθήο δηάζεζεο, δεηθηψλ ζχγθξνπζεο θαη ελδερνκέλσο 

αθφκε θαη ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεξηθέο  ζπκβάζεηο 

ήηαλ  βαζηζκέλεο ζε  εξσηήζεηο φπσο «πφζν γξήγνξα ε κε πεηξειαηνθφξνο 

παξαγσγή ηεο Αηγχπηνπ ζα απμεζεί ην πξνζερέο έηνο;» ή «ζα απνζπξζνχλ ηα 

ζηξαηεχκαηα ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηε ρψξα Α ζε δχν έηε ή ιηγφηεξα;»  

 

Δπηπιένλ, ζα ήηαλ πηζαλέο ζπλαιιαγέο γηα ζπλδπαζκνχο ζπκβνιαίσλ, ίζσο 

αθφκε θαη ζπλδπάδνληαο έλα νηθνλνκηθφ θη έλα πνιηηηθφ γεγνλφο. θνπφο ήηαλ λα 

κειεηεζεί εάλ νη ζπλαιιαγέο ζε ηέηνηεο ζπκβάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξφβιεςε  κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαζψο θαη πψο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

γεγνλφησλ γίλνληαλ αληηιεπηέο. Δληνχηνηο, αθνινχζεζε έληνλε θξηηηθή ζηε DARPA 



 

  

γηα ηελ πξφηαζε ησλ «ζπκβνιαίσλ ηξνκνθξαηίαο,» θαη πξνο απνθπγή πνιηηηθνχ 

θφζηνπο γηα ηελ ππεξάζπηζε ελφο  πξνγξάκκαηνο, ε ηδέα εγθαηαιείθηεθε. 

 

Χζηφζν, κέζα απφ απηή ηε δηακάρε κεηαμχ DARPA θαη θξηηηθψλ ηνπ Σχπνπ, 

επήιζε κηα δσεξή απεηθφληζε ηεο δχλακεο ησλ αγνξψλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο πηζαλφηεηεο  έθβαζεο κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Έηζη ζηαδηαθά πξνέθπςε κηα λέα 

κνξθή αγνξάο, γλσζηή σο αγνξά πξφβιεςεο, αιιά θαη  «αγνξά πιεξνθνξηψλ» ή 

«κέιινληα γεγνλφηνο».  

 

Αλαιπηηθά, απηέο είλαη αγνξέο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαιιαγέο ζπκβνιαίσλ ε απφδνζε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ  άγλσζηα κειινληηθά 

γεγνλφηα. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ελζνπζηαζκνχ γηα ηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ππφζεζε πεξί απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ. χκθσλα κε ηελ 

ππφζεζε απηή, ζε κηα  αιεζηλά απνηειεζκαηηθή αγνξά, ε ηηκή ηζνξξνπίαο 

ελζσκαηψλεη φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία, θαη θαλέλαο ζπλδπαζκφο δηαζέζηκσλ 

δεκνζθνπήζεσλ  δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηησζνχλ  νη πξνβιέςεηο ηεο 

αγνξάο. Φπζηθά είλαη απίζαλν νη αγνξέο πιεξνθνξίαο λα είλαη θπξηνιεθηηθά 

απνηειεζκαηηθέο, φκσο ε επηηπρήο πξφβιεςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηέηνηεο αγνξέο (βιέπε πίλαθα 2.1) έρεη πξνθαιέζεη νπζηαζηηθφ 

ελδηαθέξνλ. 

 

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο (Information Markets) έρνπλ παξνπζηάζεη άξηζηεο 

δπλαηφηεηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη πξφβιεςεο κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη 

αγνξέο απηέο κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ απνηειεζκαηηθά πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

δηαζθνξπηζκέλεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη πξνθχπηνπζεο ηηκέο αγνξάο 

απεηθνλίδνπλ ηε  πξφβιεςε ηεο αγνξάο γηα ηελ πηζαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ 

εθβάζεσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ αγνξψλ έρεη επηηξέςεη ηελ 

επξχηεξε εθαξκνγή ησλ αγνξψλ πιεξνθνξηψλ φπσο επίζεο θαη  βειηησκέλσλ 

επηινγψλ ζρεδηαζκνχ αγνξάο κε ζθνπφ ηελ επηρεηξεζηαθή πξφβιεςε θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

 



 

  

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο αλακέλεηαη λα γίλνπλ έλα θεληξηθφ φξγαλν δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε επίπεδν νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην κέιινλ. Μηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε επηρεηξείηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

 

1.2 θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο    

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο θαη ηελ κειέηε ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αθνινπζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο. Δπηδηψμακε  λα πξνζεγγίζνπκε ην πεδίν ησλ αγνξψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ κεραληζκψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, εμεηάδνληαο  ηελ αθξίβεηα πξφβιεςεο θάζε αγνξάο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπλαιιαγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ. 

 

Γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο έγηλε επέθηαζε ελφο εξγαιείνπ 

πξνζνκνίσζεο αγνξψλ (JASA) κε ηερλεηνχο πξάθηνξεο. Δλζσκαηψζακε επηπιένλ 

κεραληζκνχο δηαπξαγκάηεπζεο φπσο επίζεο θαη λέεο ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ γηα 

ηνπο ηερλεηνχο πξάθηνξεο. Πξνζπαζήζακε κέζα απφ ηελ εθηέιεζε ελφο αξηζκνχ 

πεηξακάησλ λα αμηνινγήζνπκε ηνπο δηαθφξνπο κεραληζκνχο (φπσο επίζεο θαη ηηο 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο), κε απψηεξν ζηφρν λα πξνζθέξνπκε έλα θείκελν αλαθνξάο ζε 

κειινληηθνχο εξεπλεηέο θη έλα εξγαιείν πεηξακαηηζκνχ ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο. 

 

1.3 Γηαδηθαζία πγγξαθήο 

 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο: 

κειεηήζεθαλ ηα πεδία ησλ αγνξψλ πιεξνθνξηψλ, ησλ ηερλεηψλ πξαθηφξσλ θαζψο 

επίζεο θαη ησλ πξνζνκνηψζεσλ κε ζπζηήκαηα ηερλεηψλ  πξαθηφξσλ.   

 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζακε ηηο ζρεηηθέο πιαηθφξκεο πξνζνκνίσζεο, θαζνξίζακε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη επηιέμακε ηελ 



 

  

πιαηθφξκα JASA ηελ νπνία θαη επεθηείλακε γηα λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο. 

 

Έπεηηα πξνρσξήζακε ζηελ επέθηαζε ηνπ εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο πνπ 

επηιέμακε πξνζζέηνληαο θιάζεηο πνπ πινπνηνχλ θαηλνχξηνπο αιγφξηζκνπο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ ησλ πξαθηφξσλ θαη πνιηηηθέο 

ηηκνιφγεζεο. Δπίζεο, πξνζζέζακε δπλαηφηεηεο εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε βάζε ηα κέηξα αμηνιφγεζεο ησλ αιγνξίζκσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ.  

 

Σέινο,  ηελ εθηέιεζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ  αθνινχζεζε κειέηε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεραληζκψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Μειεηήζακε ηε ζπκπεξηθνξά ηξηψλ αιγνξίζκσλ δηαπξαγκάηεπζεο (ζπλερή 

δηπιή δεκνπξαζία, ζπλερή δηπιή δεκνπξαζία κε δηαπξαγκαηεπηή, δηαπξαγκαηεπηή 

κε ρξήζε scoring rules) γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ (Truth 

Telling Strategy, Market Price Learner Strategy θαη NPT Roth Erev Strategy).  

 

Γηα θάζε ζπλδπαζκφ κεραληζκνχ αγνξάο/ζηξαηεγηθήο, είδακε πσο 

κεηαβάιινληαη ηα ηέζζεξα κέηξα αμηνιφγεζεο (mean absolute forecasting error, 

smith’s alpha, market power, πνζνζηφ αλεπηηπρψλ ζπλαιιαγψλ), αξρηθά ζε ζρέζε κε 

ην πιήζνο ησλ πξαθηφξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαο ην κέζν φξν ησλ κέηξσλ 

αμηνιφγεζεο (γηα ηα δηάθνξα πιήζε πξαθηφξσλ) ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

1.4 Γνκή 

 

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο. Αξρηθά 

δίλεηαη  έλαο ελλνηνινγηθφο νξηζκφο γηα ην αληηθείκελν ησλ αγνξψλ ,  απαξηζκνχληαη 

νη δηάθνξνη ηχπνη αγνξψλ πιεξνθνξηψλ, δίλνληαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ αγνξψλ ελψ 

ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα αλαθεξφκαζηε ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. 

 



 

  

ην Κεθάιαην 3  γίλεηαη αλαθνξά ζε πιαηθφξκεο πξνζνκνίσζεο αγνξψλ, 

αλαιχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν (JASA) 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνζνκνηψζεσλ  θαη παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ηνπ ζπζηαηηθά. 

 

ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη αιγφξηζκνη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αγνξψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία θαηά ηελ επέθηαζε 

ηνπ εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο. Αξρηθά αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 

αιγνξίζκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο. 

 

ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη νη αιγφξηζκνη ζηξαηεγηθψλ ζπλαιιαγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο ησλ αγνξψλ 

πιεξνθνξηψλ. Αξρηθά αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ αιγνξίζκσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο. 

  

ην Κεθάιαην 6 αλαθεξφκαζηε ζηα πεηξάκαηα πνπ εθηειέζακε θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Πεξηγξάθνπκε ηα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε φπσο επίζεο θαη 

ηελ νκαδνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ εθηέιεζεο. Δπίζεο  παξαηίζεληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ πνπ εθηειέζηεθαλ. 

 

ην Κεθάιαην 7  γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηα πεηξάκαηα. Σέινο παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ αληηθείκελν. 



 

  

2  

ΟΙ ΑΓΟΡΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

2.1 Γεληθά 

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο (επίζεο γλσζηέο σο πξνγλσζηηθέο αγνξέο,  αγνξέο 

πξνβιέςεσλ, αγνξέο απνθάζεσλ, αγνξέο πξνζεζκηαθψλ ζπλαιιαγψλ, αγνξέο 

παξαγψγσλ γεγνλφηνο, ή εηθνληθέο αγνξέο) είλαη εηθνληθέο  αγνξέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ. Βαζίδνληαη ζε ζπκβφιαηα 

(contracts),  ε ηειηθή αμία  ησλ νπνίσλ  είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

κειινληηθφ γεγνλφο (π.ρ., ν επφκελνο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο ζα είλαη Γεκνθξαηηθφο)  

ή κηα παξάκεηξν  (π.ρ., ζπλνιηθέο πσιήζεηο γηα ην επφκελν ηεηξάκελν). Οη ηξέρνπζεο 

ηηκέο αγνξάο εξκελεχνληαη σο πξνβιέςεηο ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο 

αλακελφκελεο αμίαο ηεο παξακέηξνπ. 

  

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο επηιέρζεθαλ πξφζθαηα σο κηα πνιιά ππνζρφκελε λέα 

ηερλνινγία ζηελ έξεπλα  Gartner’s Hype Cycle (Gartner 2005). Δηαηξηθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζεκαληηθψλ εηαηξηψλ φπσο ηεο HP, ηεο Eli Lilly, ηεο Microsoft, ηεο 

Goldman Sachs, ηεο Deutsche Bank, ηεο Siemens θαη ηεο  BP δείρλνπλ φηη απηφ ην 



 

  

δήηεκα εμεηάδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα 

(Economist 2004, TIME 2004).  

 

Σέηνηεο αγνξέο παξέρνπλ κηα απνδνηηθή ιχζε ρακεινχ θφζηνπο γηα ηε  

ζπλάζξνηζε  πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλεο κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  Δληνχηνηο, ε Gartner δελ αλακέλεη απηή ε ηερλνινγία λα θζάζεη ζε 

έλα ζηάδην σξίκαλζεο πξηλ απφ ην 2015 (Gartner 2005). Ζ έξεπλα πξέπεη πξψηα λα 

πεξηγξάςεη ην κεραληζκφ θαη ηνπο φξνπο πνπ ζπληζηνχλ  ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλάζξνηζε πιεξνθνξηψλ ζε ηέηνηεο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ 

αμηφπηζηεο εθαξκνγέο θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο. 

 

2.1.1 Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο 

 

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο  αζξνίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ  

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε πηζαλφηεηα  κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη αγνξέο 

πεξηιακβάλνπλ έλα κεραληζκφ ζπλαιιαγψλ  δηπιήο δεκνπξαζίαο (Double Auction 

Mechanism) πνπ επηηξέπεη ζηνπο αγνξαζηέο θαη ζηνπο πσιεηέο λα  ππνβάινπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο ηαπηφρξνλα θαηά ηξφπν ζπλερή θαη ελζαξξχλεη ζπλαιιαγέο ζε 

αληαγσληζηηθά επίπεδα ηηκψλ.  ε ηέηνηεο αγνξέο νη ζπκκεηέρνληεο αληαιιάζζνπλ 

ζπκβφιαηα, ε αμία ησλ νπνίσλ  φπσο θαη ην θέξδνο πνπ απνθέξνπλ εμαξηάηαη απφ 

ηελ  έθβαζε  αβέβαησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Με απηφλ ην ηξφπν  νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ έλα θίλεηξν γηα λα παξαζέζνπλ  ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρνπλ 

ζηελ αγνξά κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη 

πξνθχπηνπζεο ηηκέο αγνξάο απεηθνλίδνπλ ηε ζπλάζξνηζε ηεο  πιεξνθνξίαο  απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ή κηα  «ζπλαίλεζε αγνξάο»  γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο 

κειινληηθήο έθβαζεο. 

 

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο έρνπλ παξνπζηάζεη πςειφηεξε αθξίβεηα πξφβιεςεο 

απφ άιιεο κεζφδνπο πξφβιεςεο ζηελ πξάμε, δείγκα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα 

απνδνηηθή ζπλάζξνηζε πιεξνθνξηψλ. ηελ ελφηεηα 2.1.4 γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα. 



 

  

χκθσλα κε ηνπο  van Bruggen et al. (2006)  νη αγνξέο πιεξνθνξίαο είλαη 

ηδηαίηεξα πνιχηηκεο ζε  ζεζκηθά πξνβιήκαηα πξόβιεςεο. Σέηνηα πξνβιήκαηα 

πξφβιεςεο πξνθχπηνπλ εάλ ιίγα ζρεηηθά ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα,  εάλ ππάξρεη 

πςειή αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα κεκνλσκέλσλ πξνβιέςεσλ, εάλ θαλέλα άηνκν δελ 

κπνξεί λα θάλεη κηα ηέιεηα αθξηβή πξφβιεςε εθ ησλ πξνηέξσλ, εάλ ππάξρνπλ 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δηαθσλνχλ θαη δηαθέξνπλ ζηελ πείξα θαη ηέινο εάλ ε πξφβιεςε 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. 

 

2.1.2 Απνηειεζκαηηθόηεηα  ζπλάζξνηζεο πιεξνθνξηώλ 

 

Ζ  απνηειεζκαηηθφηεηα  ζπλάζξνηζεο πιεξνθνξηψλ νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα 

ησλ αγνξψλ λα ελζσκαηψζνπλ φια ηα θνκκάηηα  πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφβιεςε  κηαο κειινληηθήο έθβαζεο ζε έλα  αζξνηζκέλν κεηξηθφ, ηελ ηηκή αγνξάο. 

Απηφο ν νξηζκφο  αθνινπζεί ησλ νξηζκφ απφ ηνπο  Rhode θαη Strumpf (2003) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη απνηειεζκαηηθέο αγνξέο ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο 

(futures markets) παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ 

δεδνκέλσλ ησλ  δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ  ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλάζξνηζεο πιεξνθνξηψλ κπνξεί επίζεο λα κεηξεζεί  

απφ ηε ζθνπηά  ηεο ζρεηηθήο αθξίβεηαο πξφβιεςεο. Απηή ε έλλνηα αλαθέξεηαη ζηε 

ζχγθξηζε ησλ απφιπησλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεηξηθψλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ ίδηα αγνξά ή απφ κηα άιιε αγνξά κε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο  

αιιά παξφκνην πξνβιεθζέλ γεγνλφο. Γηα παξάδεηγκα, ζχγθξηζε ησλ κέζσλ 

κεκνλσκέλσλ πξνβιέςεσλ κε ην market consensus ηεο ίδηαο αγνξάο δχν 

δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ πξφβιεςεο πνπ ζηφρν είραλ  λα πξνβιέςνπλ ίδην γεγνλφο. 

 

2.1.3 ρεηηθέο εξγαζίεο 

 

Έρεη ήδε  πξνηαζεί απφ ηνλ von Hayek (1945) ε ρξήζε αγνξψλ κε ζθνπφ ηελ 

απνδνηηθή ζπλάζξνηζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε ιήςε  απνθάζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 



 

  

πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, νη αγνξέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηηπρψο γηα λα 

παξάγνπλ αθξηβείο πξνβιέςεηο .  

 

Μεηαμχ 1868 θαη 1940 εθηειέζηεθαλ αγνξέο πιεξνθνξίαο  γηα  15 πξνεδξηθέο 

εθινγέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Νέαο Τφξθεο (Rhode & Strumpf 2003). Καηά 

ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ε ηειηθή ηηκή αγνξάο πξφβιεςε ηελ ηειηθή έθβαζε 

ησλ εθινγψλ ζηηο 14 απφ ηηο 15 αλακεηξήζεηο. Ζ αθξίβεηα πξφβιεςεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο ηζηνξηθέο αγνξέο πιεξνθνξίαο είλαη αθφκε πην ζεκαληηθή 

ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ παξνπζίαδε  πνιχ 

αξγνχο ξπζκνχο εθείλε ηε πεξίνδν. Οη εηδήζεηο δηαδίδνληαλ  ζπλήζσο κε ηειέγξαθν 

θαη  εκθαλίδνληαλ αξθεηέο εκέξεο αξγφηεξα. 

 

Σα ζπγθξηηηθά επίπεδα αθξίβεηαο πξφβιεςεο γηα δηάθνξεο ειεθηξνληθέο 

αγνξέο πιεξνθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 2.1. Αο ζεκεησζεί φηη νη ηχπνη ησλ ζπκβνιαίσλ (contract types ) θαζψο θαη ην 

κέζν απφιπην ζθάικα πξφβιεςεο (MAFE) αλαιχνληαη ζε επφκελα θεθάιαηα. 

 

Πίνακαρ 2.1 Ακπίβεια ππόβλετηρ ηλεκηπονικών αγοπών πληποθοπίαρ 

Reference   To-be-forecasted 

event 

Contract 

Type 

(currency) 

Participants Markets Accuracy 

Chen & 

Plott 

(2002) 

( Sales 

forecasting at 

Hewlett Packard) 

spread (real 

money) 

7-26 per 

market 

12 MAFE = 

0.24 

(performe

d 

better 

than 

institution

al 

expert 

forecast 

in 6 out 

of 8 

markets) 

Spann & 

Skiera 

Play money Spread 

(play 

money) 

725,000 

registered 

152 MAFE = 

0.31 



 

  

(2003) participants 

Rhode & 

Strumpf 

(2003) 

Historical 

elections 

Index (play 

money) 

N/A 15 Predicted 

winner in 

14 of 

15 

election 

accuratel

y 

Berg et al. 

(2000) 

US presidential 

elections 

Index (play 

money) 

N/A 5 MAFE = 

0.013 

 Other electoral 

US 

index (N/A) N/A 14 MAFE = 

0.034  

 Non-US elections index (N/A) N/A 30 MAFE = 

0.021 

Gruca et 

al. 

(2005) 

Movie box office 

forecasts 

spread 34-111 per 

market 

11 MAFE = 

0.29 

Chen et 

al. (2005) 

Servan-

Schreiber 

et al. 

(2004) 

NFL matches 

(NewsFutures) 

 

NFL matches 

(TradeSports) 

 

NFL matches 

(ProbabilitySports

) 

Binary 

 

 

Binary 

 

 

Binary 

960 

 

 

50-200 

 

 

50-200 

142 

 

 

137 

 

 

144 

MAFE = 

0.38  

 

MAFE= 

0.40 

 

MAFE= 

0.364 

 

 

2.2 Σύπνη ζπκβνιαίσλ ζηηο  αγνξέο πιεξνθνξίαο 

 

ε κηα αγνξά πιεξνθνξίαο, ηα θέξδε (payoffs) εμαξηψληαη απφ ηηο εθβάζεηο 

ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Ζ ζρεδίαζε αλαθνξηθά κε ην  πψο ην θέξδνο ζπλδέεηαη 

κε ην κειινληηθφ γεγνλφο κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο 

ηεο αγνξάο γηα κηα ζεηξά  δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ. Τπνζέηνπκε φηη ε αγνξά είλαη 

ε ίδηα έλα αληηπξνζσπεπηηθφ «πξφζσπν» κε έλα ζχλνιν πξνζδνθηψλ. Ο πίλαθαο 2.2 

ζπλνςίδεη ηνπο ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο ζπκβνιαίσλ.  



 

  

Καη' αξράο, ζε έλα «winner-take-all» ζπκβφιαην, ην ζπκβφιαην θνζηίδεη 

θάπνην πνζφ $p (φπνπ 0<=p<=1) θαη απνθέξεη θέξδνο γηα παξάδεηγκα $1, εάλ θαη 

κφλν εάλ έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πξαγκαηνπνηείηαη, φπσο π.ρ. φηαλ έλαο  

ππνςήθηνο  θεξδίδεη ζηηο εθινγέο. Ζ ηηκή ζε κηα winner-take-all αγνξά 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζδνθία ηεο αγνξάο γηα ηελ  πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα 

γεγνλφο. 

 

Γεχηεξνλ, ζε έλα ζπκβφιαην ζε δείθηε (index contract), ην πνζφ πνπ 

απνθέξεη ην ζπκβφιαην πνηθίιιεη θαηά έλαλ ζπλερή ηξφπν βαζηζκέλν ζε έλαλ αξηζκφ 

πνπ απμάλεηαη ή κεηψλεηαη, φπσο ην πνζνζηφ ησλ ςήθσλ πνπ ιακβάλεη έλαο 

ππνςήθηνο. Ζ ηηκή ελφο ηέηνηνπ ζπκβνιαίνπ αληηπξνζσπεχεη ην κέζν φξν ηεο ηηκήο 

πνπ ε αγνξά νξίδεη γηα ηελ έθβαζε ηνπ γεγνλφηνο. 

 

Σέινο, ζηε δηαζπνξά ηνπνζεηήζεσλ (spread betting) νη ζπλαιιαζζφκελνη 

δηαθνξνπνηνχληαη επελδχνληαο ζε κηα νξηαθή ηηκή πνπ θαζνξίδεη εάλ έλα γεγνλφο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, φπσο εάλ έλαο ππνςήθηνο ζα ιάβεη πεξηζζφηεξν απφ έλα νξηζκέλν 

πνζνζηφ ςήθσλ. Ζ ηηκή ελφο ηέηνηνπ ζπκβνιαίνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θεληξηθή ηηκή 

πνπ ε αγνξά νξίδεη γηα ηελ έθβαζε ηνπ γεγνλφηνο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ζπκβφιαηα απηά κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πξνζδνθία ηεο αγνξάο ζε φηη αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν: κηα 

πηζαλφηεηα, ην κέζν φξν  ή ηελ θεληξηθή ηηκή.  

 

Πίνακαρ 2.2. Σύποι ςμβολαίυν: Δκηιμώνηαρ αβέβαιερ ποζόηηηερ ή πιθανόηηηερ 

Συμβόλαιο Παράδειγμα Λεπτομζρειεσ Αποκαλφπτει  τη 
προςδοκία τησ 
αγοράσ για.. 

Winner-take-all Δλδερφκελν Τ :  Ο  

Γ. Παπαλδξένπ 

θεξδίδεη ηηο εθινγέο 

Σν ζπκβφιαην 

θνζηίδεη  p 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο . 

Πιεξψλεη  1 

ρξεκαηηθή κνλάδα  

αλ θαη κφλν αλ ην 

ελδερφκελν Τ 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

Πξνζθνξέο αλάινγα 

κε ηελ αμία ηνπ p. 

Σελ πηζαλφηεηα ην 

ελδερφκελν Τ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, 

p(y). 



 

  

Index Σν  ζπκβφιαην 

πιεξψλεη 1 

ρξεκαηηθή κνλάδα 

γηα θάζε πνζνζηηαία 

κνλάδα πνπ θεξδίδεη 

ν Γ. Παπαλδξένπ 

ζηηο εθινγέο. 

Σν ζπκβφιαην 

πιεξψλεη y. 

Σν κέζν φξν ηεο 

έθβαζεο Τ : Δ[Υ]. 

Spread Betting  Σν ζπκβφιαην 

πιεξψλεη δηπιά 

ιεθηά εάλ ν Γ. 

Παπαλδξένπ  

θεξδίζεη 

πεξηζζφηεξν απφ 

y*%  ησλ ςήθσλ. 

Σν  ζπκβφιαην 

θνζηίδεη 1 ρξεκαηηθή 

κνλάδα. Πιεξψλεη 2 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

εάλ y>y*, φπνπ y ην 

πνζνζηφ ησλ ςήθσλ 

πνπ έιαβε ηειηθά ν 

ππνςήθηνο . 

Πιεξψλεη 0 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε. 

Σνπνζέηεζε 

πξνζθνξψλ 

ζχκθσλα κε ηελ αμία 

ηνπ y*. 

Σελ θεληξηθή ηηκή 

ηνπ y. 

 

 

 

2.3 Παξαδείγκαηα αγνξώλ πιεξνθνξηώλ 

2.3.1 Αγνξέο πιεξνθνξίαο γηα ην επξύ θνηλό 

 

Ζ πην γλσζηή αγνξά πξφβιεςεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ είλαη ε 

Hιεθηξνληθή Aγνξά ηεο Ατόβα (Iowa Electronic Market - IEM , 

http://www.biz.uiowa.edu/iem/), πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Ατφβα. Σν 

αξρηθφ πείξακα ηεο Ατφβα, πνπ εθηειέζηεθε  ην 1988, επέηξεπε ζπλαιιαγέο ζε 

ζπκβφιαηα πνπ ζα απέθεξαλ θέξδνο  2 1
2   ζελη γηα θάζε πνζνζηηαία κνλάδα ηεο 

ιατθήο ςήθνπ πνπ ζα θέξδηδε ν Μπνπο, ν Γνπθάθεο ή άιινο ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο. 

Πην πξφζθαηα, έρνπλ ηξέμεη  αγνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή θπβεξλήηε ζηελ  

Καιηθφξληα ην 2003, ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ησλ Ζ.Π.Α. ηνπ 2004, ηηο εθινγέο γηα ηε  

πξνεδξία ησλ Γεκνθξαηηθψλ ζηηο Ζ.Π.Α. ηνπ 2004 φπσο επίζεο θαη ζρεηηθά κε  ην 

πψο ε Κεληξηθή Τξάπεδα ησλ ΖΠΑ ζα αιιάμεη ην επηηφθην νκνζπνλδηαθψλ 



 

  

θεθαιαίσλ. Αξθεηά παλεπηζηήκηα ζε άιιεο ρψξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη αγνξέο 

πιεξνθνξίαο γηα ηηο εθινγέο ηνπο, φπσο ε Απζηξηαθή Ζιεθηξνληθή Αγνξά πνπ 

νξγαλψλεηαη απφ ην Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο ή ην Φξεκαηηζηήξην 

Δθινγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ British Columbia  πνπ εζηηάδεη ζηηο θαλαδηθέο εθινγέο 

(http://esm.ubc.ca/) . 

 

Τπάξρεη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ πιεξνθνξηψλ.  

Μεξηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ην Tradesports.com θαη ην Betfair.com θαζψο 

επίζεο θαη εηθνληθέο αγνξέο (pseudomarkets – ζηηο  νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο 

αληαιιάζζνπλ  εηθνληθά λνκίζκαηα)  φπσο ην Newsfutures.com θαη ην 

Ideosphere.com. 

 

Μεξηθέο αγνξέο πιεξνθνξίαο εζηηάδνπλ ζε νηθνλνκηθά κεγέζε. Νσξίηεξα 

αλαθέξζεθε ην παξάδεηγκα ηεο αγνξάο ηεο Ατφβα γηα ην επηηφθην νκνζπνλδηαθψλ 

θεθαιαίσλ. Πην πξφζθαηα, ε Goldman Sachs θαη ε Deutsche Bank έρνπλ πξνσζήζεη 

αγνξέο πιεξνθνξίαο γηα  ηελ πξφβιεςε  νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαζρφιεζεο, ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ην Φξεκαηηζηήξην 

Δκπνξεπκάησλ ηνπ Σηθάγν ζρεδηάδεη λα αλνίμεη κηα αγνξά γηα  πξνζεζκηαθέο 

ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ην πιεζσξηζκφ.  

 

Άιιεο αγνξέο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  Σν  Hollywood Stock Exchange 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  εηθνληθά λνκίζκαηα γηα λα θάλνπλ 

πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, φπσο ηηο 

εηζπξάμεηο ηνπ πξψηνπ αββαηνθχξηαθνπ γηα κηα ηαηλία, ζπλνιηθά έζνδα (box office) 

αιιά θαη πνηνο ζα θεξδίζεη ηα Oscar. Ο πίλαθαο 2.3 απαξηζκεί κεξηθέο απφ απηέο ηηο 

αγνξέο πιεξνθνξίαο.  

 

 

 

 



 

  

Πίνακαρ 2.3   Αγοπέρ πληποθοπίαρ 

Αγνξά Αληηθείκελν Σππηθφο  θχθινο 

εξγαζηψλ γηα έλα 

γεγνλφο (ζε $US). 

Hιεθηξνληθή Aγνξά ηεο 

Ατόβα 

(www.biz.iowa.edu/iem) – 

Παλεπηζηήκην ηεο Ατόβα. 

Μηθξήο θιίκαθαο αγνξά 

εθινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Παξφκνηεο αγνξέο είλαη 

ε (www.esm.buc.ca) θαη 

TUW 

(http://ebweb.tuwien.ac.a

t/apsm/). 

 

Γεθάδεο ρηιηάδεο 

δνιάξηα (νη επελδχζεηο 

πεξηνξίδνληαη ζε $500). 

Tradesports.com 

Κεξδνζθνπηθή εηαηξία 

πλαιιαγέο  γηα έλα 

πινχζην ζχλνιν 

πνιηηηθψλ πξνζεζκηαθψλ 

πξάμεσλ, νηθνλνκηθψλ 

ζπκβνιαίσλ, επίθαηξσλ 

γεγνλφησλ, αζιεηηζκνχ 

θαη ςπραγσγίαο. 

Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

δνιάξηα. 

Economicderivatives.com 

Goldman Sachs and 

Deutsche Bank 

Μεγάιεο θιίκαθαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αγνξά πνπ εκπνξεχεηαη 

ηελ πηζαλή έθβαζε ησλ 

κειινληηθψλ εμαγνξψλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

Newsfutures.com 

Κεξδνζθνπηθή εηαηξία 

Αγνξέο  ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή, ηα νηθνλνκηθά, 

επίθαηξα γεγνλφηα θαη ηα 

αζιεηηθά. Δπίζεο 

ηερλνινγία θαη 

θαξκαθεπηηθέο 

πξνζεζκηαθέο 

ζπλαιιαγέο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. 

Δηθνληθφ λφκηζκα 

εμαγνξάζηκν γηα  

κεληαία βξαβεία  



 

  

Ideosphere.com 

Με θεξδνζθνπηθή 

εξεπλεηηθή νκάδα 

Πνιηηηθή, νηθνλνκηθά, 

επίθαηξα γεγνλφηα, 

γεγνλφηα επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηνπο 

πειάηεο. 

Δηθνληθφ λφκηζκα 

Hollywood Stock Exchange 

(www.hsx.com) 

Δπηηπρία 

θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ, αζηέξεο 

θηλεκαηνγξάθνπ, 

βξαβεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο ζρεηηθνχ ζπλφινπ 

ζχλζεησλ παξαγψγσλ 

θαη πξνζεζκηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ. ηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ έξεπλα αγνξάο. 

Δηθνληθφ λφκηζκα 

 

 

2.3.2 Αγνξέο πιεξνθνξίαο ζε επηρεηξήζεηο 

 

ε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, ηδησηηθέο εηαηξίεο έρνπλ βξεη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο σο εξγαιείν επηρεηξεζηαθήο πξφβιεςεο.  

 

- Ζ εηαηξία simExchange εηζήγαγε έλα  δηαξθέο  ζπκβφιαην, ην νπνίν νλνκάδεη  

«απνζέκαηα» γηα λα πξνβιέςεη ηηο εθ φξνπ δσήο πσιήζεηο θνλζφισλ 

παηρληδηψλ θαη ηίηισλ ινγηζκηθνχ. Απηά ηα «απνζέκαηα», δε ιήγνπλ φπσο νη 

πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο ζηηο αγνξέο πξφβιεςεο, επεηδή ν ηδξπηήο Brian 

Shiau   ππνζηήξημε φηη νη ηειενπηηθέο πσιήζεηο παηρληδηψλ κπνξνχλ λα 

ζπλερηζηνχλ γηα ρξφληα (Shiau 2007). Ο Shiau ζεσξεί φηη ε βηνκεραλία 

παηρληδηψλ πάζρεη απφ «έιιεηςε πεξηεθηηθψλ ζηνηρείσλ πσιήζεσλ» θαη 

ζπγθξίλεη ην πξφβιεκα πιεξνθνξηψλ ησλ πσιήζεσλ ελφο παηρληδηνχ κε ην 

πξφβιεκα πιεξνθνξηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ market value κηαο επηρείξεζεο. 

 



 

  

- Δηαηξίεο φπσο ε Best Buy, ε Motorola, ε Qualcomm, ε ηζηνζειίδα  

Edmunds.com, θαη ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα Misys παξαηίζεληαη σο πειάηεο 

ηεο εηαηξίαο  Consensus Point ( http://www.consensuspoint.com/customers/). 

 

- Ζ Hewlett Packard αλέπηπμε θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ζρεηηθά κε ηελ  πξφβιεςε 

ησλ πσιήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηψξα ηηο αγνξέο πξφβιεςεο ζε δηάθνξεο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Τπάξρνπλ αλαθνξέο ζε  αθαδεκατθέο δεκνζηεχζεηο 

γηα ηα εξγαζηήξηα ηεο HP φπσο επίζεο θαη  ζην Newsweek 

(http://www.newsweek.com/id/39155) . Σέινο, ε εηαηξία νδεχεη πξνο δηάζεζε 

ηεο εθαξκνγήο  BRAIN (Behaviorally Robust Aggregation of Information 

Networks) σο πξντφλ. 

 

- Οη εηαηξίεο Corning, Renault,  Eli Lilly,  Pfizer, Siemens, Masterfoods, 

Arcelor Mittal θαη άιιεο κεγάιεο  επηρεηξήζεηο παξαηίζεληαη σο πειάηεο ηεο 

εηαηξίαο NewsFutures. 

 

- Ζ Intel  αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεζηαθή αλαζεψξεζε ηνπ Υάξβαξλη (ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2004)  σο εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί αγνξέο πιεξνθνξίαο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαζθεπήο. 

 

- Ζ Microsoft επίζεο ρξεζηκνπνηεί ηηο αγνξέο πξφβιεςεο εζσηεξηθά. 

 

 

- Ζ Google έρεη επηβεβαηψζεη φηη ρξεζηκνπνηεί αγνξέο πιεξνθνξίαο  εζσηεξηθά 

ζε επίζεκφ ηεο blog (Cowgill 2009) , (Cowgill 2005). 

 

- Ζ Wall Street Journal αλaθέξεη  φηη ε General Electric ρξεζηκνπνηεί  

ινγηζκηθφ αγνξάο πιεξνθνξηψλ απφ ηελ Consensus Point  γηα λα παξάγεη λέεο 

επηρεηξεζηαθέο ηδέεο (How to decide? Create a Market 2006) 

 



 

  

- Σν Hollywood Stock Exchange  έζεζε ζε ιεηηνπξγία έλα εηθνληθφ 

ρξεκαηηζηήξην, ην Interactive Music Exchange for Fuse Networks (Fuse TV),  

πνπ ιεηηνχξγεζε  απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 κέρξη ηνλ Ηνχιην  ηνπ 2004. Σν 

αθξναηήξην είρε ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμεη εηθνληθά ζπκβφιαηα 

θαιιηηερλψλ, βίληεν θαη  ηξαγνπδηψλ θαη λα πξνβιέςεη πνηνο ζα έθηαλε  ζηελ 

θνξπθή ησλ charts. Γηα απηή ηελ θαηλνηνκία ην  Fuse TV θαη ην HSX  θέξδηζε 

ην βξαβείν AFI (ακεξηθαληθφ ίδξπκα ηαηληψλ) γηα θαηλνηνκία  ζηελ 

ηειενπηηθή αιιειεπίδξαζε. 

 

- Σέινο, ε εηαηξία Starwood έθαλε ρξήζε ησλ αγνξψλ πιεξνθνξηψλ  γηα 

αλάπηπμε θαη επηινγή εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ. Σν εκπνξηθφ ηκήκα 

ρξεζηκνπνίεζε  κεξηθέο αξρηθέο ηδέεο θαη επέηξεςε ζηνπο ππαιιήινπο λα 

πξνζζέζνπλ λέεο ηδέεο ή λα θάλνπλ αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο. Καηφπηλ κε ηε 

βνήζεηα αγνξψλ πιεξνθνξηψλ επηιέρζεθαλ νη θαιχηεξεο απφ απηέο. 

 

 

2.3.3 Πιαηθόξκεο ινγηζκηθνύ ζηηο αγνξέο  πιεξνθνξίαο 

 

Παξαθάησ δίλεηαη έλαο πίλαθαο κε πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ ζρεηηθέο κε ηηο 

αγνξέο πιεξνθνξίαο, θαζψο επίζεο θαη ν βαζηθφο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηηκψλ. Οη αιγφξηζκνη επεμεγνχληαη ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

 

 

 

Πίνακαρ 2.4 Πλαηθόπμερ αγοπών πληποθοπιών 

Όνομα πλαηθόπμαρ Αλγόπιθμορ διαππαγμαηεύζευν πος 

σπηζιμοποιεί 

Inkling markets MSR + AMM 

NewsFutures CDA + optional AMM + SR 



 

  

CrowdCast MSR + AMM 

Zocalo (CDA + MSR + AMM) - (open-source) 

Wisdom Hive MSR + AMM 

Nosco (CDA + MSR + AMM) 

Q Markets MSR + AMM 

Ask Markets MSR + AMM 

Exago Markets (CDA + optional AMM) 

HSX Virtual Markets (Virtual Specialist + AMM) 

Trading Technologies International (CDA) - (not for event derivatives) 

Microsoft PredictionPoint MSR + AMM (not licensed) 

 

 

Όπνπ  : 

 CDA = Continuous Double Auction 

 MSR = Market Scoring Rules 

AMM = Automated Market Maker 

 

2.4 Υξεζηκόηεηα Αγνξώλ Πιεξνθνξηώλ.  

 

Πψο φκσο κπνξνχλ νη νηθνλνκνιφγνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε; Ζ θχξηα  κνξθή ζπκπεξάζκαηνο 

πεξηιακβάλεη ηε  ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ πξνβιέςεσλ (δειαδή ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο) άκεζα. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πεηξάκαηά ηνπο ζηε Hewlett Packard, νη Chen 

θαη Plott (2002) εθκαίεπζαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο  πσιήζεηο 

εθηππσηψλ, νη νπνίεο ήηαλ άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα ιφγνπο  εζσηεξηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

Καη' αξράο, θάζε ηηκή αγνξάο είλαη κηα πξφβιεςε. θεθηείηε κηα γλσζηή αγνξά 

ηίηισλ φπσο έλα ρξεκαηηζηήξην. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο επηρείξεζεο είλαη κηα 

πξφβιεςε ηεο αμίαο ησλ κειινληηθψλ κεξηζκάησλ. Γεχηεξνλ, νη αγνξέο παξάγνπλ  



 

  

πξνβιέςεηο κε έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν - κε ηε ζπλάζξνηζε θαη ηελ παγίσζε 

πιεξνθνξηψλ απφ πνιιά άηνκα, ζπρλά επξέσο δηαζθνξπηζκέλα, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία έρεη πξφζβαζε ζε κηθξά  θνκκάηηα ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο. 

Απηή ε ελεκεξσηηθή δνκή είλαη πνιχ θνηλή ζηελ δσή ησλ δηάθνξσλ 

νξγαληζκψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζην εζσηεξηθφ ησλ εηαηξηψλ είλαη ζπρλά επξέσο 

δηαζθνξπηζκέλεο θαη αηεθκεξίσηεο, σο ζθέςεηο ησλ ππαιιήισλ. Οη εξγαδφκελνη 

θαηψηεξσλ επηπέδσλ παξαδείγκαηνο ράξηλ, ίζσο μέξνληαο ειάρηζηα γηα ην γεληθφ 

ζχλνιν ησλ ζηξαηεγηθψλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζή ηνπο, 

ζπρλά έρνπλ ιεπηνκεξή θαηαλφεζε  απνκνλσκέλσλ πηπρψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Οη ζεκειηψδεηο πξνθιήζεηο ηεο εηαηξηθήο πξφβιεςεο είλαη λα πξνζεγγηζηνχλ 

θαη λα ζπληνληζηνχλ φια ηα ζρεηηθά θνκκάηηα πιεξνθνξίαο  πνπ βξίζθνληαη 

δηαζθνξπηζκέλα ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο θαη λα παγησζνχλ ζε έλα ζχλνιν 

πνζνηηθψλ κεηξηθψλ πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ σο πξνβιέςεηο. 

Χζηφζν νη νξγαληζκνί επηβάιινπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ξνή θαη  

επεμεξγαζία  πιεξνθνξηψλ. Ζ ηεξαξρία πνπ θαζνξίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ πεξηνξίδεη ζπρλά ηε κεηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ, απφ θάησ πξνο ηα επάλσ 

θαζψο επίζεο θαη θαηά πιάηνο ησλ εκπνξηθψλ κνλάδσλ  θαη κεξηθέο θνξέο, ιφγσ ησλ 

δηάθνξσλ κνξθψλ «πνιηηηθήο», παξαθηλεί ηελ απφθξπςε  πιεξνθνξηψλ ή αθφκα θαη 

ηελ παξαπιεξνθφξεζε. Όηαλ ζπλδπάδεηαη κε θαιά ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα 

φπσο αλζξψπηλνη πεξηνξηζκνί ζηελ έθθξαζε ζχλζεησλ ζθέςεσλ θαη ζπζηεκαηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο ζηε ιήςε νκαδηθψλ απνθάζεσλ, ην απνηέιεζκα είλαη νη ππάιιεινη 

ζπρλά λα κελ απνθαιχπηνπλ κε εηιηθξίλεηα ηηο  αμηνινγήζεηο ηνπο, κεξηθέο θνξέο 

επεηδή δελ ηνπο δίλεηαη ε  επθαηξία θη άιιεο επεηδή θνβνχληαη ηα αληίπνηλα γηα ηελ 

πξνζθνξά κηαο κε δεκνθηινχο άπνςεο. Ζ πνηφηεηα πξφβιεςεο ππνθέξεη. 

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο πξνζθέξνπλ ζηηο εηαηξίεο ηελ επθαηξία λα 

ελζσκαηψζνπλ ηε ζπλάζξνηζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε πξνθεηηθή δχλακε ησλ αγνξψλ 

ζε εηαηξηθέο δνκέο πνπ ζηεξίδνληαη πξψηηζηα ζηελ απφ επάλσ πξνο ηα θάησ 

θαηεχζπλζε. Μηα αγνξά πιεξνθνξίαο θαζηεξψλεηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο  

γηα λα παξάγεη  πξνβιέςεηο πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε κε έλαλ ηξφπν πνπ εμεηάδεη άκεζα ηνπο ζεκειηψδεηο πεξηνξηζκνχο 

επηθνηλσλίαο  ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 



 

  

Μηα «κεηνρή» θαζνξίδεηαη γηα λα απεηθνλίζεη έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί  ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, φπσο  γηα παξάδεηγκα νη πσιήζεηο ελφο πξντφληνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο θαζνξηζκέλνπ κειινληηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Μηα νκάδα 

ππαιιήισλ  επηιέγεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο «νκάδα ζπλαιιαζζόκελσλ» ζηελ 

αγνξά, κε βάζε ηελ θαηαλφεζε πνπ έρνπλ γηα ηελ πξννπηηθή κειινληηθψλ 

πσιήζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο  ινγηζκηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην εκπφξην, ζηήλεηαη 

κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (ή ελδνδηθηπαθή), ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

ππάιιεινη πξνκεζεχνληαη ινγαξηαζκνχο ζπλαιιαγήο (trading accounts). Δπίζεο 

νξίδεηαη κηα αξρηθή αμία κεηνρήο (ζπρλά απεηθνλίδνληαο ηελ ηξέρνπζα πξνζδνθία 

πσιήζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν) θαη κηα 

αληαιιαθηηθή κνλάδα  θαζηεξψλεηαη σο κέζν ζπλαιιαγήο. 

Με ηελ πξνζηαζία ηεο αλσλπκίαο (απνβάιινληαο ην θφβν αληίπνηλσλ γηα ηελ 

πξνζθνξά κε δεκνθηιψλ απφςεσλ) θαη κηαο δνκήο θηλήηξσλ θαζνξηζκέλεο κε 

ζαθήλεηα, νη ππάιιεινη παξαθηλνχληαη λα  απνθηήζνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη 

λα ζπκβάινπλ ηηο θαιχηεξεο αμηνινγήζεηο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο αγνξάδνπλ θαη 

πσινχλ κεηνρέο βαζηζκέλνη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ πξννπηηθή ησλ 

κειινληηθψλ πσιήζεσλ θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα απμήζνπλ ηελ αμία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Όηαλ έλαο ππάιιεινο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, παξαηεξεί φηη ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη ρακειφηεξε (ή κεγαιχηεξε)  απφ ηελ πξνζδνθία ηνπ/ηεο, ζα 

αγνξάζεη (ή ζα πνπιήζεη) ηε κεηνρή , νδεγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε άλνδν (ή 

πηψζε) ηεο ηηκήο ηεο. 

Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο δπλακηθήο, ε ηηκή ηεο  κεηνρήο ρξεζηκεχεη σο κηα 

ηξέρνπζα πξφβιεςε (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) ησλ κειινληηθψλ πσιήζεσλ. Απεηθνλίδεη 

ζπλερψο ηελ αζξνηζκέλε αμηνιφγεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ γηα ηηο κειινληηθέο 

πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο κεηνρήο  

κηαο επηρείξεζεο ζε κηα ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά απεηθνλίδνπλ ζπλερψο ηε ζπιινγηθή 

αμηνιφγεζε ηεο θνηλφηεηαο  γηα ηελ  αμία ηεο επηρείξεζεο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο αγνξέο πιεξνθνξίαο έρνπλ 

ιεηηνπξγήζεη γηα πνιιά έηε, ελψ πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ εθαξκφζεη ηηο αγνξέο 

πιεξνθνξίαο εζσηεξηθά. Οη ζπγθξίζεηο απφδνζεο απνθαιχπηνπλ φηη ηέηνηεο αγνξέο 

παξάγνπλ  πξνβιέςεηο πνπ είλαη αθξηβέζηεξεο απφ εθείλεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 



 

  

Οη αγνξέο πξφβιεςεο φρη κφλν παξάγνπλ  πξνβιέςεηο θαη  αμηνινγήζεηο πνπ 

είλαη θαηά κέζνλ φξν αθξηβέζηεξεο απφ εθείλεο πνπ παξάγνληαη απφ παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο πξφβιεςεο (επεηδή ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη  

ιηγφηεξε παξαπιεξνθφξεζε), αιιά απνθαιχπηνπλ (επεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

ζπλερήο) ηελ επίδξαζε  λέσλ πιεξνθνξηψλ πνιχ γξεγνξφηεξα απφ νπνηαδήπνηε 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε. Δπεηδή ηα ζπλεζηζκέλα αληηθίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηνπο 

ππαιιήινπο λα απνθαιχςνπλ ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

έρνπλ εμαιεηθηεί, απηφ ην ζχζηεκα κπνξεί ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο λα ρξεζηκεχζεη σο 

έλα απνηειεζκαηηθφ «ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο». 

Σν ελεκεξσηηθφ πεξηερφκελν κηαο αγνξάο πιεξνθνξηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο. Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ αγνξάο θαη πψιεζεο  κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ  γηα  λα θαηαδείμνπλ ηηο ηδέεο , ηε γλψζε θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ θαη νκάδσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ αγνξάο ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηνρέο 

φπνπ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ γηα ηηο κειινληηθέο ηηκέο 

ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  ηηο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο. Σέηνηα δηαθσλία, πνπ απεηθνλίδεη κηα ζπιινγηθή 

αβεβαηφηεηα γηα ηηο ειινρεχνπζεο ζπιινγηζηηθέο  ή/θαη εξκελείεο , ζα δψζεη έκθαζε 

ζε πεξηνρέο  φπνπ ε απμεηηθή αμία  κηαο πξφζζεηεο δηνηθεηηθήο πξνζνρήο, ππφ κνξθή 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ (πνπ πεξηιακβάλεη ίζσο ηε ζπδήηεζε κε ηνπο επίιεθηνπο 

ππαιιήινπο) ή/θαη αλάιπζε, ζα είλαη ηδηαίηεξα πςειή. 

Σέινο, ππάξρνπλ  πξφζζεηα νθέιε απφ  ηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο  φπσο ε 

βειηησκέλε  ιήςε  απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα πξνζσπηθνχ θαη ην βειηησκέλν εζηθφ 

ησλ ππαιιήισλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα  φηαλ νη  αγνξέο πηνζεηνχληαη   κε  καθξνπξφζεζκνπο νξίδνληεο. 



 

  

3  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

3.1 ρεηηθέο πιαηθόξκεο πξνζνκνίσζεο 

 

Πνιιέο απφ ηηο παξαιιαγέο ηεο δηπιήο-δεκνπξαζίαο (ε νπνία απνηειεί ηελ πην 

απιή κνξθή κηαο αγνξάο πιεξνθνξηώλ) είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αλαιπζνχλ κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε  παξαδνζηαθψλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ απφ ηελ θιαζζηθή ζεσξία 

παηγλίσλ  θαη ηε ζεσξία πεξί δεκνπξαζηώλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο  νη πξνζνκνηψζεηο 

αγνξψλ δηπιψλ δεκνπξαζηψλ κε ζπζηήκαηα ηερλεηψλ πξαθηφξσλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ξίμνπλ θσο ζε κεξηθά γθξίδα ζεκεία πνπ είλαη δχζθνιν λα 

αλαιπζνχλ κε ηε  ρξεζηκνπνίεζε θιαζζηθψλ ζεσξηψλ. Απηή ε κεζνδνινγία είλαη 

γλσζηή σο Agent-based Computational Economics (ACE). 

 

Αξθεηέο πιαηθφξκεο πξνζνκνίσζεο  κε ρξήζε πξαθηφξσλ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ 

ηελ θνηλφηεηα Artificial Life (ALife). Οη πξάθηνξεο ζηα κνληέια ηνπ Alife δηαζέηνπλ 

ειάρηζηα επθπή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ έλαξμε. Ζ επθπήο ζπκπεξηθνξά πξνθχπηεη 

ζπιινγηθά απφ ηηο ζχλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ. 

  



 

  

Τπάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ πιαηθφξκεο πξνζνκνίσζεο γηα 

πξνβιήκαηα ACE ζην δηαδίθηπν. Παξαθάησ δίλεηαη κηα  επηζθφπεζε κεξηθψλ απφ 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. 

 

 

Swarm:   Σν Swarm είλαη έλα απφ ηα δηαζεκφηεξα toolkit ινγηζκηθνχ ηεο 

θνηλφηεηαο ALife ην νπνίν βειηηψλεηαη ζπλερψο απφ κηα ελεξγφ θνηλφηεηα ρξεζηψλ 

θαη ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ην νπνίν 

παξέρεη έλα API γηα ηελ πξνζνκνίσζε δηαθξηηψλ γεγνλφησλ. 

 

MAML - Multi-Agent Modeling Language:     Σν MAML είλαη κηα επέθηαζε 

ηνπ Swarm ε νπνία παξέρεη κηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, 

απινχζηεξε ζηελ ρξήζε απφ ηελ Objective-C. Ο ζηφρνο είλαη λα επηηξαπεί ζηνπο 

εξεπλεηέο απφ ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, πνπ δελ είλαη απαξαηηήησο εηδηθεπκέλνη 

πξνγξακκαηηζηέο, λα αλαπηχμνπλ πξνζνκνηψζεηο εχθνια θαη γξήγνξα. 

 

DesmoJ: Σν DesmoJ  παξέρεη κηα αθαηέξγαζηε ιεηηνπξγία πξνζνκνίσζεο 

δηαθξηηψλ γεγνλφησλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηππνπνηεκέλε Java PRNG, αιιά ην API 

επηηξέπεη ηε ρξήζε θαη άιισλ PRNGs . 

 

AScape:  Σν AScape είλαη κηα πιαηθφξκα  πξνζνκνίσζεο δηαθξηηψλ γεγνλφησλ 

βαζηζκέλε ζε Java κε έκθαζε ζηε ρσξηθή δηακφξθσζε ησλ πξαθηφξσλ. 

 

DeX-Dynamic Experimentation Toolkit:  Σν deX είλαη κηα πιαηθφξκα 

γξακκέλε ζε C++ γηα πνιππξαθηνξηθά ζπζηήκαηα κε έκθαζε ζηελ ηξηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε. 

 

Tέινο, ην JASA (Java Auction Simulator API) είλαη κηα επεθηάζηκε πιαηθφξκα 

πξνζνκνίσζεο δεκνπξαζηψλ πςειήο απφδνζεο γξακκέλε ζε Java, ηελ νπνία 

επηιέμακε σο βάζε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. To JASA είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζην 

RePast, έλα πιαίζην πξνζνκνίσζεο πνιππξαθηνξηθψλ ζπζηεκάησλ (ην νπνίν 



 

  

αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα) θαη είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 

http://freshmeat.net/projects/jasa.   

 

 

3.2 Απαηηήζεηο πιαηθόξκαο πξνζνκνίσζεο 

 

Όπσο κε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ, θαηά ηελ επηινγή ελφο 

θαηάιιεινπ πιαηζίνπ ινγηζκηθνχ γηα κηα πξνζνκνίσζε ACE (ζηελ ίδηα θαηεγνξία  

αλήθεη θαη ε πξνζνκνίσζε αγνξψλ πξνβιέςεσλ), είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ην ινγηζκηθφ πξέπεη λα θαιχςεη. Παξαθάησ  δίλεηαη κηα επηζθφπεζε 

ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία: 

 

- Μεγάινο αξηζκόο επαλαιήςεσλ κε  δηαθνξεηηθά ζύλνια πξαθηόξσλ 

Δλδηαθεξφκαζηε γηα  ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ  ζελαξίσλ (εκπνξηθψλ) 

ζπλαιιαγψλ, φπνπ απαηηείηαη ε δπλαηφηεηα γηα κεγάιν αξηζκφ επαλαιήςεσλ κε 

δηαθνξεηηθά ζχλνια πξαθηφξσλ ή/θαη κεραληζκψλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πείξακα 

κπνξεί παξαδείγκαηνο ράξηλ λα απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε εθβάζεσλ κηαο αγνξάο 

πξνβιέςεσλ ζπλνιηθά  106 επαλαιήςεσλ . 

 

- Πνηθίια πξσηόθνιια ζπλαιιαγώλ . 

Ζ γεληθφηεηα ησλ αγνξψλ δεκνπξαζηψλ,  δει. ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε έλα 

επξχ θάζκα ζελαξίσλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη πξνβιεκάησλ ζρεδίαζεο αγνξψλ φπσο 

π.ρ. νη αγνξέο πιεξνθνξίαο, απνηειεί ηε βάζε γηα ηε κειέηε ησλ prediction markets. 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζήο πξέπεη λα είλαη αξθεηά γεληθφ, λα ππνζηεξίδεη έλα επξχ 

θάζκα δηακνξθψζηκσλ πξσηνθφιισλ ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηπιψλ δεκνπξαζηψλ ζηηο νπνίεο  αγνξαζηέο θαη  πσιεηέο ππνβάιινπλ ηηο 

πξνζθνξέο, φπσο επίζεο πξσηνθφιισλ αγνξψλ κε ρξήζε Market Maker θαη Market 

Scoring Rules. 

 



 

  

- Ζ δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ  θαλόλσλ ηεο αγνξάο 

Δπεηδή ελδηαθεξφκαζηε  γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πιαηζίνπ ινγηζκηθνχ γηα ρξήζε ζε 

πξνζνκνίσζε αγνξψλ πξνβιέςεσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ πνπ 

εμεηάδνληαη, είλαη αλαγθαία ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο έηζη 

ψζηε λα απνδίδνπλ ηνπο εθάζηνηε εμεηαδφκελνπο αιγφξηζκνπο.  

 

- Ζ δπλαηόηεηα πεηξακαηηζκνύ κε κηα επξεία πνηθηιία ζηξαηεγηθώλ  

Σέινο, αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πιαηζίνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί ε δπλαηφηεηα  

πξνζνκνηψζεσλ κε κηα επξεία πνηθηιία ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ινγηθή πνπ ππαγφξεπζε ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ ινγηζκηθνχ, ήηαλ νη επηδφζεηο θαη ε επεθηαζηκφηεηα.Παξαθάησ δίλεηαη κηα 

επηζθφπεζε κεξηθψλ  ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζνκνησηή δεκνπξαζηψλ.  

 

3.3 Πεξηγξαθή JASA. 

3.3.1 Toolkit  

Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ γηα πξνζνκνίσζε 

ζπζηεκάησλ πξαθηφξσλ . Σν JASA ρξεζηκνπνηεί ην RePast σο βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζνκνίσζεο. 

 

Σν RePast βαζίδεηαη ζην Swarm (έλα API γηα πξνζνκνίσζε δηαθξηηψλ 

γεγνλφησλ) θαη είλαη γξακκέλν ζε Java, κε ζρεδηαζηηθφ ζηφρν ηα πνιχ-πξαθηνξηθά 

ζπζηήκαηα (Multi Agent Systems - MAS). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: 

 

Πίνακαρ 3.1 Κύπια σαπακηηπιζηικά ηος RePast 

Λεηηνπξγηθόηεηα 

- Τςειήο πνηφηεηαο ςεπδνηπραία πξνζνκνίσζε 

- Real time εξγαιεία απεηθφληζεο 

- Πξνζνκνίσζε δηαθξηηψλ γεγνλφησλ 



 

  

Πιενλεθηήκαηα 

- Open Source 

- Δπεθηαζηκφηεηα 

- Ζ ιεηηνπξγία πξνζνκνίσζεο είλαη ζρεηηθά ψξηκε θαη γεξή. Γίλεηαη ρξήζε 

ηεο βηβιηνζήθεο CERN γηα επηζηεκνληθνχο ππνινγηζκνχο πςειήο 

απφδνζεο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

- Σα MAS-oriented ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζρεηηθά αλψξηκα. Γελ ππάξρεη 

απηήλ ηελ πεξίνδν θακία ππνζηήξημε BDI ή reinforcement-learning. 

Γιώζζεο θαη πιαηθόξκεο 

- Java 

- Multi-platform 

 

 

3.3.2 Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη αιεζηλά επεθηάζηκν, ην ζχζηεκα πξέπεη λα δίλεη ζηνπο 

εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο  ζηξαηεγηθέο εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη κεραληζκνχο δεκνπξαζηψλ. Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε κηαο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ γεληθνχ ζθνπνχ. Αληί λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πξνζαξκνζκέλε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην γξάςηκν ζηξαηεγηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

θαλφλσλ δεκνπξαζίαο επηιέμακε ην JASA, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί  ηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ JAVA. Ζ JAVA  πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο εξεπλεηέο, 

φπσο π.ρ. επεθηαζηκφηεηα κέζσ θιεξνλνκηθφηεηαο, επθνιία ρξήζεο, επηδφζεηο, 

εγγχηεηα κε agent-oriented πξνγξακκαηηζκφ.   

 

 

 

 



 

  

3.3.3 Shout Engine 

 

Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ JASA απνηειεί ε κεραλή δηαρείξηζεο πξνζθνξψλ 

(shouts). Σν JASA ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν ηεζζάξσλ ζσξψλ (4-heap algorithm) 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεραλήο δηαρείξηζεο πξνζθνξψλ. Ζ βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ 

αιγνξίζκνπ ηεζζάξσλ ζσξψλ, ζε φηη αθνξά ηελ απφδνζε, είλαη ε ρξήζε δπαδηθψλ 

ζσξψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεκνπξαζίαο. Απηφ επηηξέπεη ηε 

δηαρείξηζε βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ κηαο δεκνπξαζίαο φπσο π.ρ. ηελ εηζαγσγή θαη ηελ 

αθαίξεζε πξνζθνξψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ παξνρή ηεο ηηκήο ηεο 

αγνξάο (market quote) κε κεγάιε απνδνηηθφηεηα.  

 

πγθεθξηκέλα, γηα κηα single-unit δεκνπξαζία κε L ελεξγέο πξνζθνξέο ηζρχεη : 

 

- ε εηζαγσγή/ε αθαίξεζε πξνζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν  Ο (ln (L)). 

- έλα market quote  κπνξεί λα παξαζρεζεί ζε  ρξφλν Ο (1). 

 

Ο αιγφξηζκνο 4 ζσξψλ είλαη επίζεο γεληθφο, δει. είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε γηα κηα επξεία πνηθηιία κεραληζκψλ 

δεκνπξαζίαο. 

 

Ζ κεραλή δηαρείξηζεο πξνζθνξψλ είλαη πξνζπειάζηκε κέζσ ηεο δηεπαθήο 

ShoutEngine, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ελαιιαθηηθνί αιγφξηζκνη 

δηαρείξηζεο πξνζθνξψλ.  

 

3.3.4 Μεραληζκνί δηαπξαγκάηεπζεο ζε αγνξέο πιεξνθνξίαο 

 

Οη δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί δηαπξαγκάηεπζεο ελζπιαθψλνληαη κέζσ ηεο 

δηεπαθήο Auction θαη ηεο θιάζεο InformationMarket (πνπ θιεξνλνκεί ηελ θιάζε 

RandomRobinAuction) , ε νπνία θαζνξίδεη πψο γίλεηαη ην clearing ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Δπηπξφζζεηά, ζε θάζε θιάζε ππεχζπλε γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο αγνξάο αλαηίζεηαη έλαο 

δηαρεηξηζηήο (Auctioneer), πνπ θαιείηαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

αιγφξηζκνπο δηαρείξηζεο ησλ πξνζθνξψλ.  



 

  

 

Ο εθάζηνηε εξεπλεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ  ππάξρνπζα θιάζε 

InformationMarket  ή κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ ππάξρνπζα ιεηηνπξγία κε ην γξάςηκν 

δηθψλ ηνπ θιάζεσλ .  

 

 

3.3.5 Μεραληζκνί δηαρείξηζεο δεκνπξαζηώλ 

 

Οη δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί δηαρείξηζεο ηεο αγνξάο ελζπιαθψλνληαη κέζσ 

ηεο δηεπαθήο Auctioneer, ε νπνία θαζνξίδεη πψο γίλεηαη ην clearing ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ν πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο quotes σο απάληεζε ζηα δηαθνξεηηθά γεγνλφηα 

ηεο αγνξάο.  

 

Κάζε Auctioneer κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε κηα ζπγθεθξηκέλε θιάζε 

PricingPolicy, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ. Απηέο νη 

θιάζεηο εθαξκφδνπλ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ γεληθνχ κνληέινπ  δηπιήο-δεκνπξαζίαο. 

Ο εθάζηνηε εξεπλεηήο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηηο ππάξρνπζεο θιάζεηο, ή κπνξεί λα 

επεθηείλεη ηελ ππάξρνπζα ιεηηνπξγία κε ην γξάςηκν δηθψλ ηνπ θιάζεσλ  πνπ 

εθαξκφδνπλ  ηηο κεζφδνπο ηεο ζρεηηθήο δηεπαθήο.  

 

 

3.3.6 Πξάθηνξεο θαη ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγώλ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά θάζε πξάθηνξα – δειαδή ε επηινγή ηεο ηηκήο θαη 

ηεο πνζφηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή - απνζπλδέεηαη απφ άιιεο πηπρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξάθηνξα, φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ γηα ην αγαζφ 

(valuation)  ή ν αλεθνδηαζκφο ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ ηνπ ζην ηέινο κηαο 

εκέξαο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Καηά ζπλέπεηα έρνπκε δχν ρσξηζηέο ηεξαξρίεο θιάζεσλ γηα ηνπο πξάθηνξεο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο. Ζ  δηεπαθή TradingAgent, εθαξκφδεηαη απφ ηελ θιάζε 



 

  

AbstractTradingAgent, θάζε ζηηγκηφηππν ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε κηα 

ηδηαίηεξε θαηεγνξία ζηξαηεγηθήο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Ζ απφδεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ άιιεο πηπρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξάθηνξα, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ 

ζχλζεζεο.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή εθκάζεζεο ηνπ JASA πνπ ρξεζηκνπνηήζακε (Roth-Erev)  

εθαξκφδεη ηελ θιάζε StimuliResponseStrategy. Οη ζηξαηεγηθέο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

(reinforcement-learning), κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο αιγνξίζκνπο εθκάζεζεο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε κηα μερσξηζηή ηεξαξρία 

θιάζεσλ.  

 



 

  

4  

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

4.1 Δηζαγσγή 

Ζ ζρεδίαζε θαλφλσλ αγνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηφηεηα. Οη αγνξέο δεκνπξαζίαο ήηαλ 

θνηλέο ζηελ αξραία Ρψκε ελψ αθφκε θαη ε ξσκατθή απηνθξαηνξία πσιήζεθε ζε 

δεκνπξαζία (Cassady,1967). Δπίζεο, ν Goethe ζρεδίαζε θαηλνχξγηνπο θαλφλεο 

αγνξάο φηαλ πψιεζε έλα απφ ηα ρεηξφγξαθά ηνπ ζηνλ εθδφηε ηνπ Vieweg. Πεξίπνπ 

200 έηε αξγφηεξα θαίλεηαη  φηη νη θαλφλεο ηνπ Goethe είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηνπ 

δηάζεκνπ ηχπνπ δεκνπξαζίαο Vickrey, φπσο επίζεο θαη φηη ν Goethe γλψξηδε 

πηζαλψο ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ (Moldovanu, Tietzel (1998), 

θαη Vickrey (1961)). 

 

Παξά ηε κεγάιε ηζηνξία ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ησλ άιισλ ηχπσλ  

αληαιιαγψλ, νη ζπγθπξίεο γηα ηε ζρεδίαζε αγνξάο (market design)  ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν δελ ήηαλ επλντθέο κέρξη πξφζθαηα φηαλ άξρηζε ε ζεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία  ζρεηηθά κε ηε ζρεδίαζε  αγνξάο λα απμάλεηαη γξήγνξα θαη 

κε επηηαρπλφκελα πνζνζηά. Απηή ε αλάπηπμε έρεη πνιιέο εμεγήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο  αμηφπηζησλ θαη γξήγνξσλ ππνινγηζηηθψλ 

ηερληθψλ  θαη ηελ πξφνδν ζηε ζεσξία παηγλίσλ θαη ηα πεηξακαηηθά νηθνλνκηθά. Απηέο 



 

  

νη εμειίμεηο  γηα παξάδεηγκα, θαηέζηεζαλ πηζαλφ λα ζρεδηαζηνχλ  έμππλεο αγνξέο 

δεκνπξαζίαο  πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ δηάθνξεο πεξηπινθέο, φπσο π.ρ.  λα 

ζρεδηαζηνχλ  αγνξέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ζπκθφξεζε ή  πξνβιήκαηα θηλήηξσλ.  

 

Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη online  εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

ζέηνπλ  λέεο ζρεδηαζηηθέο πξνθιήζεηο, ελ κέξεη επεηδή ην εκπφξην είλαη κεηαμχ 

αλψλπκσλ, γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο Customer-to 

Customer (C2C)  αγνξέο, ελψ ηα πξντφληα είλαη ζχλζεηα θαη πνιπδηάζηαηα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο Business-to-business (B2B) αγνξέο. 

 

Ο ζηφρνο ελφο ζρεδηαζηή αγνξάο είλαη λα βξεη  θαλφλεο  αγνξάο πνπ ηειηθά ζα 

νδεγήζνπλ ζε κηα επηζπκεηή έθβαζε αγνξάο. Μηα επηζπκεηή έθβαζε αγνξάο δίλεηαη 

απφ ηελ  απνηειεζκαηηθή  θαηαλνκή κεηνρψλ/θέξδνπο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αγνξάο.  

 

Με ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζρεδίαζε θαλφλσλ αγνξάο, 

εκθαλίζηεθαλ αξθεηνί αιγφξηζκνη ζπλαιιαγψλ. Ζ ηδέα ησλ Market Scoring Rules 

πνπ πξνηάζεθε απφ  ηνλ Hanson (2003)  εμεηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

εξγαζία, φπσο επίζεο θαη  δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κεραληζκψλ αγνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο: (1) ε δηπιή δεκνπξαζία 

ρσξίο εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή (market maker), θαη (2) ε δηπιή δεκνπξαζία κε εηδηθφ 

δηαπξαγκαηεπηή. Καη νη δχν ζηεξίδνληαη ζηε βαζηθή ηδέα ηνπ ηαηξηάζκαηνο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηα εηθνληθά απνζέκαηα (ζπκβφιαηα). Οη  θαλφλεο αγνξάο 

φπσο απηνί πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Hanson  είλαη θαηαιιειφηεξνη γηα αγνξέο 

πιεξνθνξίαο πνπ πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ελφο γεγνλφηνο ή ελφο 

ζπλφινπ γεγνλφησλ απφ  ελεκεξσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε 

ηνπο ηξεηο εμεηαδφκελνπο κεραληζκνχο. 

 

 

 



 

  

4.2 πλερήο Γηπιή δεκνπξαζία (continuous double auction) 

κε  «βηβιίν πξνζθνξώλ» 

 

Ο κεραληζκφο  ηεο ζπλερνχο δηπιήο δεκνπξαζίαο   ιεηηνπξγεί σο εμήο:  

 

- Ο δηαρεηξηζηήο ηεο αγνξάο πιεξνθνξηψλ κνηξάδεη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα έλα 

αξρηθφ πνζφ  ρξεκάησλ  Λ γηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ καδί κε έλαλ αξηζκφ 

εηθνληθψλ κεηνρψλ (εηθνληθφ ραξηνθπιάθην). Ο δηαρεηξηζηήο ηεο αγνξάο έρεη ηελ 

επηινγή λα δηαλείκεη ηνλ ίδην αξηζκφ κεηνρψλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή λα 

δηαζέζεη  δηαθνξεηηθφ αξηζκφ κεηνρψλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα γηα λα εληζρχζεη ηηο 

επθαηξίεο ζπλαιιαγψλ (φπσο εθαξκφζηεθε απφ ηνπο  Chen θαη Plott  ην 2002). Ο 

αξηζκφο ησλ κεηνρψλ γηα θάζε εηθνληθφ ραξηνθπιάθην ζπλήζσο είλαη  έλα 

πνιιαπιάζην ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ, π.ρ. 100 θνξέο ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ. 

 

- Οη ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά πξαγκαηνπνηνχληαη ζε  θχθινπο. Κάζε θχθινο 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ  κεηαβιεηφ αξηζκφ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα θάζε θχθινπ, ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ αγνξά δίλεηαη ε επθαηξία λα 

ππνβάιεη κηα πξνζθνξά ζηνλ ππεχζπλν ηεο  δεκνπξαζίαο (auctioneer), ν νπνίνο 

παίδεη ην ξφιν ελφο ελδηάκεζνπ κεηαμχ εθείλσλ πνπ ζέινπλ λα πνπιήζνπλ θαη 

εθείλσλ πνπ ζέινπλ  αγνξάζνπλ κεηνρέο . Καηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε δεδνκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κφλν έλαο ζπκκεηέρνληαο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη κηα 

πξνζθνξά.  

 

 - Μηα πξνζθνξά είλαη κηα ππνρξέσζε λα αγνξαζηεί ή λα πσιεζεί κηα 

πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα ζπκβνιαίσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Οη πξνζθνξέο 

δηαηξνχληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο. Μηα πξνζθνξά πψιεζεο νλνκάδεηαη ask offer, θαη 

κηα πξνζθνξά  αγνξάο  νλνκάδεηαη bid offer. Έλαο αγνξαζηήο πνπ ππνβάιιεη κηα 

πξνζθνξά β είλαη δεζκεπκέλνο απέλαληη ζηελ αγνξά ζε νπνηαδήπνηε ηηκή θάησ απφ 

β. Οκνίσο, έλαο πσιεηήο πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά πψιεζεο  είλαη δεζκεπκέλνο 

απέλαληη ζηελ αγνξά γηα  πψιεζε ησλ κνλάδσλ ζε νπνηαδήπνηε ηηκή πάλσ απφ ηελ 

πξνζθνξά ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο  κπνξνχλ  λα ππνβάινπλ  κεδεληθέο  πξνζθνξέο  



 

  

φηαλ  δελ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζε ζπλαιιαγή ηε δεδνκέλε ρξνληθή. Σφηε  δελ 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ κεηνρέο. 

 

- Οη ζπκκεηέρνληεο παξακέλνπλ ελεξγνί (θη έρνπλ έηζη δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξέο αγνξάο/πψιεζεο) γηα φζν δηάζηεκα ηνπο επηηξέπνπλ ηα 

απνζέκαηά ηνπο (ζε ρξήκαηα/αξηζκφ κεηνρψλ). 

 

-  Ο ππεχζπλνο δεκνπξαζίαο (auctioneer) δηαηεξεί δχν ζεη πξνζθνξψλ, απφ ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ ζπλαιιαγέο θαζψο επίζεο θαη ηηο επίζεκεο ηηκέο ηεο αγνξάο 

(market quotes). Σα ζεη απηά είλαη: νη ηξέρνπζεο πξνζθνξέο αγνξάο/πψιεζεο 

(current offers) θαη νη εθθξεκείο πξνζθνξέο αγνξάο/πψιεζεο (pending offers). 

 

- Μηα ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ δπν πξνζθνξέο αγνξάο θαη πψιεζεο  

ηαηξηάδνπλ, δει.  ε  «ηηκή πξνζθνξάο αγνξάο» απφ έλαλ αγνξαζηή γηα έλα νξηζκέλν 

αξηζκφ κεηνρψλ  είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν πςειή φζν ε «ηηκή πξνζθνξάο πψιεζεο»  

πνπ έλαο πσιεηήο δεηά γηα ηνλ  ίδην αξηζκφ κεηνρψλ. Ζ αθξηβήο ηηκή ζηελ νπνία ε 

ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη (transaction price) βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο δπν ηηκέο 

(πξνζθνξάο θαη δήηεζεο) θαη ξπζκίδεηαη απφ κηα παξάκεηξν k (k-double auction), 

πνπ παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [0..1] (ζηε δηθή καο πινπνίεζε βξίζθεηαη ζην 

ελδηάκεζν, κε k=0.5). 

 

- Ο  ζρεδηαζηήο ηεο αγνξάο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ 

ηηκνιφγεζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθθαζάξηζε (clearing) 

ησλ ζπλαιιαγψλ. Μηα νκνηφκνξθε πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ζεκαίλεη  φηη φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη  αλαθεξφκελεο εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε   

ελδερνκέλσο απνδνηηθέο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα εθηεινχλ ζπλαιιαγέο  ζε κηα  εληαία 

ηηκή. Καηά ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε ζηηγκή φινη νη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαιιαγέο ζηελ ίδηα ηηκή αγνξάο (πνπ κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ). Μηα κεξνιεπηηθή πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο (discriminatory pricing policy) αθ' 

εηέξνπ, δηεπθξηλίδεη φηη θάζε δεπγάξη πξνζθνξψλ ζην νπνίν  νη  αλαθεξφκελεο 

εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ελδερνκέλσο απνδνηηθέο ζπλαιιαγέο 

θαηαβάιιεη κηα ηηκή πνπ είλαη απιψο κηα ζπλάξηεζε  ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ 



 

  

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε ζηηγκή νη ζπκκεηέρνληεο  

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ην ίδην πξντφλ. 

 

-  Ζ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ εθηειείηαη ζπλερψο θαζψο θζάλνπλ νη λέεο 

πξνζθνξέο.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Continuous Double Auction, ην ζχζηεκα απνζεθεχεη ηηο 

ελεξγέο πξνζθνξέο ζε έλαλ πίλαθα, απνθαινχκελν «βηβιίν πξνζθνξψλ». Όηαλ 

θάπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηεί κηα πξνζθνξά  γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεηνρή, ην ζχζηεκα επηθπξψλεη ηε πξνζθνξά θαη εθηειεί κηα δηαδηθαζία 

ηαηξηάζκαηνο πξνζθνξψλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην βηβιίν 

πξνζθνξψλ. Δάλ εκθαληζηεί κηα αληηζηνηρία, ν ζσζηφο αξηζκφο κεηνρψλ αγνξάδεηαη 

ή πσιείηαη θαη ην δεδνκέλα ελεκεξψλνληαη. Οη ελεξγέο πξνζθνξέο αληρλεχνληαη κε 

βάζε ηελ ηηκή θαη ην timestamp ηνπο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζπλαιιαγήο (αγνξά/ 

πψιεζε) δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα  ζηηο πςειφηεξεο ή  ρακειφηεξεο αληίζεηεο  

πξνζθνξέο. ε πεξίπησζε πνπ δχν θαηαρσξήζεηο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή, ε πξψηε πνπ 

εηζάγεηαη ρξνληθά πξνηηκάηαη. Ο αιγφξηζκνο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην ζρήκα 

4.1.  

 



 

  

 

 

σήμα  4.1 Αλγόπιθμορ Αγοπάρ με βιβλίο πποζθοπών ( Book )  

 

 

4.3 Ο Δηδηθόο Γηαπξαγκαηεπηήο (Market Maker) 

 

Οη αγνξέο πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγνχλ έρνληαο σο βάζε ζπλαιιαγέο 

ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο.  Οη ηηκέο θαζνξίδνληαη απφ ην πνζφ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.  Αιιά ηη γίλεηαη εάλ ππάξρεη κφλν 

έλαο κηθξφο αξηζκφο αλζξψπσλ ζηελ αγνξά;  Ση γίλεηαη εάλ θαλέλαο δελ θαηαζέηεη 

πξνζθνξέο αγνξάο ή πψιεζεο; 
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Απηφ είλαη ην πξφβιεκα ηεο ξεπζηόηεηαο, έλαο φξνο πνπ είλαη πηζαλψο πνιχ 

γλσζηφο ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ίζσο ιφγσ θαη  ηεο πηζησηηθήο θξίζεο.  Ζ 

ξεπζηφηεηα ζε απηφ ην πιαίζην αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

κηα αγνξά πιεξνθνξηψλ λα βξνπλ αγνξαζηέο γηα ηα ζπκβφιαηά ηνπο ή πσιεηέο.  Δάλ 

απηνί δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ, ιέκε φηη δελ ππάξρεη θακία ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. 

 

Απηφ είλαη αλεπηζχκεην ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο φπσο είλαη θαη  γηα άιια 

είδε αγνξψλ.  Δάλ ε ηηκή είλαη θνιιεκέλε ζηηο 73 κνλάδεο  θαη ζέιεη θάπνηνο  λα 

αγνξάζεη γηα νπνηαδήπνηε ηηκή κέρξη ηηο 78 αιιά δελ ππάξρεη θαλέλαο πξφζπκνο λα 

θαηαζέζεη πξνζθνξά πψιεζεο, θάηη ηέηνην είλαη αξλεηηθφ γηα ηελ αγνξά δεδνκέλνπ 

φηη εξκελεχεηαη σο απξνζπκία ηεο αγνξάο λα ζπκκεξηζηεί ηε γλψζε πνπ 

θσδηθνπνηείηαη ζηελ πξνζπκία ηνπ ζπκκεηέρνληα  λα θαηαβάιεη κηα πςειφηεξε ηηκή. 

 

Δπηπρψο, ην πξφβιεκα ιχλεηαη εχθνια ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο  

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή.  Έλαο εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο είλαη 

εθείλνο πνπ ζα αγνξάδεη ή ζα πνπιάεη  πάληα ζε κηα νξηζκέλε ηηκή, δηαηεξψληαο έλα 

θαηψηαην επίπεδν δήηεζεο ή πξνζθνξάο.  Δάλ θάπνηνο ζειήζεη  πξαγκαηηθά λα 

αγνξάζεη θαη θαλέλαο δελ πσιεί, κπνξεί λα αγνξάζεη απφ ηνλ εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή 

- αλ θαη ηφηε ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο.   

 

ηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο, νη εηδηθνί δηαπξαγκαηεπηέο είλαη απηνκαηνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχλ έλαλ απιφ ππνινγηζκφ γηα λα απνθαζίζνπλ ζε πνηα ηηκή 

λα αγνξάζνπλ ή λα πσιήζνπλ, πξνζθέξνληαο πάληα απηή ηελ επηινγή ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  Γεδνκέλνπ φηη εκθαλίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο, ν 

ππνινγηζκφο αιιάδεη θαη ε ηηκή απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη.  Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ε 

πξνθεηηθή αμία ηεο ηηκήο δηαηεξείηαη δεδνκέλνπ φηη ζπλερίδεη λα απεηθνλίδεη ηηο 

απφςεηο ησλ ελεξγψλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Οη εηδηθνί δηαπξαγκαηεπηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα αγνξέο φπνπ ν 

αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ είλαη κηθξφο.  Υσξίο εηδηθνχο δηαπξαγκαηεπηέο πνιιέο 

κηθξέο  αγνξέο πιεξνθνξίαο δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ. 



 

  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο απφ ηνπο κεραληθνχο ινγηζκηθνχ ζε φηη 

αθνξά ηνπο εηδηθνχο δηαπξαγκαηεπηέο, αιιά ε γεληθή ζπλαίλεζε κεηαμχ ηεο 

εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο είλαη φηη ν ινγαξηζκηθόο θαλόλαο 

κέηξεζεο αγνξάο ηνπ Robin Hanson (LMSR) είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα γεληθή 

ρξήζε ζε αγνξέο πιεξνθνξίαο.  Μηα παξαιιαγή ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα 

ελζσκαηψζακε ζηνλ εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή πνπ πινπνηήζακε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο. 

 

Έλαο «θαλφλαο κέηξεζεο» είλαη έλαο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα πξνβιέςεσλ. Δπεηδή έλαο θαλφλαο κέηξεζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ, κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληακείςεη ηνπο εηδηθνχο ζηηο πξνβιέςεηο. Ο Hanson 

ζπλεηδεηνπνίεζε (δει., εθεχξε ηελ ηδέα) φηη κηα νκάδα εηδηθψλ ζηηο πξνβιέςεηο ζα 

κπνξνχζε δηαδνρηθά λα κνηξαζηεί κηα θνηλή πξφβιεςε, κε έλαλ θαλφλα κέηξεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληακείςεη ηνπο εηδηθνχο γηα ηηο απμεηηθέο βειηηψζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηελ πξφβιεςε. Ο Hanson αλέπηπμε πεξαηηέξσ ηελ ηδέα ηνπ κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κηα αγνξά πξφβιεςεο ζα κπνξνχζε λα 

πηνζεηήζεη έλαλ θαλφλα κέηξεζεο αγνξάο θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη σο έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή. 

 

Δλψ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο κέηξεζεο αγνξάο είλαη δπλαηνί, ν Hanson 

ζεκείσζε φηη ν ινγαξηζκηθφο θαλφλαο κέηξεζεο αγνξάο έρεη έλαλ αξηζκφ απφ 

δηαθνξεηηθέο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο, θαη απηή  πξνζέγγηζε πηνζεηείηαη  ζπλεζέζηεξα. 

 

Ο εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο θαηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ  κεηνρψλ πνπ έρεη 

αγνξαζηεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο  ζην ζχλνιν ηνπο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή  (έζησ 

q1). Ο εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο δηαηεξεί επίζεο κηα ζπλάξηεζε θφζηνπο C(q1) πνπ 

θαηαγξάθεη ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ ζπιινγηθά γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ν νπνίνο 

εμαξηάηαη  απφ ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ q1 . Γηα  ηνλ ινγαξηζκηθφ θαλφλα LMSR, ε 

ζπλάξηεζε θφζηνπο είλαη: 

 

 



 

  

C = b * ln (𝒆𝒒𝟏/𝒃 +1) 

 

φπνπ ln είλαη ν θπζηθφο ινγάξηζκνο, ην e  είλαη ην ζηαζεξφ e=2.718…, θαη b είλαη κηα 

παξάκεηξνο ηελ νπνία πξέπεη λα επηιέμεη  ν θαηαζθεπαζηήο αγνξάο. 

 

 Ζ παξάκεηξνο b ειέγρεη ην κέγηζην πηζαλφ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ν εηδηθφο 

δηαπξαγκαηεπηήο κπνξεί λα ράζεη (πνπ είλαη b*ln2). Όζν  κεγαιχηεξν είλαη ην b, 

ηφζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα κπνξεί λα ράζεη ν θαηαζθεπαζηήο αγνξάο. Έλα 

κεγαιχηεξν b φκσο ζεκαίλεη επίζεο  φηη ε αγνξά έρεη πεξηζζφηεξε ξεπζηφηεηα ή 

βάζνο, άξα νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξεο κεηνρέο θνληά 

ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ  νγθψδε ηαιάληεπζε ησλ ηηκψλ. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγή κε ηνλ 

εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή εθθξάδνπλ ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηε ηηκή ηεο κεηνρήο. Ο 

εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ πξέπεη λα αγνξάζεη/πσιήζεη ν ζπκκεηέρνληαο θαη ην 

θφζηνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κεηνρψλ. Ζ έθθξαζε (4.5.1) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ππνινγίζεη πφζεο κεηνρέο απαηηνχληαη γηα λα επηηχρνπλ ηε κεηαθίλεζε 

πηζαλφηεηαο ζηελ  ηηκή πνπ εθηηκά ν ζπκκεηέρνληαο. 

 

target_price (1 current_price)

current_price (1 target_price)
Q b Ln

  
   

  
   (4.5.1) 

 

 

Σν απνηέιεζκα  ζπγθξίλεηαη κε ηελ πνζφηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε  απφ ην 

ζπκκεηέρνληα. Δάλ ην απνηέιεζκα  είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα, 

αγνξάδεηαη κφλν ε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν ρξήζηεο. Σφηε, ε κεηαθίλεζε 

πηζαλφηεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δεηνχκελε.  Ζ έθθξαζε (4.5.2) παξέρεη ηελ 

πξαγκαηηθή κεηαθίλεζε πηζαλφηεηαο. 

 



 

  

quantity

quantity

current_price

1 current_price current_price

b

b

e
prob

e




  

 (4.5.2) 

 

 

ε πεξίπησζε πξνζθνξάο αγνξάο  ην ρξεκαηηθφ πνζφ (p) πνπ ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα δηαζέζεη γηα  ηελ αιιαγή πηζαλφηεηαο δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε έθθξαζε : 

 

  
1 current_price

1 target_price
P b Ln

 
   

 
 (4.5.3)  

 

 

Δάλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληέμεη νηθνλνκηθά λα αιιάμεη ηελ πηζαλφηεηα, 

ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο κεηνρέο θαζψο θαη ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη .  ηε 

ζπλέρεηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ ρξήζηε ελεκεξψλεηαη αλαιφγσο. 

 

Σν δηάγξακκα ξνήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.2 παξέρεη κηα ζαθή 

άπνςε ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο. 

 

 



 

  

 

Δικόνα 4.2 Market Maker using LMSR 

         

Calculate quantity for full 

probability movement (Q)

Q > user_quantity?

Y

N
Calculate probability from 

quantity

Calculate required payment 

(P)

P > User play money?

N

Y

Calculate affordable buy 

probability

Calculate quantity 

increment

Total quantity = required 

payment + quantity 

increment

Update user portfolio and 

MM price



 

  

  

4.4 πλερήο Γηπιή δεκνπξαζία (continuous double auction) 

κε  Market Maker θαη «βηβιίν πξνζθνξώλ» 

 

Μηα  παξαιιαγή  ηνπ Continuous Double Auction είλαη απηή ηνπ BookwMM  

(Book with Market Maker ). To «βηβιίν πξνζθνξψλ» ζπλππάξρεη κε έλαλ εηδηθφ 

δηαπξαγκαηεπηή. Σν ζχζηεκα αλαιακβάλεη απηφλ ηνλ ξφιν θαη είλαη πάληα έηνηκν λα 

δερηεί πξνζθνξέο αγνξάο θαη πψιεζεο  ζε κηα νξηζκέλε ηηκή ελεξγψληαο σο 

«κφληκνο» αγνξαζηήο θαη πσιεηήο. Ζ παξαιιαγή  είλαη βαζηζκέλε ζηνλ αιγφξηζκν 

πνπ εθαξκφδεη  ην open source εξγαιείν  Zocalo. Έρεη ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο καο φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

 

Μηα ζπλάξηεζε ηηκψλ πνπ εκπλέεηαη απφ ην open source εξγαιείν  Zocalo 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο. Ζ ζπλάξηεζε  αθνινπζεί έλαλ ινγαξηζκηθφ θαλφλα πνπ απμάλεη ηελ ηηκή 

ηνπ εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή φηαλ αγνξάδνπλ πνιινί (πςειή δήηεζε) θαη ηελ κεηψλεη 

φηαλ πσινχλ πνιινί (ρακειή δήηεζε). Μηα παξάκεηξνο ειέγρνπ b κπνξεί λα 

ξπζκίζεη ην βάζνο ηεο αγνξάο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη έκπνξνη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ 

πεξηζζφηεξα ζπκβφιαηα απφ ηνλ εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή  ρσξίο πξφθιεζε  κεγάισλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ. Ο αξρηθφο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηνχζε έλα πεδίν ηηκψλ 

κεηαμχ 0 θαη 1 ην νπνίν αιιάμακε ζε  0 έσο 100 πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηαζνχλ νη 

ζπλαιιαγέο πην δηαηζζεηηθέο.   

 

Καηά ηελ επεμεξγαζία κηαο λέαο πξνζθνξάο, αξρηθά εθηειείηαη έλαο έιεγρνο 

ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ηεο δηπιήο δεκνπξαζίαο κε  «βηβιίν πξνζθνξψλ», φπσο 

πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 4.2.  Δάλ δελ ππάξμεη επηηπρήο ζπλαιιαγή, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ εηδηθνχ 

δηαπξαγκαηεπηή, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 4.3. Δάλ δελ ππάξμεη επηηπρήο 

ζπλαιιαγή νχηε κεηά ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε ηξέρνπζα πξνζθνξά 

πξνζηίζεηαη ζην «βηβιίν πξνζθνξψλ» .  

 



 

  

Ζ ζπλάξηεζε ηνπ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή ζεσξεί ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο γηα κηα 

κεηνρή σο πηζαλφηεηεο. Ζ ηηκή αγνξάο/πψιεζεο γηα κηα κεηνρή  ζεσξείηαη σο αίηεκα 

γηα αιιαγή ηεο πηζαλφηεηαο γηα ηελ κεηνρή. Ζ έθθξαζε (4.4.1) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ππνινγίζεη πφζεο κεηνρέο απαηηνχληαη γηα λα επηηχρνπλ ηε κεηαθίλεζε 

πηζαλφηεηαο. 

 

target_price (1 current_price)

current_price (1 target_price)
Q b Ln

  
   

  
   (4.4.1) 

 

Σν απνηέιεζκα  ζπγθξίλεηαη κε ηελ πνζφηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε  απφ ην 

ρξήζηε. Δάλ ην απνηέιεζκα  είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήζηε, 

αγνξάδεηαη ε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν ρξήζηεο. Σφηε, ε κεηαθίλεζε 

πηζαλφηεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δεηνχκελε.  Ζ έθθξαζε (4.4.2) παξέρεη ηελ 

πξαγκαηηθή κεηαθίλεζε πηζαλφηεηαο. 
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quantity

current_price

1 current_price current_price
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 (4.4.2) 

 

ε πεξίπησζε πξνζθνξάο αγνξάο ην ρξεκαηηθφ πνζφ (p) πνπ ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα δηαζέζεη γηα  ηελ αιιαγή πηζαλφηεηαο δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε έθθξαζε : 

 

  
1 current_price

1 target_price
P b Ln

 
   

 
 (4.4.3)  

 

Δάλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληέμεη νηθνλνκηθά λα αιιάμεη ηελ πηζαλφηεηα, 

ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο κεηνρέο θαζψο θαη ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη .  ηε 

ζπλέρεηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ ρξήζηε ελεκεξψλεηαη αλαιφγσο. 

 

 

 

       



 

  

4.5 Τινπνίεζε Αιγνξίζκσλ ρεδίαζεο Αγνξάο 

 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία  πνπ ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηηο αγνξέο 

πιεξνθνξίαο πνπ εμεηάδνπκε. 

 

4.5.1 Η δηεπαθή Auction 

 

Ζ δηεπαθή  Auction παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

αγνξάο δηπιήο δεκνπξαζίαο, πνπ είλαη θαη ε πην απιή κνξθή κηαο αγνξάο 

πιεξνθνξηψλ θη εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη είλαη νη 

παξαθάησ :   

 

Πίνακαρ 4.1 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι ηηρ διεπαθήρ Auction 

Μέθοδοι Λειηοςπγία 

closed() Δπηζηξέθεη true εάλ ε αγνξά έρεη θιείζεη.  

close() Δθηειεί ην θιείζηκν ηεο αγνξάο. 

newShout(Shout shout) Σνπνζέηεζε θαηλνχξηαο πξνζθνξάο ζηελ 

αγνξά. 

removeShout(Shout shout) Αθαίξεζε πξνζθνξάο απφ ηελ αγνξά. 

getLastShout() Δπηζηξέθεη ηελ ηειεπηαία πξνζθνξά. 

getAuctioneer() Δπηζηξέθεη ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο αγνξάο 

printState() Γίλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο 

clear (Shout, price) θαη clear (Shout, 

Shout, price) 

Δθηεινχλ ηελ εθθαζάξηζε κεηαμχ 

πξνζθνξψλ 

getRound() Δπηζηξέθεη ηνλ ρξνλνινγηθφ θχθιν πνπ 

βξίζθεηαη ε αγνξά 

getRemainingTime() Δπηζηξέθεη ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ 

κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο εκέξαο. 



 

  

getNumberOfTraders() Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

shoutAccepted(Shout shout) Δμεηάδεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά 

νδήγεζε ζε επηηπρή ζπλαιιαγή. 

transactionsOccured() Δμεηάδεη εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηξέρνληα θχθιν ηεο 

αγνξάο. 

 

4.5.2 Η θιάζε RandomRobinAuction 

 

Ζ θιάζε RandomRobinAuction αληηπξνζσπεχεη κηα αγνξά δεκνπξαζίαο ζηελ 

νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε έλα ζχγρξνλν round robin 

πξφγξακκα. Οη ζπκκεηέρνληεο εηδνπνηνχληαη φηη είλαη ε ζεηξά ηνπο κε ηελ θιήζε ηεο 

κεζφδνπ requestShout() γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα (agent ). Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη 

είλαη νη εμήο :  

 

Πίνακαρ 4.2 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι  ηηρ κλάζηρ RandomRobinAuction 

Μέθοδοι Λειηοςπγία 

requestShouts() Πξνθαιεί ηελ θιήζε ηεο requestShout() 

γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, δίλνληάο ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ. 

register(TradingAgent trader) Καηαρσξεί έλαλ θαηλνχξην ζπκκεηέρνληα 

ζηελ αγνξά. 

remove(TradingAgent trader) Αθαηξεί έλαλ ζπκκεηέρνληα απφ ηελ 

αγνξά. 

run() Δθηειεί ηελ αγνξά δεκνπξαζίαο. 

getNumberOfRegisteredTraders() Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ. 

generateReport() πληάζζεη κηα αλαθνξά γηα ηελ αγνξά. 



 

  

sweepDefunctTraders() Δθηειεί ηελ εθθαζάξηζε ησλ αλελεξγψλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

clear (Shout, price) θαη clear (Shout, 

Shout, price) 

Δθηεινχλ ηελ εθθαζάξηζε κεηαμχ 

πξνζθνξψλ. 

reset() Δπαλαθέξεη ηελ αγνξά ζε κηα 

αξρηθνπνηεκέλε θαηάζηαζε γηα εθ λένπ 

εθηέιεζε. 

 

 

 

4.5.3 Η θιάζε InformationMarket 

 

Ζ θιάζε InformationMarket επεθηείλεη ηελ θιάζε RandomRobinAuction 

πξνζζέηνληαο κηα παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ clear (Shout,double), ε νπνία πεξηέρεη ηελ 

πξνζζήθε ησλ απαξαίηεησλ θαλφλσλ ζρεδίαζεο αγνξάο γηα δηπιή δεκνπξαζία κε 

εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή(CDA with Market Maker), φπσο επίζεο θαη γηα αγνξά κε 

εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή θαη  θαλφλεο market scoring ( Market Maker with LMSR). 

 

 

4.6 Τινπνίεζε Αιγνξίζκσλ Γηαρείξηζεο Αγνξάο 

 

ηηο αξρέο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθεξζήθακε ζηνπο αιγφξηζκνπο δηαπξαγκάηεπζεο 

πνπ εμεηάζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  Δπηιέμακε λα εμεηάζνπκε ηε πλερή Γηπιή 

Γεκνπξαζία (Continuous Double Auction), ηε Σπλερή Γηπιή Γεκνπξαζία κε ρξήζε 

Δηδηθό δηαπξαγκαηεπηή(Continuous Double Auction with Market Maker), φπσο επίζεο 

θαη ηε ζρεδίαζε αγνξάο κε ρξήζε Δηδηθό δηαπξαγκαηεπηή θαη θαλφλεο market scoring 

(Market Maker with LMSR). Παξαθάησ δίλεηαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ηξηψλ 

απηψλ αιγνξίζκσλ ζρεδίαζεο αγνξάο. 

 



 

  

4.6.1 Η θιάζε AbstractAuctioneer 

 

 Ζ θιάζε AbstractAuctioneer είλαη κηα abstract class πνπ αληηπξνζσπεχεη 

έλαλ δηαρεηξηζηή δεκνπξαζίαο (Auctioneer). Οη  θαλφλεο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

αγνξψλ πξέπεη λα ελζπιαθσζνχλ ζε  δηαθνξεηηθέο θιάζεηο  Auctioneer. Οη 

αθφινπζεο κέζνδνη εθαξκφδνληαη: 

 

Πίνακαρ 4.3 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι  ηηρ κλάζηρ  AbstractAuctioneer 

Μέθοδορ Λειηοςπγία 

endOfDayProcessing() Δπεμεξγαζία  ζην ηέινο ηεο εκέξαο 

getAuction() Δπηζηξέθεη ηνλ ηχπν ηεο αγνξάο  

newAsk(Shout ask) Δμ’ νξηζκνχ θαλφλεο δηαρείξηζεο 

πξνζθνξψλ πψιεζεο . 

newBid(Shout bid) Δμ’ νξηζκνχ θαλφλεο δηαρείξηζεο 

πξνζθνξψλ αγνξάο . 

newShout(Shout shout) Δμ’ νξηζκνχ θαλφλεο δηαρείξηζεο 

πξνζθνξψλ. 

printState()  Καηαρψξεζε ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηεο δεκνπξαζίαο 

removeShout(Shout shout)  Γηαρείξηζε αηηεκάησλ δηαγξαθήο 

πξνζθνξψλ. 

reset() Δπαλεθθίλεζε ηεο δεκνπξαζίαο ζηηο 

αξρηθέο ξπζκίζεηο. 

setAuction(Auction auction) Οξηζκφο ηχπνπ αγνξάο 

 

 



 

  

4.6.2 Η θιάζε TransparentAuctioneer 

Ζ θιάζε TransparentAuctioneer είλαη επίζεο κηα  abstract class πνπ 

επεθηείλεη ηηο κεζφδνπο ηεο AbstractAuctioneer. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη είλαη νη 

παξαθάησ :  

Πίνακαρ 4.4  Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι  ηηρ κλάζηρ TransparentAuctioneer 

Μέθοδορ Λειηοςπγία 

shoutAccepted(Shout shout) Δθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ελεκέξσζεο 

κεηά απφ κηα απνδεθηή πξνζθνξά 

getLastShout()  Δπηζηξέθεη ηελ ηειεπηαία πξνζθνξά 

getLastBid Δπηζηξέθεη ηελ ηειεπηαία πξνζθνξά 

αγνξάο 

getLastAsk Δπηζηξέθεη ηελ ηειεπηαία πξνζθνξά 

πψιεζεο 

 

4.6.3 Η θιάζε Book 

 

Ζ θιάζε Book  επεθηείλεη ηελ θιάζε TransparentAuctioneer  θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε πξνζθνξψλ ζηε ζπλερή 

δηπιή δεκνπξαζία κε «βηβιίν πξνζθνξψλ». Οη αθφινπζεο κέζνδνη εθαξκφδνληαη: 

 

Πίνακαρ 4.5 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι  ηηρ κλάζηρ Book 

Μέθοδορ Λειηοςπγία 

endOfRoundProcessing() Καζνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο 

κεηά ην ηέινο θάζε θχθινπ 

requestShout(Auction auction) Δθηειεί ηελ αίηεζε γηα θαηάζεζε 

πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

clear(Shout shout, double price) Δθηειεί ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ 

 



 

  

4.6.4 Οη  θιάζεηο BookwMM θαη MarketMaker 

 

Οη θιάζεηο BookwMM θαη MarketMaker επεθηείλνπλ ηελ θιάζε 

TransparentAuctioneer θαη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηαρείξηζε πξνζθνξψλ ζηε ζπλερή δηπιή δεκνπξαζία κε «βηβιίν πξνζθνξψλ» θαη 

θαηαζθεπαζηή αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη θαλφλεο δηαρείξηζεο  ζε αγνξά κε εηδηθό 

δηαπξαγκαηεπηή θαη ρξήζε ηνπ LMSR πνπ πξφηεηλε ν Hanson. Οη θπξηφηεξεο  κέζνδνη 

είλαη νη παξαθάησ : 

 

Πίνακαρ 4.6 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι  ηυν κλάζευν BookwMM και MarketMaker 

 

 

4.7 Τινπνίεζε θαλόλσλ πνιηηηθήο ηηκνιόγεζεο 

 

4.7.1 Η δηεπαθή PricingPolicy 

 

Ζ δηεπαθή  PricingPolicy  παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο.  Μηα πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο 

θαζνξίδεη ηελ ηηκή κηαο κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο ζηελ  αγνξά σο ζπλάξηεζε  ηεο 

θάζε  πξνζθνξάο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο (market quote). Ζ θχξηα κέζνδνο 

ηεο δηεπαθήο PricingPolicy  είλαη ε  determineClearingPrice , ε νπνία   θαζνξίδεη ηελ  

ηηκή ζηελ νπνία γίλεηαη ε εθθαζάξηζε ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο. 

 

 

Μέθοδοι Λειηοςπγία 

determineClearingPrice(Shout bid, 

double previousQuantity, double 

previousprice) 

Καζνξίδεη ηελ  ηηκή ζηελ νπνία 

γίλεηαη ε εθθαζάξηζε ηεο εθάζηνηε 

ζπλαιιαγήο 

clear(Shout shout, double price) Δθηειεί ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ  



 

  

 

4.7.2 Οη  θιάζεηο  MMPricingPolicy θαη  BookwMMPricingPolicy 

 

Οη  θιάζεηο  MMPricingPolicy θαη BookwMMPricingPolicy  παξέρνπλ  ηηο 

απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ζε 

αγνξέο  δηπιήο δεκνπξαζίαο κε εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή θαη αγνξέο δηπιήο 

δεκνπξαζίαο κε εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή θαη βηβιίν πξνζθνξψλ φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.  

 

Οη θχξηεο κέζνδνη ηεο θιάζεο MMPricingPolicy είλαη ε  

determineClearingPrice, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ ηηκή ζηελ νπνία γίλεηαη ε εθθαζάξηζε 

ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο κέζσ ηεο κεζφδνπ bInterval, ε νπνία θάλεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηηο 

αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο. 

 

4.7.3 Η θιάζε DiscriminatoryPricingPolicy 

 

Ζ θιάζε DiscriminatoryPricingPolicy  παξέρεη ηηο  κεζφδνπο πνπ θαζνξίδνπλ 

κηα κεξνιεπηηθή πνιηηηθή ηηκνιόγεζεο,  ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αγνξά δηπιήο 

δεκνπξαζίαο κε βηβιίν πξνζθνξψλ πνπ εμεηάζακε θαη  δηεπθξηλίδεη φηη θάζε δεπγάξη 

ησλ αληηζηνηρεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ  θαηαβάιιεη κηα ηηκή πνπ είλαη απιψο κηα 

ζπλάξηεζε  ησλ αληίζηνηρσλ  πξνζθνξψλ ηνπο.  Κχξηα κέζνδνο ηεο θιάζεο 

DiscriminatoryPricingPolicy   είλαη ε  determineClearingPrice , ε νπνία   θαζνξίδεη 

ηελ  ηηκή ζηελ νπνία γίλεηαη ε εθθαζάξηζε ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο. 

  

 



 

  

5  

ΠΡΑΚΣΟΡΔ  ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ  

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

5.1 Γεληθά 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην εηζάγακε έλα πιαίζην ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο 

ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ αγνξψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εμεηάδνπκε. ε απηφ ην θεθάιαην, ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηνπο πξάθηνξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, ζπδεηάκε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαθηφξσλ φπσο επίζεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

 

 



 

  

5.2 Zero intelligence Agents 

 

5.2.1 Δηζαγσγή 

 

Οη πξάθηνξεο ζηνπο νπνίνπο αλαθεξφκαζηε  σο Zero Ηntelligence (ZI) 

πξνέξρνληαη απφ κηα έλλνηα πνπ εηζήρζε αξρηθά απφ ηνπο Gode θαη Sunder. ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο γηα ηνπο ZI πξάθηνξεο, νη Gode θαη Sunder γξάθνπλ φηη «δελ έρνπλ 

θακία λνεκνζχλε, δελ επηδηψθνπλ  ή δελ κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε, θαη δελ 

παξαηεξνχλ, δελ ζπκνχληαη, ή καζαίλνπλ. Φαίλνληαη θαηάιιεινη λα νλνκαζηνχλ  σο 

πξάθηνξεο κεδεληθήο λνεκνζχλεο».  

 

Οη Gode θαη Sunder ρξεζηκνπνίεζαλ  απηνχο ηνπο ηερλεηνχο πξάθηνξεο γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε  ζπλαιιαγψλ  ζε κηα δηπιή δεκνπξαζία. Έδεημαλ φηη κηα αγνξά 

απνηεινχκελε απφ απηφλ ηνλ ηδηαίηεξν ηχπν πξάθηνξα, έλαλ πξάθηνξα δειαδή κε  

κεδεληθή λνεκνζχλε θαη πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ,  έδηλε απνηειέζκαηα πνπ 

ήηαλ πνιχ θνληά ζε απνηειεζκαηηθφηεηα κε έλα  ηαπηφρξνλν πείξακα ζπλαιιαγψλ  

κε αλζξψπηλε ζπκκεηνρή. Όπσο αλέθεξαλ ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο νη Gode θαη 

Sunder, «[ε] θχξηα αηηία ηεο πςειήο απνδνηηθφηεηαο  ζηηο δηπιέο δεκνπξαζίεο είλαη ε 

πεηζαξρία αγνξάο (market discipline) πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο: ε 

εθκάζεζε, ε λνεκνζχλε, ή ην θίλεηξν θέξδνπο δελ είλαη απαξαίηεηεο». 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ  Gode θαη Sunder, φηη δειαδή  ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ έλα ζχλνιν παξάινγσλ ελεξγεηψλ, ήηαλ πξνθιεηηθά θαη έρνπλ 

επηζηήζεη ηε πξνζνρή  ηφζν  ηεο νηθνλνκηθήο φζν θαη ηεο ππνινγηζηηθήο  πιεπξάο  

ηεο agent-based  θνηλφηεηαο.  

 

Οη  Gode θαη Sunder εμεηάδνπλ  δχν ηχπνπο  πξαθηφξσλ ΕΗ. Ο πξψηνο είλαη νη 

αβίαζηνη πξάθηνξεο, πνπ ηνπνζεηνχλ πξνζθνξέο απζαίξεηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ηδησηηθέο αμηνινγήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ κε απηνχο ηνπο 

πξάθηνξεο δελ κνηάδνπλ  θαζφινπ κε  ηα απνηειέζκαηα ησλ αλζξψπηλσλ 



 

  

πξνζνκνηψζεσλ - νη ηηκέο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε θαη ρσξίο απφθξηζε  

ζηηο δηαθνξεηηθέο θακπχιεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

 

Ο δεχηεξνο ηχπνο πξαθηφξσλ ΕΗ είλαη απηφο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (budget constrained) : δελ επηηξέπεηαη ε  ηνπνζέηεζε κηαο 

πξνζθνξάο κε άκεζα αξλεηηθέο εηζπξάμεηο, δει., εληνιψλ πψιεζεο θάησ απφ ην 

θφζηνο ή αγνξάο επάλσ απφ ηελ αμία. Απηνί είλαη νη πξάθηνξεο πνπ παξήγαγαλ 

παξφκνηα απνδνηηθφηεηα κε ηα αλζξψπηλα πεηξάκαηα θαη ήηαλ επαίζζεηνη ζηηο 

κεηαηνπίζεηο ησλ θακπχισλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζακε 

ζηελ έξεπλά  καο. 

 

5.2.2 Σν  κνληέιν ησλ Zero Intelligence Agents  

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε κφλε λνεκνζχλε πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο 

πξάθηνξεο ZI είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ κηα δηαηαγή κε άκεζα 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. ε φια ηα άιια ζέκαηα, νη πξάθηνξεο ησλ Gode θαη Sunder 

ελεξγνχλ κε βάζε ηελ  αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο – έρνληαο ηε δπλαηφηεηα  επηινγήο 

κεηαμχ θάπνησλ  ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, επηιέγνπλ απζαίξεηα θαη κε ίζε πηζαλφηεηα 

γηα  φιεο ηηο ελέξγεηεο. Δπηπιένλ, νη πξάθηνξεο πξνζεγγίδνπλ ηελ αγνξά σο κηα «θελή 

πιάθα»: ρσξίο  γλψζε ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ ηνπο, θακία αλαγλψξηζε ησλ 

παξφλησλ φξσλ, θαη θακία πξνζδνθία γηα  ηηο κειινληηθέο εθβάζεηο. Οη ZI  

πξάθηνξεο δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ, επεηδή δελ έρνπλ θακία ηζηνξία. Έρνληαο απηέο 

ηηο γεληθέο αξρέο ππφςε, κπνξνχκε ηψξα λα πεξηγξάςνπκε ην βαζηθφ κνληέιν γηα 

ηνπο πξάθηνξεο ZI πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηηο πξνζνκνηψζεηο καο. 

 

Τπάξρεη κηα νκάδα νκνηνγελψλ πξαθηφξσλ, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη 

κηα πεπνίζεζε 𝑏𝑖  ϵ [0, 100] φηη έλα γεγνλφο ζα εκθαληζηεί. Απηέο νη πεπνηζήζεηο 

πξνέξρνληαη αλεμάξηεηα απφ κηα δηαλνκή κε  ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο f. 

Οη πξάθηνξεο θαινχληαη ζηελ αγνξά κε  νκνηφκνξθε πηζαλφηεηα, φπνπ απνθαζίδνπλ 

λα ηνπνζεηήζνπλ κηα πξνζθνξά αγνξάο  ή πψιεζεο, κε ίζε πηζαλφηεηα. Ο θάζε 

πξάθηνξαο ηνπνζεηεί κηα πξνζθνξά  αγνξάο ή πψιεζεο γηα κηα κεηνρή  ζε κηα ηηκή 

[0, 𝑏𝑖] ή [ 𝑏𝑖 ,100] ή αληίζηνηρα . Οη πξάθηνξεο δελ παξαηεξνχλ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 



 

  

αγνξάο, δελ αληηδξνχλ ζε νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη δελ 

δηαηεξνχλ θαλέλα αξρείν ησλ πξνεγνχκελσλ ζεηξψλ φπσο επίζεο θαη θαλέλα 

ζηνηρείν γηα ην  εάλ εθείλεο νη πξνζθνξέο νδήγεζαλ ζε ζπλαιιαγή.  

 

5.3 ηξαηεγηθέο ζπλαιιαγώλ 

 

Πνιινί δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ   

δηαθνξεηηθψλ  ζηξαηεγηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη  κε-πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο (non-

adaptive strategies) είλαη εθείλεο νη νπνίεο δελ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε 

απάληεζε ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο αιιά δξνπλ αλεμάξηεηα απφ απηέο. 

ηελ παξάγξαθν 5.3.1 , παξνπζηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή Truth Telling, πνπ αλήθεη ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία. Οη πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο (adaptive strategies), είλαη 

εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο. ηελ παξάγξαθν 5.3.2 παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο 

Market Price Learner  θαη  Roth-Erev, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή. 

 

 Κάζε  πξάθηνξαο 𝑎𝑖  έρεη κηα ζηξαηεγηθή ζπλαιιαγψλ, ε νπνία δηεπθξηλίδεη 

κηα ραξηνγξάθεζε Ε κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ πξάθηνξα 𝑢𝑖  θαη ηεο πξνζθνξάο  ξ 

∈ Ρ  πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ηε ζηηγκή t. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο  ζα ππνζέζνπκε φηη  θάζε 

πξάθηνξαο ππνβάιιεη πξνζθνξέο  κφλν  γηα κηα κεηνρή , θαη κφλν νη ελεξγνί  

πξάθηνξεο 𝐾𝑡  ηνπνζεηνχλ πξνζθνξέο. Καηά ζπλέπεηα ζα ηζρχνπλ: 

 

𝒁 𝒊, 𝒕 =  𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓,𝒂𝒊, 𝜻 𝒊, 𝒕 ,𝟏, 𝒕 
 

  𝒂𝒊  ∈ 𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒔 ∩  𝒂𝒊 ∈  𝑲𝒕 

𝒁 𝒊, 𝒕 =  𝟎, 𝒂𝒊, 𝟎, 𝟎, 𝒕 
 

  𝒂𝒊  ∉  𝑲𝒕 

 

νπνχ  δ  είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ ζέηεη ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο  ζχκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο 

ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεραληζκψλ αγνξψλ πιεξνθνξηψλ.  

 



 

  

5.3.1 Non – adaptive Strategies 

5.3.1.1 Truth Telling Strategy 

 

Ζ ζηξαηεγηθή Truth Telling είλαη ε πην απιή απφ ην ζχλνιν ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, θαη απνηειεί κηα παξαιιαγή ηνπ κνληέινπ ησλ Zero Intelligence 

Agents. ε απηή ηε ζηξαηεγηθή, ν θάζε πξάθηνξαο ηνπνζεηεί πξνζθνξέο ίζεο κε ηελ 

ηδησηηθή (πξνζσπηθή) αμηνιφγεζε πνπ έρεη γηα ηελ ηηκή κηαο κεηνρήο.  

 

Αλ θαη είλαη εμαηξεηηθά απιή, ε ζηξαηεγηθή Truth Telling  είλαη ζεκειηψδνπο 

ζπνπδαηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ζε έλα incentive-compatible κεραληζκφ αγνξάο απηή ε 

ζηξαηεγηθή απνθέξεη βέιηηζην θέξδνο γηα ηνλ πξάθηνξα πνπ ηελ πηνζεηεί  

αλεμάξηεηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

ε budget-balanced κεραληζκνχο αγνξάο σζηφζν, ε ζηξαηεγηθή  Truth Telling   

δελ είλαη θπξίαξρε. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ζε κηα αγνξά ηχπνπ Clearing 

House , φπνπ ε εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ γίλεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

ζπλαιιαγψλ, έλαο   νκνηνγελήο πιεζπζκφο  πξαθηφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth 

Telling  ζα επηθέξεη  πςειή απνδνηηθφηεηα   ελψ ζε κηα αγνξά ζπλερνχο δηπιήο 

δεκνπξαζίαο  ν ίδηνο πιεζπζκφο ζα νδεγήζεη ζε ρακειή απνδνηηθφηεηα. 

 

 

5.3.2 Adaptive Strategies 

5.3.2.1 Reinforcement-learning Strategies 

 

Ζ ζηξαηεγηθή Roth-Erev αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Reinforcement-learning 

Strategies, ησλ ζηξαηεγηθψλ δειαδή  πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζηελ άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην κεραληζκφ: ην πιεφλαζκα δειαδή 

πνπ κπφξεζε λα απνθνκίζεη  θάζε πξάθηνξαο ζηνλ πην πξφζθαην θχθιν ζπλαιιαγψλ. 

Καηά ζπλέπεηα είλαη αξθεηά γεληθήο ρξήζεο θαη κπνξνχλ  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 



 

  

νπνηνδήπνηε κεραληζκφ αγνξάο , αθφκε θαη ζε εθείλνπο  φπνπ δελ έρνπκε πξφζβαζε 

ζηα ζηνηρεία ηεο αγνξάο . 

 

Απηέο νη ζηξαηεγηθέο επηιέγνπλ κηα πξνζαχμεζε  πέξα απφ ηελ ηηκή 

αμηνιφγεζήο ηνπο έηζη ψζηε : 

𝜻 𝒊, 𝒕 =   𝒖𝒊 ±  𝑹𝑳𝝀𝒊
 𝒕 𝑹𝑳𝝁𝒊   

 

κε βάζε δειαδή έλα ζήκα αληακνηβήο (reward signal)    𝑅𝐿𝜌 𝑖
(𝑡) ,   πνπ 

αληηπξνζσπεχεη   ηα πην πξφζθαηα θέξδε ηνπ πξάθηνξα  𝑎𝑖  .  

 

Ζ ζπλάξηεζε  𝑹𝑳𝝀𝒊
:𝑵

 
 𝜣𝒊  αληηπξνζσπεχεη  ε έμνδνο  ηνπ αιγφξηζκνπ εθκάζεζεο  

ι , φπνπ 𝜣𝒊 =  𝟎,𝑹𝑳𝒌𝒊
 ⊂ 𝑵𝒊   είλαη ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ εμφδσλ ηνπ αιγνξίζκνπ 

ι. 

 

 

Παπάμεηπορ ημαζία 

𝑹𝑳𝝀𝒊
 𝒕  Ζ ζπλάξηεζε πνπ θαζνξίδεη ηελ έμνδν 

ηνπ αιγνξίζκνπ εθκάζεζεο ι. 

𝑹𝑳𝝁𝒊   Έλαο παξάγνληαο θιηκάθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηνηρεζνχλ 

νη έμνδνη ηνπ αιγνξίζκνπ ζε 

πξαγκαηηθέο ηηκέο. 

𝑹𝑳𝒌𝒊
 Ο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ εμφδσλ ηνπ  

𝑅𝐿𝜆𝑖
 𝑡 . 

 

Πίνακαρ 5.3.1 Παπάμεηποι ζηπαηηγικήρ Reinforcement-learning 

 

 

 

 



 

  

 

5.3.2.1.1 The Roth-Erev learning algorithm 

 

Ο αιγφξηζκνο Roth-Erev (ζχληκεζε RE) έρεη σο ζθνπφ λα κηκεζεί ηελ 

αλζξψπηλε game-playing ζπκπεξηθνξά ζε εθηελή παίγληα.  Οη πξάθηνξεο  ηνπνζεηνχλ 

πξνζθνξέο πηζαλνηηθά  ζχκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε 𝑹𝑳𝝀𝒊
 𝒕 = 𝑹𝑬𝒊(𝒕) = 𝜹𝒊𝒕  , φπνπ  

𝛿𝑖𝑡   ϵ 𝛩𝑖   είλαη κηα δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή κε θαηαλνκή : 

 

𝜬(𝜹𝒊𝒕 = 𝒙) = 𝑹𝑬𝒑(𝒙, 𝒊, 𝒕)  

 

Οη ηάζεηο  αξρηθνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ παξάγνληα θιηκάθσζεο  𝑅𝐸𝑠𝑖
 . 

∀𝑎𝑖 ∈ 𝐴 𝜅𝛼𝜄 ∀𝜃 ∈ 𝛩𝑖  : 

 

𝑹𝑬𝒒 𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕𝟎 =
𝑹𝑬𝒔𝒊

𝑹𝑳𝒌𝒊

 

 

Έπεηηα ην  𝑅𝐸𝑞   ελεκεξψλεηαη κε βάζε ηε ζπλάξηεζε εκπεηξίαο (experience function)  

𝑅𝐸휀   :  

 

𝑹𝑬𝒒 𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕  =  𝟏 − 𝑹𝑬𝝆𝒊
 𝑹𝑬𝒒 𝜽,𝒂𝒊, 𝒕 − 𝟏 +  𝑹𝑬𝜺(𝜽,𝒂𝒊) 

 

φπνπ ε ζπλάξηεζε εκπεηξίαο εμαξηάηαη απφ ην πην πξφζθαην reward signal   𝑅𝐿𝜌  
   

θαη ηελ πην πξφζθαηε δξάζε ηνπ πξάθηνξα  𝑅𝐸𝑖(𝑡 − 1) : 

 

𝑹𝑬𝜺(𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕) =  𝑹𝑳𝝆 𝒊
 𝒕 − 𝟏  𝟏 − 𝑹𝑬𝜼𝒊

 
 

  𝜽 =  𝑹𝑬𝒊(𝒕 − 𝟏) 

𝑹𝑬𝜺(𝜽,𝒂𝒊, 𝒕) =  𝑹𝑳𝝆 𝒊
 𝒕 − 𝟏 

𝑹𝑬𝜼𝒊

𝑹𝑳𝒌𝒊 − 𝟏  
  𝜽 ≠  𝑹𝑬𝒊(𝒕 − 𝟏) 

 



 

  

θαη ζηε  ζπλέρεηα κε θαλνληθνπνίεζε  γηα λα  δψζεη έλα δηάλπζκα πηζαλνηήησλ : αο 

ππνζέζνπκε φηη 𝑄𝑖𝑡  είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ηάζεσλ γηα ησλ πξάθηνξα  i  : 

 

𝑸𝒊𝒕 =  𝑹𝑬𝒒 𝜽,𝒂𝒊, 𝒕  

𝜽 ∈ 𝜣𝒊

 

 

Σφηε,  ∀ 𝜽 ∈  𝜣𝒊  και   ∀𝒂𝒊 ∈ 𝑨 : 

 

𝑹𝑬𝒑 𝜽,𝒂𝒊, 𝒕  =
𝑹𝑬𝒒 𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕  

𝑸𝒊𝒕

 

 

Παπάμεηπορ ημαζία 

𝑹𝜠𝒌𝒊
 Ο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ εμφδσλ  

𝑹𝑬𝝆𝒊
 Σν πην πξφζθαην reward signal 

𝑹𝑬𝜼𝒊
 Ζ παξάκεηξνο πεηξακαηηζκνχ ε 

𝑹𝑬𝒔𝒊 Ο παξάγνληαο θιηκάθσζεο 

 

Πίνακαρ 5.3.2 Παπάμεηποι ζηπαηηγικήρ Roth-Erev 

 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ 

ηξνπνπνηεκέλν απφ ηνπο Nicolaisen et al αιγφξηζκν Roth-Erev ( ζε ζχληκεζε NPT) κε  

𝑹𝑳𝝀𝒊
 𝒕 = 𝑹𝑬′𝒊(𝒕) , φπνπ ην 𝑹𝑬′𝒊(𝒕) ππνινγίδεηαη κε παξφκνην ηξφπν κε ην 𝑹𝑬𝒊(𝒕) 

κε κηα ηξνπνπνίεζε ζηε ζπλάξηεζε εκπεηξίαο : 

 

𝑹𝑬𝜺′(𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕) =  𝑹𝑳𝝆 𝒊
 𝒕 − 𝟏  𝟏 − 𝑹𝑬𝜼𝒊

 
 

  𝜽 =  𝑹𝑳𝒊(𝒕 − 𝟏) 

𝑹𝑬𝜺′(𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕) =  𝑹𝑬𝒒 𝒊

𝑹𝑬𝜼𝒊

𝑹𝑳𝒌𝒊 − 𝟏  
  𝜽 ≠  𝑹𝑬𝒊(𝒕 − 𝟏) 

 

 



 

  

Παξαθάησ δίλνληαη νη κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο  γηα ηε ζηξαηεγηθή Roth-Erev :  

 

Παπάμεηπορ ημαζία 

𝑹𝜠 𝒊(𝒕) Ζ έμνδνο ηνπ αιγφξηζκνπ εθκάζεζεο ηε 

ζηηγκή t.  

𝑹𝑬𝒑 𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕   Ζ θαηαλνκή πηζαλνηήησλ γηα θάζε 

πηζαλή δξάζε 𝜽 ∈  𝜣𝒊 . 

𝑹𝑬𝒒 𝜽,𝒂𝒊, 𝒕   Ζ ηάζε γηα θάζε πηζαλή δξάζε 𝜽 ∈  𝜣𝒊 . 

𝑹𝑬𝜺(𝜽, 𝒂𝒊, 𝒕) Ζ ζπλάξηεζε εκπεηξίαο 

 

Πίνακαρ 5.3.3 Μεηαβληηέρ καηάζηαζηρ για ηη ζηπαηηγική Roth-Erev 

 

 

5.3.2.2 Market Price Learner 

 

Οη πξνζνκνηψζεηο ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ  

δχν ηχπνπο πξαθηφξσλ. Ο έλαο ηχπνο πξαθηφξσλ δηαηεξεί  ζηαζεξέο πεπνηζήζεηο 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο αγνξάο. Απηνχο νλνκάδνπκε ζηαηηθνύο ή κε 

πξνζαξκνζηηθνύο  πξάθηνξεο. Ο άιινο ηχπνο πξαθηφξσλ (πξνζαξκνζηηθνί 

πξάθηνξεο) πξνζπαζεί λα ελεκεξψλεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ παξαηεξψληαο ηελ  αγνξά.  

 

ηελ έξεπλά καο πξνζζέζακε  έλαλ απιφ επξεηηθφ ηξφπν  κε ηνλ νπνίν ν 

πξνζαξκνζηηθφο ηχπνο πξαθηφξσλ πνπ δεκηνπξγήζακε (Market Price Learner)  

«καζαίλεη» απφ ηε ζπλαίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα , ελεκεξψλεη ηελ 

εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ ηηκή ηεο εθάζηνηε κεηνρήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

παξαηεξνχκελε  ηηκή αγνξάο p, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν : 

 

𝒓𝒊 = 𝒓𝒊  +  𝒂𝒊(𝒑 − 𝒓𝒊) 

 



 

  

φπνπ  𝒂𝒊 είλαη ην πνζνζηφ εθκάζεζεο ηνπ πξάθηνξα, ππαγνξεχνληαο πφζν 

γξήγνξα  πξαγκαηνπνηνχληαη  νη αλαπξνζαξκνγέο ζηηο εθηηκήζεηο.  

 

Ζ ινγηθή πίζσ απφ απηφλ ηνλ θαλφλα ελεκέξσζεο  είλαη φηη εάλ έλαο κεγάινο 

αξηζκφο ζπλαιιαγψλ εκθαληζηεί ζε ηηκή p , ην 𝒓𝒊  ζα ζπγθιίλεη ζηε ηηκή αγνξάο p. 

Δάλ ην p  είλαη ε κέζε ηηκή  ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πξαθηφξσλ , απηφο ν θαλφλαο 

αλαπξνζαξκνγψλ ζα θάλεη ηειηθά φιεο ηηο εθηηκήζεηο λα  ζπγθιίλνπλ ζηνλ κέζν φξν 

ησλ εθηηκήζεσλ. 

 

 

5.4 Τινπνίεζε ησλ Zero Intelligence Agents 

 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία  πνπ πινπνηνχλ ην κνληέιν ησλ  

Zero Ηntelligence Agents. 

 

5.4.1 Η θιάζε ZITraderAgent 

 

Ζ θιάζε   ZITraderAgent παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο  γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξαθηφξσλ ΕΗ. Οη πξάθηνξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ έλα αξρηθφ 

portfolio πνπ θαζνξίδεη ην πφζεο κεηνρέο θαη πφζα ρξήκαηα δηαζέηνπλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά πιεξνθνξηψλ. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξαθηφξσλ δίλεηαη ζηηο πξψηεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη ηεο θιάζεο  ZITraderAgent  είλαη νη παξαθάησ :   

 

Πίνακαρ 5.4.1 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι ηηρ κλάζηρ  ZITraderAgent 

Μέθοδορ Λειηοςπγία 

active() Καζνξίδεη ην εάλ ν πξάθηνξαο έρεη 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά 

(εάλ είλαη δειαδή ελεξγφο). 



 

  

equilibriumProfits(Auction auction, 

double equilibriumPrice, int quantity) 

Τπνινγίδεη ην ππνζεηηθφ πιεφλαζκα 

πνπ ζα ιάβεη  ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξάθηνξαο εάλ ε αγνξά είρε θάλεη  

εθθαζάξηζε (clearing)  ζηελ ηηκή θαη 

ηελ  πνζφηεηα ηζνξξνπίαο. 

requestShout(Auction auction) Σνπνζεηεί πξνζθνξά ζηελ αγνξά 

ζχκθσλα κε ηελ επηιεγκέλε 

ζηξαηεγηθή. 

setup(ec.util.ParameterDatabase 

parameters, ec.util.Parameter base) 

Αξρηθνπνηεί ην αληηθείκελν κε ηε 

βνήζεηα κηαο βάζεο παξακέηξσλ. 

 

 

5.5 Τινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλαιιαγώλ 

 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία  πνπ πινπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πξάθηνξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

αγνξψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

5.5.1 Η δηεπαθή Strategy 

 

Ζ δηεπαθή Strategy παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζπλαιιαγψλ  ησλ πξαθηφξσλ ζε κηα αγνξά πιεξνθνξηψλ. Κχξηα 

κέζνδνο ηεο δηεπαθήο είλαη ε  modifyShout(Shout shout,Auction auction) ε νπνία 

ηξνπνπνηεί ηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε πξάθηνξα ζχκθσλα κε ηελ 

επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή, επηζηξέθνληαο ηελ  θαηλνχξγηα ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

 

5.5.2 Η θιάζε AbstractStrategy 

 



 

  

Ζ θιάζε AbstractStrategy είλαη κηα abstract πινπνίεζε ηεο δηεπαθήο  

Strategy,   ε νπνία πξνζθέξεη βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζπλαιιαγήο. Ζ  θιάζε πινπνηεί ηελ  modifyShout(Shout shout,Auction auction) ηεο 

δηεπαθήο Strategy. 

 

5.5.3 Η θιάζε TruthTellingStrategy 

 

Ζ θιάζε TruthTellingStrategy επεθηείλεη ηελ θιάζε 

FixedQuantityStrategyImpl ( θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θιάζε AbstractStrategy ) , 

πινπνηψληαο   κηα θαηλνχξηα εθδνρή ηεο   modifyShout, κε βάζε ην  ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο ζηξαηεγηθήο Truth Telling πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ.  

 

5.5.4 Η θιάζε DiscreteLearnerStrategy 

 

Ζ θιάζε DiscreteLearnerStrategy επεθηείλεη ηελ θιάζε  

FixedQuantityStrategyImpl (θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θιάζε AbstractStrategy ), 

αληηπξνζσπεχνληαο κηα ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία νη πξνζθνξέο πξνζαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε έλα δηαθξηηφ αιγφξηζκν εθκάζεζεο. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη ηεο θιάζεο 

είλαη νη παξαθάησ : 

 

Πίνακαρ 5.5.1 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι ηηρ κλάζηρ DiscreteLearnerStrategy 

Μέθοδορ Λειηοςπγία 

learn(Auction auction) Δθηειεί ηνλ αιγφξηζκν εθκάζεζεο. 

act() Γελίθεπζε  κηαο δξάζεο απφ ηνλ 

αιγφξηζκν εθκάζεζεο. 

modifyShout(Shout shout,Auction 

auction) 

Σξνπνπνηεί ηελ  πξνζθνξά  ζχκθσλα κε 

ηελ επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή. 

setup(ec.util.ParameterDatabase 

parameters, ec.util.Parameter base) 

Αξρηθνπνηεί ην αληηθείκελν κε ηε 

βνήζεηα κηαο βάζεο παξακέηξσλ. 

 



 

  

 

5.5.5 Η θιάζε StimuliResponseStrategy 

 

Ζ θιάζε StimuliResponseStrategy παξέρεη ηηο κεζφδνπο γηα ηελ πινπνίεζε 

κηαο ζηξαηεγηθήο ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν εθκάζεζεο stimuli-

response , φπσο ν αιγφξηζκνο Roth-Erev, γηα λα πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζε  δηαδνρηθνχο θχθινπο κηαο αγνξάο 

πιεξνθνξηψλ κε  ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ πξάθηνξα ζηνλ ηειεπηαίν θχθιν σο 

ζήκα αληακνηβήο. Ζ θιάζε επεθηείλεη ηελ θιάζε  DiscreteLearnerStrategy  

πινπνηψληαο ηεο θπξηφηεξεο κεζφδνπο ηεο. Παξάιιεια, πξνζζέηεη ηε κέζνδν 

setLearner(Learner learner) ε νπνία ππνδεηθλχεη ηνλ αιγφξηζκν εθκάζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

 

5.5.6 Η δηεπαθή Learner 

 

Ζ δηεπαθή Learner παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

αιγφξηζκνπ εθκάζεζεο. Κχξηα κέζνδνο ηεο δηεπαθήο είλαη ε  getLearningDelta() ε 

νπνία επηζηξέθεη κηα ηηκή ελδεηθηηθή ηνπ «φγθνπ» ηεο κάζεζεο πνπ επεηεχρζε θαηά 

ηελ ηειεπηαία επαλάιεςε. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ δείρλνπλ φηη ν αιγφξηζκνο 

εθκάζεζεο έρεη ζπγθιίλεη ζε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. 

 

5.5.7 Η θιάζε AbstractLearner 

 

Ζ abstract θιάζε  AbstractLearner πινπνηεί ηηο κεζφδνπο ηεο δηεπαθήο  

Learner , πξνζθέξνληαο έηζη  βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηνπο δηάθνξνπο 

αιγφξηζκνπο εθκάζεζεο. 

 

5.5.8 Η θιάζε RothErevLearner 

 



 

  

Ζ θιάζε  RothErevLearner επεθηείλεη  ηε  θιάζε  AbstractLearner, 

παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ εθκάζεζεο 

Roth-Erev . Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ αιγνξίζκνπ εθκάζεζεο Roth-Erev 

παξνπζηάζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη ηεο 

θιάζεο  RothErevLearner είλαη νη παξαθάησ: 

 

Πίνακαρ 5.5.2 Οι κςπιόηεπερ μέθοδοι ηηρ κλάζηρ  RothErevLearner 

Μέθοδορ Λειηοςπγία 

choose() Δπηιέγεη έλα ηπραίν αξηζκφ ζχκθσλα 

κε ηε θαηαλνκή πηζαλνηήησλ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε παξάκεηξν p. 

act() Γελίθεπζε  ηεο επφκελεο  δξάζεο απφ 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν 

εθκάζεζεο. 

countPeaks() Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνξπθψλ 

ηεο θαηαλνκήο πηζαλνηήησλ. 

experience(int i,int action,double reward) Ζ ζπλάξηεζε εκπεηξίαο. 

reward(double reward) Αληακνίβεη ηε ηειεπηαία πξάμε ηνπ 

πξάθηνξα κε θάπνην θέξδνο. 

setExperimentation(double e) Θέηεη ην βαζκφ πεηξακαηηζκνχ 

setPropensities(double[] q) Θέηεη ηηο ηηκέο ησλ ηάζεσλ γηα θάζε 

δξάζε 

setRecency(double r) Θέηεη ην πην πξφζθαην reward signal 

updateProbabilities() Δλεκεξψλεη ηελ θαηαλνκή 

πηζαλνηήησλ. 

updatePropensities(int action,double reward) Δλεκεξψλεη ηηο ηηκέο ησλ ηάζεσλ γηα 

θάζε δξάζε. 

 

 



 

  

5.5.9 Η θιάζε NPTRothErevLearner 

 

Ζ θιάζε NPTRothErevLearner επεθηείλεη ηε θιάζε  RothErevLearner, 

ηξνπνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε εκπεηξίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεσξεηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ ζηηο αξρέο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

 

5.5.10 Η θιάζε MarketPriceLearner  

 

Ζ θιάζε MarketPriceLearner επεθηείλεη ηε θιάζε FixedQuantityStrategyImpl 

(θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θιάζε AbstractStrategy), πινπνηψληαο   κηα θαηλνχξηα 

εθδνρή ηεο   modifyShout, κε βάζε ην  ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ζηξαηεγηθήο Market 

Price Learner πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  



 

  

6  

ΠΡΟΩΜΟΙΩΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Παξνπζηάδνπκε ηψξα ηα πνζνηηθά κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζε ησλ αιγνξίζκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θάησ απφ κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ, εμεηάδνληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αιγφξηζκνπ  σο πξνο ηνπο ππφινηπνπο, αιιά θαη σο πξνο ηε 

κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ γηα ηνλ ίδην αιγφξηζκν. 

 

6.2 Μέηξα αμηνιόγεζεο αιγνξίζκσλ 

 

Οη φξνη αθξίβεηα πξόβιεςεο ή πιεξνθνξηώλ θαη  απνδνηηθόηεηα ζπλάζξνηζεο 

πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία  γηα ηελ αμηνιφγεζε 

αγνξψλ πξνβιέςεσλ. Πεξηγξάθνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο αγνξάο ή ελφο αηφκνπ λα 



 

  

θάλνπλ ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε γηα έλα γεγνλφο, δεδνκέλσλ ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

 Ζ αθξίβεηα πξόβιεςεο έρεη λφεκα κφλν σο ζρεηηθφο φξνο. Απηφ θαζηζηά 

δχζθνιε ηε ζχγθξηζε ηεο αθξίβεηαο πξφβιεςεο αγνξψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πξνβιέςνπλ δηαθνξεηηθά γεγνλφηα. Μφλν ε αθξίβεηα πξφβιεςεο δηαθνξεηηθψλ 

αγνξψλ πνπ ηξέρνπλ γηα ην ίδην γεγνλφο αιιά κε  δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί. Αλάινγα, έρεη λφεκα ε ζχγθξηζε  ηεο αθξίβεηαο πξφβιεςεο ησλ αηφκσλ 

κέζα ζε κηα αγνξά αιιά φρη κεηαμχ  δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ.  

 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, ε αμηνιφγεζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

αιγνξίζκσλ σο πξνο ηελ αθξίβεηα πξφβιεςεο έγηλε κε βάζε ηα παξαθάησ πνζνηηθά 

κέηξα.  

 

6.2.1 πληειεζηήο ζύγθιηζεο (Smith’s alpha) 

 

ηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηνκή ησλ θακππιψλ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο ε παξερφκελε πνζφηεηα είλαη ίζε κε ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη. Χο εθ 

ηνχηνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλαιιαρηνχλ ζε  απηή ε ηηκή είλαη 

ζε ζέζε λα ην θάλνπλ. Απηή ε ηηκή θαιείηαη  ηηκή ηζνξξνπίαο  θαη ν αξηζκφο 

εκπνξηθψλ αγαζψλ είλαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο. ε κηα ειεχζεξε αγνξά (δειαδή κηα 

αγνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη εμσηεξηθή επέκβαζε, φπσο έιεγρνο ηηκψλ θαη 

κνλνπψιηα) νη ζπλαιιαγέο ζα ηείλνπλ θαηά θπζηθφ ηξφπν  λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

γχξσ απφ ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο. Δάλ νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη θάησ απφ ηελ 

ηηκή ηζνξξνπίαο, ηφηε ε πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη είλαη κεγαιχηεξε απφ παξερφκελε. 

Δίλαη κηα θαηάζηαζε ππεξβνιηθήο δήηεζεο. Χο εθ ηνχηνπ ππάξρεη έλα θίλεηξν γηα 

ηνπο  αγνξαζηέο γηα λα απμήζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη λα  εμαζθαιίζνπλ κηα 

ζπλαιιαγή. Οκνίσο, εάλ ππάξρεη ππεξβνιηθή πξνζθνξά, ηφηε  ππάξρεη έλα θίλεηξν  

γηα ηνπο πσιεηέο λα ρακειψζνπλ ηηο πξνζθνξέο θαη λα  εμαζθαιίζνπλ ζπλαιιαγέο 

κε ηνπο αγνξαζηέο. Απηή ε δηαδηθαζία απην-δηφξζσζεο  είλαη γλσζηή σο 

εμηζνξξόπεζε (equilibration).  

 



 

  

Ο Smith (1962) πξφηεηλε έλα κέηξν ζχγθιηζεο ζε απηήλ ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο, 

γηα ρξήζε ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζε αγνξέο  

δηπιήο δεκνπξαζίαο. Απηφ ην κέηξν, ζην νπνίν εκείο ζα αλαθεξφκαζηε σο  Smith’s 

alpha ή ζπληειεζηή ζύγθιηζεο, θαζνξίδεηαη σο  ε ηππηθή  απφθιηζε ησλ πξαγκαηηθψλ  

ηηκψλ ζπλαιιαγψλ  απφ ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο,  πνπ εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηεο ηηκήο 

ηζνξξνπίαο:   

 

a =   
  

 𝑃𝑖−𝑃𝑜  2

𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑃𝑜
 

 

 Ο ζπληειεζηήο ζχγθιηζεο καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πφζν θνληά 

ζπλαιιάζζεηαη ε αγνξά ζηελ  ηηκή ηζνξξνπίαο,  ε νπνία ζε κηα αγνξά πξνβιέςεσλ 

απνηειεί ηελ πην ζαθή έλδεημε ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ (δει. 

ηεο αγνξάο) γηα έλα ελδερφκελν.  

 

6.2.2 Μέζν Απόιπην θάικα Πξόβιεςεο (Mean Absolute Forecasting Error) 

 

Σν δεχηεξν  πνζνηηθφ κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε κέηξεζε ηεο  

αθξίβεηαο πξφβιεςεο είλαη ην κέζν απόιπην ζθάικα πξόβιεςεο (MAFE) .  

 

Σν MAFE κεηξά ηελ απφιπηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξαηεξεζείζαο θαη ηεο 

πξνβιεθζείζαο έθβαζεο γηα έλα γεγνλφο . Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκα, ην κέζν 

απφιπην ζθάικα πξφβιεςεο είλαη έλαο κέζνο φξνο ησλ απφιπησλ ζθαικάησλ  

 𝑒𝑖= 𝑓𝑖−𝑦𝑖
 , φπνπ ην 𝑓𝑖  είλαη ε πξφβιεςε (εθηίκεζε) ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη 𝑦𝑖  ε 

πξαγκαηηθή (παξαηεξεζείζα) ηηκή.  

 

Σν κέζν απόιπην ζθάικα πξόβιεςεο  είλαη έλα θνηλφ κέηξν αμηνιφγεζεο 

ιάζνπο πξφβιεςεο ζε αλάιπζε ρξνληθήο ζεηξάο, φπνπ ν φξνο «κέζε απφιπηε 



 

  

απφθιηζε» ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθέο θνξέο ζε ζχγρπζε κε ηνλ πην ηππνπνηεκέλν 

νξηζκφ ηεο κέζεο απφιπηεο απφθιηζεο. 

 

Σν κέζν απόιπην ζθάικα πξόβιεςεο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν :  

MAFE = 
1

𝑛
 |𝑒𝑖|

𝑛
𝑖=1    , 

φπνπ 𝑒𝑖  είλαη ην απφιπην ζθάικα φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ. Θα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, σο παξαηεξεζείζα ηηκή - 

θη επεηδή δελ έγηλε εθηέιεζε ηεο αγνξάο κε πξαγκαηηθνχο ρξήζηεο παξά κφλν κε 

πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ - ππνζέζακε ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο (αθνχ απηή απεηθνλίδεη ηελ 

θνηλή αίζζεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ έθβαζε θάπνηνπ ελδερνκέλνπ) ελψ πξνβιεθζείζεο 

ηηκέο  είλαη νη  εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Ζ δηαθνξά ησλ δχν απηψλ κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθξίβεηα 

πξφβιεςεο, είλαη φηη ην κέζν απόιπην ζθάικα πξόβιεςεο δείρλεη πφζν καθξηά 

θηλνχληαη νη κεκνλσκέλεο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε γεληθή αίζζεζε ηεο 

αγνξάο  ελψ ν ζπληειεζηήο ζύγθιηζεο δείρλεη πφζν θνληά ζε απηή ηε γεληθή αίζζεζε 

ζπλαιιάζζεηαη ε αγνξά . 

 

6.2.3 Αγνξαζηηθή Γύλακε 

 

Ζ ηδέα ηεο ρξήζεο ησλ κέηξσλ αγνξαζηηθήο δύλακεο είλαη λα θαζνξηζηεί ην 

πφζν θέξδνο απνθφκηζαλ πξαγκαηηθά  νη αγνξαζηέο ή νη πσιεηέο ζε αληηδηαζηνιή κε 

ην πφζν ζα απνθφκηδαλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπλαιιάζζνληαλ ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο. 

Με άιια ιφγηα, δείρλεη ην πφζν έρνπλ θαηαθέξεη νη αγνξαζηέο ή νη πσιεηέο  λα 

θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηεο αγνξάο. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν δίλεη  κηα εηθφλα γηα ηε 

ξεπζηφηεηα θαη ην βάζνο ηεο αγνξάο θαη φρη γηα ηε πξνβιεπηηθή αθξίβεηα. Δπίζεο, 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν επηξξεπήο είλαη ε αγνξά ζε 

θεξδνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο (market bubbles). 

 

 



 

  

Ζ αγνξαζηηθή δχλακε  𝑚𝑝𝑏  ησλ αγνξαζηψλ ππνινγίδεηαη σο εμήο :  

𝑚𝑝
𝑏=  

1

𝑛
 

𝑝𝑟𝑏 𝑖−𝑒𝑝𝑟 𝑏
𝑒𝑝𝑟 𝑏

𝑛
𝑖=1

   , 

φπνπ 𝑝𝑟𝑏𝑖  είλαη ην πξαγκαηηθφ θέξδνο ηνπ αγνξαζηή, δειαδή ε δηαθνξά ηεο ηηκήο 

ζπλαιιαγήο απφ ηελ αξρηθή ηνπ εθηίκεζε, ελψ 𝑒𝑝𝑟𝑏  είλαη ην ζεσξεηηθφ θέξδνο πνπ 

ζα είρε ν αγνξαζηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαιιαζζφηαλ ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο, 

δειαδή ε δηαθνξά ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο απφ ηελ εθηίκεζή ηνπ. 

 

 Ζ αγνξαζηηθή δχλακε  𝑚𝑝𝑠 ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο 

πψιεζεο ππνινγίδεηαη θαηά αλάινγν ηξφπν. 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο δίλεη κηα πνηνηηθφηεξε πξνζέγγηζε  

γηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα δεκνπξαζία θαη θαη’ επέθηαζε ζε κηα αγνξά 

πιεξνθνξίαο, αιιά είλαη έλα αθφκε ζπγθεληξσηηθφ κέηξν γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο αγνξάο πνπ δελ 

κπνξεί λα αληρλεχζεη.  ε κηα αγνξά κε δχν ηχπνπο αγνξαζηψλ, γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηνη αγνξαζηέο κπνξεί λα έρνπλ πςειά θέξδε ελψ θάπνηνη άιινη λα 

παξνπζηάδνπλ  κεγάιεο απψιεηεο: ε αγνξαζηηθή δχλακε κπνξεί λα έξζεη θνληά ζηε 

κνλάδα αθφκε θη αλ ζα ήηαλ καθξηά απφ απηή (θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά) γηα ηα δχν 

ππνζχλνια αγνξαζηψλ. Χζηφζν, καο δίλεη πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαηά 

πφζν είλαη ζε ζέζε νη ζπκκεηέρνληεο (είηε θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο αγνξάο είηε 

θαηαζέηνληαο πξνζθνξέο πψιεζεο) λα πξνθαιέζνπλ απφηνκεο κεηαβνιέο ζηελ ηηκή 

ηεο αγνξάο. Όζν πιεζηέζηεξα ζην κεδέλ είλαη ε αγνξαζηηθή δχλακε γηα κηα νκάδα 

ζπκκεηερφλησλ, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα πξνθαιέζνπλ 

απφηνκεο κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο. 

 

Σέινο λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηνπο ππνινγηζκνχο αγνξαζηηθήο δχλακεο , ηα 

θέξδε επάλσ απφ ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο γηα θάπνηνλ ζπκκεηέρνληα ζα ηζνξξνπήζνπλ 

ηα θέξδε θάησ απφ ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο γηα θάπνηνλ άιιν. Με άιια ιφγηα κηα 

αχμεζε ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο 

αγνξάο ζα αληηζηνηρεζεί κε κηα κείσζε ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε γηα εθείλνπο πνπ 

θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο πψιεζεο. 



 

  

6.2.4 Πνζνζηό αλεπηηπρώλ ζπλαιιαγώλ 

 

Γηα θάζε αιγφξηζκν δηαπξαγκάηεπζεο ζε κηα αγνξάο πιεξνθνξηψλ ππάξρεη 

έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Αλάκεζα ζε 

απηνχο ηνπο θαλφλεο ππάξρνπλ  πεξηνξηζκνί  πνπ ζα πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο φηαλ  θαηαζέηνπλ  πξνζθνξέο αγνξάο ή πψιεζεο. Πεξηνξηζκνί πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ π.ρ. κε ηα απνζέκαηα ηνπ πξάθηνξα ζε ξεπζηφ θαη πνζφηεηα γηα 

θάζε ζπκβφιαην, φπσο επίζεο θαη αληηθεηκεληθνί πεξηνξηζκνί  γηα ηελ ηηκή αγνξάο ή 

πψιεζεο, πνπ νδεγεί ηειηθά ζε κηα επηθεξδή ζπλαιιαγή (π.ρ. ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο 

αγνξάο γηα θάπνηα κεηνρή πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ηηκή πψιεζεο γηα ηελ 

ίδηα κεηνρή). 

 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη έλα πνζνζηφ ησλ πξνζθνξψλ  πνπ 

θαηαζέηνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, λα κελ θαηαιήγεη ζε επηηπρείο  

ζπλαιιαγέο. Έηζη, ην πνζνζηό  αλεπηηπρώλ ζπλαιιαγώλ - ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε 

ζηε κειέηε ησλ αιγνξίζκσλ ζρεδίαζεο - είλαη έλα πνηνηηθφ κέηξν απεηθφληζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο αγνξάο λα ηθαλνπνηεί ηα αηηήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

6.3 Παξάκεηξνη πεηξακάησλ  

 

θνπφο ησλ πεηξακάησλ πνπ εθηειέζακε ήηαλ ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο  

δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ ζρεδίαζεο αγνξψλ πιεξνθνξηψλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

Δθηειέζακε  πξνζνκνηψζεηο γηα  κηα ζεηξά αγνξψλ πιεξνθνξηψλ. Κάζε αγνξά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ  παξακέηξνπο φπσο ε ζηξαηεγηθή ζπλαιιαγώλ  ησλ πξαθηφξσλ 

(ζηαηηθή ή πξνζαξκνζηηθή), ην πιήζνο θαη ν ηύπνο ησλ πξαθηφξσλ, ν αιγόξηζκνο 

ζρεδίαζεο ηεο αγνξάο, ε πνιηηηθή ηηκνιόγεζεο θ.α. Οη παξάκεηξνη απηνί 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.3.1. Γηα θάζε αγνξά ε εθηέιεζε έγηλε κε  έλα 

ζπγθεθξηκέλν seed  ηνπ αιγνξίζκνπ ηπραίαο γελλήηξηαο αξηζκψλ Mersenne Twister 

(prng seed : 1312642457) γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή 



 

  

αξρηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ γελλήηξηα ζα είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο 

εθηειέζεηο.  Κάζε εθηέιεζε κηαο αγνξάο απνηεινχηαλ απφ 100 γύξνπο γηα κηα εκέξα 

ζπλαιιαγώλ. ε θάζε γχξν ζπλαιιαγψλ, νη  πξάθηνξεο επηιέγνληαη ηπραία απφ ηνλ 

πιεζπζκφ γηα λα θαηαζέζνπλ  πξνζθνξέο. Καηά ηελ εθθίλεζε ηεο εθηέιεζεο θάζε 

πεηξάκαηνο, ε  αγνξά αξρηθνπνηείηαη θαηαλέκνληαο  ζε φινπο ηνπο πξάθηνξεο κηα 

πνζφηεηα κεηξεηψλ θαη ζπκβνιαίσλ.  

 

Πίνακαρ 6.3.1 Παπάμεηποι πποζομοίυζηρ 

Παπάμεηπορ Πεπιγπαθή 

Auction  Ο ηχπνο ηεο αγνξάο πιεξνθνξηψλ 

Maximumdays Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ εθηέιεζεο ηεο 

αγνξάο 

Lengthofday Ο αξηζκφο ησλ θχθισλ ζε θάζε εκέξα 

εθηέιεζεο 

Auctioneer Ο αιγφξηζκνο ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο 

Report Οη παξάκεηξνη ησλ αλαθνξψλ γηα θάζε 

εθηέιεζε 

Agenttype Ο ηχπνο ησλ πξαθηφξσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε πξνζνκνίσζε 

Numagents Σν πιήζνο ησλ πξαθηφξσλ 

Initialstock Σν αξρηθφ απφζεκα ζε κεηνρέο 

Valuer Ο αιγφξηζκνο εμαγσγήο  εθηηκήζεσλ 

Maxvalue Ζ κέγηζηε ηηκή εθηηκεζεο 

Minvalue Ζ ειάρηζηε ηηκή εθηίκεζεο 

Initialtradermoney Σν αξρηθφ απφζεκα ζε κεηξεηά 

Strategy Ζ ζηξαηεγηθή ζπλαιιαγψλ 

Prng Ζ γελλήηξηα ηπράησλ αξηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

εθηηκήζεσλ 

 



 

  

6.4 Απνηειέζκαηα 

Μειεηήζακε ηε ζπκπεξηθνξά ηξηψλ αιγνξίζκσλ ζρεδίαζεο αγνξάο (ζπλερή 

δηπιή δεκνπξαζία, ζπλερή δηπιή δεκνπξαζία κε εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή, εηδηθφ 

δηαπξαγκαηεπηή κε ρξήζε scoring rules) γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπλαιιαγψλ (Truth Telling Strategy, Market Price Learner Strategy θαη NPT Roth 

Erev Strategy).  

 

Γηα θάζε ζπλδπαζκφ αγνξάο/ζηξαηεγηθήο, είδακε πσο κεηαβάιινληαη ηα 

ηέζζεξα κέηξα αμηνιφγεζεο (mean absolute forecasting error, smith’s alpha, market 

power, πνζνζηό αλεπηηπρώλ ζπλαιιαγώλ), αξρηθά ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ 

πξαθηφξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαο ην κέζν φξν ησλ κέηξσλ ( γηα ηα δηάθνξα 

πιήζε πξαθηφξσλ) ζε θάζε πεξίπησζε. Παξαθάησ δίλνληαη ηα γξαθήκαηα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ. 

 

6.4.1 Μέηξα αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ πξαθηόξσλ 

6.4.1.1   Μέζν απόιπην ζθάικα πξόβιεςεο   

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy:  

 

 

Δικόνα 6.4.1 M.A.F.E. for agents using Truth Telling Strategy  with different Market Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy:  

 

 

Δικόνα 6.4.2 M.A.F.E. for agents using Market Price Learner Strategy  with different Market Algorithms 

 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy:  

 

 

Δικόνα 6.4.3 M.A.F.E. for agents using NPT Roth Erev Strategy  with different Market Algorithms 
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6.4.1.2 Smith’s Alpha  

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.4  Smith's Alpha for agents using Truth Telling Strategy  with different Market Algorithms 

 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy:  

 

 

 

Δικόνα 6.4.5 Smith's Alpha for agents using Market Price Learner  Strategy  with different Market 

Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy:  

 

 

 

Δικόνα 6.4.6  Smith's Alpha for agents using NPT Roth Erev Strategy  with  different Market Algorithms 

 

 

6.4.1.3 Πνζνζηό αλεπηηπρώλ ζπλαιιαγώλ  

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy : 

 

 

Δικόνα  6.4.7 Pending  transactions  percentage for agents using Truth Telling Strategy  with different 

Market Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy:  

 

 

 

Δικόνα 6.4.8  Pending  transactions  percentage for agents using Market Price Learner Strategy  with 

different Market Algorithms 

 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy:  

 

 

 

Δικόνα 6.4.9 Pending  transactions  percentage for agents using NPT Roth Erev Strategy  with different 

Market Algorithms 
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6.4.1.4 Buyer Market Power  

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

Δικόνα 6.4.10  Buyer market-power for agents using Truth Telling Strategy  with different Market 

Algorithms 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy: 

 

 
 

Δικόνα 6.4.11 Buyer market-power for agents using Market Price Learner Strategy  with different Market 

Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy:  

 

 

 

Δικόνα 6.4.12 Buyer market-power for agents using NPT Roth Erev Strategy  with different Market 

Algorithms 

 

6.4.1.5 Seller Market Power  

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.13  Seller market-power for agents using Truth Telling Strategy  with different Market 

Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.14  Seller market-power for agents using Market Price Learner Strategy  with different Market 

Algorithms 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy:  

 

 

 

Δικόνα 6.4.15  Seller market-power for agents using NPT Roth Erev Strategy  with different Market 

Algorithms 
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6.4.2 Μέηξα αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγώλ 

 

6.4.2.1 Μέζν απόιπην ζθάικα πξόβιεςεο   

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

Δικόνα 6.4.16 Average M.A.F.E. for agents using Truth Telling  Strategy  with different Market Algorithms 

 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.17 Average M.A.F.E. for agents using Market Price Learner Strategy  with different Market 

Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.18  Average M.A.F.E. for agents using NPT Roth Erev  Strategy  with different Market 

Algorithms 

 

 

6.4.2.2 Smith’s Alpha 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.19 Average Smith's Alpha for agents using Truth Telling Strategy  with different Market 

Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy: 

 

 

Δικόνα 6.4.20 Average Smith's Alpha for agents using Market Price Learner Strategy  with different 

Market Algorithms 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.21 Average Smith's Alpha for agents using NPT Roth Erev Strategy  with different Market 

Algorithms 
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6.4.2.3 Πνζνζηό αλεπηηπρώλ ζπλαιιαγώλ 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.22  Average Pending  transactions percentage for agents using Truth Telling Strategy  with 

different Market Algorithms 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.23 Average Pending  transactions percentage for agents using Market Price Learner  Strategy  

with different Market Algorithms 
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- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.24 Average Pending  transactions percentage for agents using NPT Roth Erev  Strategy  with 

different Market Algorithms 

 

 

6.4.2.4 Buyer Market Power 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.25  Average Buyer market-power for agents using Truth Telling Strategy  with different Market 

Algorithms 

14,9867

23,0633

49,5233

Average pending transaction percentage

Book BookwMM MMwLMSR

-0,996137591

0,037434088

-0,999980075

Average Buyer Market Power

Book BookwMM MMwLMSR



 

  

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.26  Average Buyer market-power for agents using Market Price Learner Strategy  with different 

Market Algorithms 

 

 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.27 Average Buyer market-power for agents using NPT Roth Erev Strategy  with different 

Market Algorithms 

 

-0,997088849

-0,562943153

-0,999974282

Average Buyer Market Power

Book BookwMM MMwLMSR

-0,996169291

0,253592825

-0,999972212

Average Buyer Market Power

Book BookwMM MMwLMSR



 

  

6.4.2.5 Seller Market Power 

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Truth Telling Strategy: 

 

 

Δικόνα  6.4.28  Average Seller market-power for agents using Truth Telling Strategy  with different Market 

Algorithms 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Market Price Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.29 Average Seller market-power for agents using Market Price Learner Strategy with different 

Market Algorithms 

 

 

-0,995464643

-0,906768687

-0,999992737

Average Seller Market Power

Book BookwMM MMwLMSR

-0,989792642

-0,964688565

-0,999992549

Average Seller Market Power

Book BookwMM MMwLMSR



 

  

 

- Γηα πξάθηνξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ NPT Roth Erev Learner Strategy: 

 

 

 

Δικόνα 6.4.30 Average Seller market-power for agents using NPT Roth Erev Strategy  with different 

Market Algorithms 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζπδεηψληαο επίζεο ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν ζηνπο εξεπλεηέο. 

-0,995551953

-0,916593539

-0,999991677

Average Seller Market Power

Book BookwMM MMwLMSR



 

  

7  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ ζρεδίαζεο αγνξψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ εμεηάζακε, ζε ζρέζε κε επηιεγκέλεο παξακέηξνπο. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθεξζνχκε ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην εξγαιείν 

πξνζνκνίσζεο πνπ θαηαζθεπάζακε ζηνπο εξεπλεηέο.    

 

 

7.1 πδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα 

7.1.1 Γεληθά  

 

Δπηιέμακε ηε κειέηε ηξηψλ αιγνξίζκσλ ζρεδίαζεο αγνξάο: ηε ζπλερή δηπιή 

δεκνπξαζία, ηε  ζπλερή δηπιή δεκνπξαζία κε εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή θαη ηελ αγνξά 

πιεξνθνξηψλ πνπ θάλεη ρξήζε εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή κε ρξήζε scoring rules. Οη 

αγνξέο απηέο εμεηάζηεθαλ ππφ ην πξίζκα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπλαιιαγήο (Truth Telling Strategy, Market Price Learner Strategy θαη NPT Roth 

Erev Strategy).  



 

  

 

Γηα θάζε αιγφξηζκν ζρεδίαζεο αγνξάο, εθηειέζακε κηα ζεηξά πξνζνκνηψζεσλ, 

κεηαβάιινληαο ην πιήζνο ησλ πξαθηφξσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ζπλαιιαγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ. Δμεηάζακε γηα ηελ θάζε πξνζνκνίσζε ηέζζεξα κέηξα 

αμηνιφγεζεο: ην κέζν απφιπην ζθάικα πξφβιεςεο (mean absolute forecasting 

error), ην ζπληειεζηή ζχγθιηζεο (Smith’s alpha), ηελ αγνξαζηηθή δχλακε (market 

power) ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην  πνζνζηό αλεπηηπρώλ ζπλαιιαγώλ. 

 

7.1.2 Αθξίβεηα πξόβιεςεο 

 

Σν κέζν απόιπην ζθάικα πξόβιεςεο θαη ν ζπληειεζηήο ζύγθιηζεο είλαη δπν 

θαηεμνρήλ κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο αθξίβεηαο πξόβιεςεο ζηηο αγνξέο πιεξνθνξίαο. 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κέηξσλ απηψλ γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνζνκνηψζεσλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

 

ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ εθηειέζακε, επηιέμακε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

πιεζπζκνχο πξαθηφξσλ: 10, 50 θαη 100 πξάθηνξεο πνπ θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο 

αγνξάο θαη ίδην αξηζκφ πξαθηφξσλ πνπ θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο πψιεζεο αληίζηνηρα. 

Γηα θάζε πιεζπζκφ πξαθηφξσλ εμεηάζακε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αιγνξίζκσλ 

ζρεδίαζεο αγνξάο κε ρξήζε ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Παξαηεξήζακε φηη γηα κηθξφ αξηζκφ πξαθηφξσλ (10) ν αιγφξηζκνο ηεο 

ζπλερνύο δηπιήο δεκνπξαζίαο κε εηδηθό δηαπξαγκαηεπηή θαη «βηβιίν πξνζθνξώλ» 

(BookwMM)  παξνπζίαζε ην κηθξφηεξν ζθάικα πξφβιεςεο θαη γηα ηηο ηξεηο 

ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο εκθαλίδεη κηθξφηεξν ζθάικα 

πξφβιεςεο γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππφινηπσλ εθδνρψλ πξνζνκνίσζεο, κε 

κηα εμαίξεζε.  Γηα  πιεζπζκνχο  50 θαη 100  πξαθηφξσλ ν αιγφξηζκνο αγνξάο κε 

εηδηθό δηαπξαγκαηεπηή θαη ρξήζε scoring rules (MMwLMSR)  εκθαλίδεη θαιχηεξε 

ζπκπεξηθνξά (κηθξφηεξν ζθάικα πξφβιεςεο)  απφ ηνλ BookwMM  γηα ηε ζηξαηεγηθή 

Market Price Learner.  

 



 

  

Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ζπλνιηθά (ιακβάλνληαο δειαδή ην κέζν φξν 

ηνπ M.A.F.E. γηα ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ πξαθηφξσλ)  

παξαηεξνχκε φηη  ν αιγφξηζκνο  ζπλερνύο δηπιήο δεκνπξαζίαο κε εηδηθό 

δηαπξαγκαηεπηή θαη «βηβιίν πξνζθνξώλ» εκθαλίδεη ην κηθξφηεξν κέζν απφιπην 

ζθάικα πξφβιεςεο, πξνβιέπεη δειαδή κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ ηειηθή έθβαζε 

ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο (αθξηβέζηεξα, ηε γεληθή αίζζεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο) ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Ο ζπληειεζηήο ζχγθιηζεο (Smith’s Alpha)  παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία 

ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ εμέηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ πξαθηφξσλ 

κεκνλσκέλα.  

 

Κνηηάδνληαο ην κέζν φξν ηνπ ζπληειεζηή ζύγθιηζεο  γηα ην ζχλνιν ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ πξαθηφξσλ, o αιγφξηζκνο  ζπλερνύο δηπιήο δεκνπξαζίαο κε  

«βηβιίν πξνζθνξώλ» (Book) εκθαλίδεη κηθξφηεξν ζπληειεζηή ζχγθιηζεο γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο Truth Telling θαη NPT Roth Erev. Απηφ δείρλεη φηη ε αγνξά 

ζπλαιιάζζεηαη πην θνληά ζην consensus (ζηε γεληθή αληίιεςε δειαδή ) ηεο αγνξάο  

ζην ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν φηαλ νη πξάθηνξεο ηνπνζεηνχλ πξνζθνξέο «κε 

εηιηθξίλεηα», ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη φηαλ νη πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αιγφξηζκν 

εθκάζεζεο NPT Roth Erev, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο λα κηκείηαη αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά ζε παίγληα. Χζηφζν, θάλνληαο ρξήζε ηνπ αιγφξηζκνπ εθκάζεζεο  

Market Price Learner πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ν αιγφξηζκνο αγνξάο  κε εηδηθό 

δηαπξαγκαηεπηή θαη ρξήζε scoring rules (MMwLMSR)  δίλεη κηθξφηεξν ζπληειεζηή 

ζχγθιηζεο γηα φινπο ηνπο πιεζπζκνχο πξαθηφξσλ.  

 

7.1.3 Πνζνζηό αλεπηηπρώλ ζπλαιιαγώλ 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ γηα ην πνζνζηφ αλεπηηπρψλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη ζαθή. Ο αιγφξηζκνο  αγνξάο  κε εηδηθό δηαπξαγκαηεπηή θαη ρξήζε 

scoring rules (MMwLMSR) εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεπηηπρψλ 

ζπλαιιαγψλ, ίζσο  ιφγσ ηεο ζθηρηήο πνιηηηθήο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ πνπ 



 

  

ρξεζηκνπνηήζακε ζην scoring rule ηνπ εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή (κέζσ ηεο παξακέηξνπ 

b). 

 

 Ζ επηινγή ηεο παξακέηξνπ b ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ επέηξεπε κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή πνπ πξνζέθεξε ν εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κε απνηέιεζκα πνιιέο ζπλαιιαγέο λα κε θξίλνληαη επηθεξδείο θαη λα 

απνξξίπηνληαη.  

 

Ζ παξνπζία ηνπ LMSR ζηνλ αιγφξηζκν ζπλερνύο δηπιήο δεκνπξαζίαο κε 

εηδηθό δηαπξαγκαηεπηή θαη «βηβιίν πξνζθνξώλ»  επζχλεηαη θαη γηα ην γεγνλφο φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο εκθαλίδεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεπηηπρψλ ζπλαιιαγψλ 

απφ ηνλ αιγφξηζκν ζπλερνύο δηπιήο δεκνπξαζίαο κε «βηβιίν πξνζθνξώλ». 

 

7.1.4 Αγνξαζηηθή δύλακε 

 

Σν ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ αγνξαζηηθή δχλακε είλαη επίζεο 

μεθάζαξν. Ζ ζθηθηή πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην scoring rule ηνπ εηδηθφ 

δηαπξαγκαηεπηή φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δελ επέηξεπε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πξνθαινχλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή ηεο αγνξάο.  

 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ, ηφζν γηα ηνπο 

πξάθηνξεο πνπ θαηέζεηαλ πξνζθνξέο αγνξάο, φζν θαη γηα ηνπο πξάθηνξεο πνπ 

θαηέζεηαλ πξνζθνξέο πψιεζεο, λα είλαη πνιχ θνληά ζην κεδέλ, πνπ δείρλεη 

νπζηαζηηθά απηή ηελ ηθαλφηεηα ηεο αγνξάο λα κελ εκθαλίδεη επηξξέπεηα ζε απφηνκεο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ, ιφγσ αζπλήζηζηα κεγάιεο πξνζθνξάο ή/θαη δήηεζεο. 

 

 

 

 

 

 



 

  

7.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα  

 

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηηο επηιεγκέλεο παξακέηξνπο ν αιγφξηζκνο δηπιήο 

δεκνπξαζίαο κε «βηβιίν πξνζθνξψλ» παξνπζίαζε ηελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζηα 

πεξηζζφηεξα κέηξα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αθνινπζψληαο κηα ζθηθηή πνιηηηθή ( ε παξάκεηξνο 

b=10 δελ επέηξεπε κεγάιεο αιιαγέο ζηελ ηηκή πνπ πξνζέθεξε ν εηδηθφο 

δηαπξαγκαηεπηήο ), κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγάιν πνζνζηφ αλεπηηπρψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηηο αγνξέο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή 

(MMwLMSR). 

 

 Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή, πνπ είλαη 

λα πξνζθέξεη  ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Μηα θαηλνχξηα ζεηξά πξνζνκνηψζεσλ κε 

κεηαβνιή ηεο παξακέηξνπ b ηνπ scoring rule ηνπ  Hanson ζα καο δψζεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αληίθηππν ηεο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ζε κεγέζε φπσο ην 

πνζνζηφ αλεπηηπρψλ ζπλαιιαγψλ.  

 

Μηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν, είλαη ν ξφινο 

ηεο πξνζσπηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

ηε κειέηε καο, νη πξνζσπηθέο αμηνινγήζεηο ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε κηα a priori 

πξφζεζε γηα αγνξά ή πψιεζε κεηνρψλ.  Ζ πινπνίεζε δηέζεηε δπν ηχπνπο πξαθηφξσλ 

(buyers θαη sellers) νη νπνίνη είραλ πξνθαζνξηζκέλε επηζπκία ζπλαιιαγήο. ε 

επφκελα ζηάδηα ηεο κειέηεο καο, ζα εμαιεηθζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ πξαθηφξσλ ζε 

buyers θαη sellers θαη ε απφθαζε γηα αγνξά ε πψιεζε ζα ιακβάλεηαη ηε ζηηγκή ηεο 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο : ν πξάθηνξαο ζα θνηηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμηνιφγεζε 

θαη ηελ ηηκή πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά (market quote) θαη ζα απνθαζίδεη αλαιφγσο γηα 

ην είδνο ηεο πξνζθνξάο (bid/ask). 

 



 

  

Ζ ππάξρνπζα έξεπλα έθαλε ρξήζε ξεαιηζηηθψλ πεηξακαηηθψλ παξακέηξσλ.  

Έλαο πςειφηεξνο βαζκφο πεηξακαηηθήο θαηάζηαζεο ζηηο παξακέηξνπο ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ  ζα επέηξεπε ηελ έξεπλα  ζε κεγαιχηεξν βαζκφ παξαγφλησλ  φπσο νη  

απφηνκεο κεηαβνιέο  δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, ν ζρεκαηηζκφο ησλ ηηκψλ θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 
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