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Περίληψη 
  

Μοντέλα που περιγράφουν αναδυόµενα χαρακτηριστικά της δοµής και του ανταγωνισµού σε αγορές 
διαφοροποιηµένων προϊόντων στο ∆ιαδίκτυο προτείνονται σε αυτήν την εργασία. Κύριος στόχος είναι η 
µελέτη της δυναµικής εξέλιξης της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου µέσα από πειράµατα σε ένα ιδεατό 
περιβάλλον  βασισµένο σε πράκτορες.  

Θεωρητικά σε έναν κόσµο χωρίς κόστη µεταφοράς, όπως το ∆ιαδίκτυο, θα περίµενε κανείς η κοινωνική 
και οικονοµική δραστηριότητα να είναι σχεδόν οµοιόµορφα κατανεµηµένη. Στην πραγµατικότητα, 
ωστόσο, το τοπίο που έχει διαµορφωθεί χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή ανοµοιοµορφία. Οι χρήστες, 
παρά το γεγονός ότι θα µπορούσαν να βιώνουν µια συναρπαστική εµπειρία µέσα από τη συνεχή 
εξερεύνηση ενός πραγµατικά τεράστιου δικτύου τόπων, προτιµούν να συναθροίζονται σε ορισµένους µόνο 
από αυτούς, οι οποίοι σταδιακά έγιναν εξαιρετικά δηµοφιλείς. Όπως και στον πραγµατικό κόσµο, τέτοιου 
είδους συγκεντρώσεις δεν είναι αποτέλεσµα µόνο των εγγενών διαφορών µεταξύ των τόπων, αλλά και 
κάποιου είδους δυνάµεων που δρουν αθροιστικά και οι οποίες εµπεριέχουν αυξανόµενες οικονοµίες 
κλίµακας.   

Στο πολύπλοκο και δυναµικά µεταβαλλόµενο περιβάλλον του ∆ιαδικτύου, έντονος ανταγωνισµός για 
την προσέλκυση επισκεπτών/καταναλωτών αναπτύσσεται µεταξύ των δικτυακών τόπων. Ο αριθµός των 
τόπων αυξάνει µε εκθετικό ρυθµό, το ίδιο και ο αριθµός των χρηστών. Μια ευρεία ποικιλία από νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιµα στους χρήστες. Οι δικτυακοί τόποι είναι υποχρεωµένοι να 
υιοθετήσουν στρατηγική συµπεριφορά προκειµένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο περιβάλλον 
αυτό.  

Στην παρούσα εργασία προτείνουµε δύο οικονοµικά µοντέλα συµπεριφορών βασισµένα σε πράκτορες, 
τα οποία ενσωµατώνουν βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου. Ετερογενείς και 
αυτόνοµοι πράκτορες που µιµούνται τη συµπεριφορά των χρηστών του ∆ιαδικτύου σχεδιάσθηκαν βάσει 
στοιχείων από εµπειρικές παρατηρήσεις, στατιστικές έρευνες και µελέτες περιπτώσεων γύρω από τις 
αγορές του ∆ιαδικτύου Τα µοντέλα υλοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης βασισµένων σε 
πράκτορες µοντέλων πάνω από την πλατφόρµα Mozart. Το περιβάλλον ανάπτυξης επιτρέπει την 
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παρακολούθηση της εξέλιξης στο χρόνο της δυναµικής που προκύπτει από τοπικές αλληλεπιδράσεις και 
ατοµικές συµπεριφορές και η οποία παράγει µη προβλέψιµες δοµές στο µακροεπίπεδο. 

Το πρώτο µοντέλο είναι ένα γενικό µοντέλο για τη µελέτη της δοµής και του ανταγωνισµού που 
προκύπτει σε µια ιδεατή οικονοµία η οποία αποτελείται από πολλές αγορές διαφοροποιηµένων  προϊόντων. 
Το δεύτερο µοντέλο, που βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, προσεγγίζει το ∆ιαδίκτυο καθαρά 
ως κανάλι διανοµής. B-2-C τόποι ανταγωνίζονται σε µια αγορά διαφοροποιηµένων προϊόντων για 
καταναλωτές και σχηµατίζουν συµµαχίες προκειµένου να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αποτελέσµατα από 
διάφορα πειράµατα βασισµένα στα δύο προτεινόµενα µοντέλα παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία, 
προκειµένου να εµπλουτισθεί η κατανόησή µας για τους µηχανισµούς που διαµορφώνουν τη δοµή των 
αγορών του ∆ιαδικτύου και συµβάλλουν στην επιβίωση ή/και την επιτυχία των τόπων.  
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Abstract 
 

     Models that capture salient features of the structure and the nature of competition in differentiated web 
markets are proposed in this thesis. The main objective is to examine evolutionary dynamics in the 
formation of web geography and economy by studying an agent-based experimental environment.  

Theoretically, in a world with no transportation costs, such as the virtual world, social and economic 
activity should be more or less evenly distributed across the Internet landscape. In reality, however, the web 
economy illustrates a dramatic unevenness. Internet users, while able to live an exciting online experience 
from the permanent exploration of a really immense web, they like to aggregate in particular places which 
gradually became extremely popular. To explain such a spectacular concentration of web habitants in a 
handful of sites, we have to accept that, exactly as in the real world [1], these virtual concentrations are not 
only the result of inherent differences among locations, but, also, the result of some set of cumulative 
forces, necessarily involving increasing returns and various agglomeration economies.  

In the complex and constantly evolving environment of the Web, fierce competition for 
visitors/consumers arises among sites. The number of sites increases with exponential rate and so does the 
number of web users.  A wide variety of new products and services is made available in an attempt to 
capture the users’ attention. Web sites have to engage into a strategic behavior in order to survive and 
prosper.  

Two agent-based economic behavior models are proposed in this thesis, which capture the most essential 
characteristics of the Web economy. Heterogeneous and autonomous agents that mimic the behavior of 
web sites and users were designed based on empirical observation, statistics and case studies. The models 
were implemented in an agent-based environment on top of the Mozart platform. This environment enables 
us to study the dynamics of local interactions and individual behaviors which produce non-predictable 
global structures through time.  

The first model is a general model for studying the structure and competition that emerges in a virtual 
economy comprised of many differentiated markets. The second model, which is yet in an early stage of 
development, focuses more on the role of the Internet as a distribution channel. B-2-C sites compete in a 
differentiated market for consumers and form coalition in order to increase profits. Results from various 
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experiments based on these models are presented in order to broaden our understanding of the mechanisms 
that create the structure of web markets and contribute to the survival and success of web sites. 
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Εισαγωγή 

Γενικά 

Στην παρούσα εργασία προτείνουµε δύο οικονοµικά µοντέλα συµπεριφορών βασισµένα σε πράκτορες, 
τα οποία ενσωµατώνουν βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου. Ο σχεδιασµός των 
προτεινόµενων µοντέλων στηρίχθηκε σε στοιχεία από εµπειρικές παρατηρήσεις, στατιστικές έρευνες και 
µελέτες περιπτώσεων γύρω από τις αγορές του ∆ιαδικτύου, καθώς επίσης και σε στοιχεία από τη θεωρία 
της βιοµηχανικής οργάνωσης και της γνωστικής επιστήµης.  

Η υλοποίηση των µοντέλων έγινε σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον ανάπτυξης µοντέλων για βασισµένη 
σε πράκτορες προσοµοίωση. Tο περιβάλλον ανάπτυξης επιτρέπει να µελετηθεί η δυναµική που προκύπτει 
από τις τοπικές αλληλεπιδράσεις οικονοµικών πρακτόρων στην πορεία του χρόνου, και οι οποίες, σε 
µακροεπίπεδο, δηµιουργούν µη προβλέψιµες δοµές. Μέσω της µελέτης αυτής, διευκολύνεται και 
εµπλουτίζεται η κατανόησή µας γύρω από σηµαντικές πλευρές της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου. Αυτός 
είναι, άλλωστε, και ο απώτερος στόχος του ερευνητικού προγράµµατος, στο οποίο εντάσσεται η παρούσα 
εργασία, µε τίτλο Information Cities1 (iCities): η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος προσοµοίωσης που να 
ενσωµατώνει όλες τις βασικές πτυχές της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου για την ερµηνεία των 
παρατηρούµενων φαινοµένων συγκέντρωσης της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Τα 
µοντέλα, που θα παρουσιαστούν, καλύπτουν κάποιες από τις πτυχές της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου και 
χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή πειραµάτων προσοµοίωσης µε στόχο τη µελέτη των µηχανισµών και 
των δυνάµεων που διαµορφώνουν τη δοµή των αγορών διαφοροποιηµένων προϊόντων στο ∆ιαδίκτυο.  

Το υπολογιστικό περιβάλλον προσοµοίωσης, που αναπτύχθηκε, είναι επεκτάσιµο, προσφέρει τη 
δυνατότητα να υλοποιηθούν πολύ απλές έως και πολύπλοκες συµπεριφορές των οικονοµικών πρακτόρων 
και αποτελείται από ετερογενείς πράκτορες που αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους και συνεχώς 
προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους µε βάση τις ενέργειες των υπόλοιπων πρακτόρων.  

 

Αντικείµενο µελέτης 

Παράγοντες όπως, η µεγάλη ποικιλία (διαφοροποίηση) των διαθέσιµων προϊόντων/υπηρεσιών, τα 
µειωµένα κόστη εισόδου στην αγορά και κόστη συναλλαγών, η πρόσβαση σε χρήστες/καταναλωτές χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισµούς και η ευκολία µε την οποία οι χρήστες µπορούν να αλλάζουν τους τόπους που 
συχνάζουν και κάνουν συναλλαγές, δηµιούργησαν αρχικά την προσδοκία ότι οι αγορές του ∆ιαδικτύου θα 
εξελιχθούν σε ανοικτές αγορές τέλειου ανταγωνισµού.  

Η πραγµατικότητα, όµως, είναι διαφορετική καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι αγορές του 
∆ιαδικτύου, αφενός, χαρακτηρίζονται από αυξηµένο ανταγωνισµό και, αφετέρου, έχουν χαρακτηριστικά 
αγορών, στις οποίες ο νικητής παίρνει τη «µερίδα του λέοντος» (winner-takes-most markets). Υπάρχουν 
πολλά στοιχεία που υποδηλώνουν τη δυσανάλογη κατανοµή τόσο της κοινωνικής όσο και της οικονοµικής 
                                                           
1 http:/icities.csd.uoc.gr 
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δραστηριότητας στο ∆ιαδίκτυο. Τόποι όπως οι ΑΟL, MSN, Yahoo, Amazon και eBay κατόρθωσαν µέσα 
σε ελάχιστα χρόνια από την εµφάνισή τους, να δηµιουργήσουν µερικά από τα µεγαλύτερα εµπορικά 
ονόµατα στην ιστορία των επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας καθηµερινά εκατοµµύρια επισκεπτών και 
µάλιστα σχεδόν ανέξοδα. Οι Adamic και Huberman [1], µελετώντας τα ίχνη χρηστών του AOL, έδειξαν 
ότι ο αριθµός των επισκεπτών των δικτυακών τόπων ακολουθεί power law κατανοµή1. Πιο συγκεκριµένα, 
προκύπτει ότι ένας µικρός αριθµός από δικτυακούς τόπους (γύρω στο 10%) προσελκύουν ένα πολύ µεγάλο 
κοµµάτι του συνολικού πληθυσµού των χρηστών (γύρω στο 80%). Power law κατανοµή ακολουθεί και ο 
αριθµός των εισερχόµενων συνδέσµων σε κάθε σελίδα (άρα και τόπο), µε αποτέλεσµα, να υπάρχουν λίγοι 
τόποι που έχουν πολλές παραποµπές από άλλους ενώ οι περισσότεροι έχουν µόνο µία ή δύο. Εποµένως, η 
πρόσβαση ακολουθώντας συνδέσµους, δεν είναι το ίδιο πιθανή σε όλους τους τόπους. Ενώ φαινόµενα 
συγκέντρωσης εντοπίζονται και σε συγκεκριµένες κατηγορίες τόπων όπως οι µηχανές αναζήτησης. 

Οι χρήστες του ∆ιαδικτύου, από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι το κόστος µετάβασης σε έναν 
τόπο είναι αµελητέο, εµφανίζονται, ενδεχοµένως, πιο συντηρητικοί απ’ ότι θα περίµενε κανείς. 
Επισκέπτονται ολιγάριθµους διαφορετικούς τόπους και δείχνουν φανερή προτίµηση στους τόπους µε τους 
οποίους είναι εξοικειωµένοι και ικανοποιηµένοι από προηγούµενες επισκέψεις. Η βασική τους ενασχόληση 
είναι η αναζήτηση πληροφορίας και η επικοινωνία. Ο τεράστιος όγκος της διαθέσιµης πληροφορίας, ενώ 
αυξάνει σηµαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης σε γνώση, δηµιουργεί προβλήµατα αναζήτησης και 
επεξεργασίας λόγω του µεγέθους και της χαλαρής της οργάνωσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την 
επιφυλακτικότητα που υπάρχει όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια του µέσου, οδηγεί τους 
χρήστες να καταφεύγουν σε διάφορα εργαλεία αναζήτησης και στις υποδείξεις φιλικών ατόµων και 
συνεργατών τους για τις επιλογές τους.  

Παρά τον έντονο ανταγωνισµό που διαµορφώνεται στις αγορές του ∆ιαδικτύου, οι αγορές συνεχώς 
επεκτείνονται και ανανεώνονται µε την είσοδο νέων εταιρειών. Η προσαρµογή και η καινοτοµία 
προβάλλουν ως απαραίτητες στρατηγικές επιβίωσης και ανάπτυξης. Στις στρατηγικές αυτές 
περιλαµβάνονται: i) η συνεχής ανανέωση και βελτίωση του περιεχοµένου των τόπων και της τεχνολογικής 
τους υποδοµής (σε υλικό, λογισµικό και δικτυακό εξοπλισµό) µέσα από συνεχείς επενδύσεις, ii) η 
ανάπτυξη στενών σχέσεων µε τους επισκέπτες µέσα από την εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση και τη συνεχή 
παροχή υποστήριξης, και iii) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασµένων µε στόχο ευκαιριακοί επισκέπτες να 
µετατρέπονται σε αφοσιωµένους χρήστες ή καταναλωτές, όπως λόγου χάρη οι κοινότητες. Οι εταιρείες 
καταφεύγουν σε διάφορα είδη συνεργασίας, όπως ακριβώς και στις αγορές του φυσικού κόσµου, 
προκειµένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Μια µορφή συνεργασίας είναι η σύναψη συµµαχιών µεταξύ 
επιχειρήσεων που διαθέτουν παρόµοια αγαθά, ως απάντηση στον ανταγωνισµό, τόσο από τους υπάρχοντες 
όσο και από τους νεοεµφανιζόµενους αντιπάλους τους. Άλλες, πιο χαλαρές, µορφές συνεργασίες, 
περιλαµβάνουν τη σύναψη συµφωνιών µε δηµοφιλείς τόπους, όπως πύλες ή µηχανές αναζήτησης, για την 
απόκτηση διαφήµισης, εισερχόµενων συνδέσµων κλπ. Φυσικά, απώτερος στόχος των δικτυακών τόπων, 

                                                           
1 Μια µεταβλητή ακολουθεί power law κατανοµή όταν η πιθανότητα να έχει µέγεθος k είναι ανάλογη του 1/k υψωµένο 
σε µια θετική δύναµη µ, P(k) = Ck-µ, όπου το C είναι κάποια αριθµητική σταθερά. Στην προκειµένη περίπτωση ως 
µέγεθος ορίζεται ο αριθµός των επισκεπτών ενός τόπου.  
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πίσω από όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι η δηµιουργία ενός το δυνατόν µεγαλύτερου και, κυρίως, 
αφοσιωµένου κοινού. Ένα τέτοιο κοινό δηµιουργεί προϋποθέσεις οικονοµικής εκµετάλλευσης.  

Οι εµπειρικές παρατηρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η τοπολογία του ∆ιαδικτύου, όσον αφορά την 
κατανοµή της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας, παρουσιάζει µια ενδιαφέρουσα µορφή η οποία 
εξελίσσεται δυναµικά στο χρόνο µε έντονες τάσεις συγκέντρωσης.  

Σε µια προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης και ερµηνείας των φαινοµένων συγκέντρωσης που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως, στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε η άποψη ότι, τα φαινόµενα αυτά, 
µπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι στο ∆ιαδίκτυο υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την 
ανάπτυξη αυξανόµενων οικονοµιών κλίµακας (“increasing returns”). Οι αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας 
είναι µια τάση που εµφανίζεται στις αγορές που σχετίζονται µε την υψηλή τεχνολογία και την πληροφορία 
και προκαλεί δυναµικές και µη προβλέψιµες δοµές. Ο µηχανισµός αυτός, περιγράφει µε ακρίβεια 
φαινόµενα που παρατηρούνται στις αγορές της τεχνολογίας της πληροφορίας και στις ηλεκτρονικές 
αγορές, κατά τα οποία µια εταιρεία, ένα προϊόν ή µια τεχνολογία που αποκτά ένα αρχικό προβάδισµα, είτε 
τυχαία είτε λόγω επιτυχούς στρατηγικής, ενισχύει συνεχώς την υπεροχή της µε την πάροδο του χρόνου και 
κυριαρχεί έναντι των ανταγωνιστών της.  

 

Προσέγγιση 

Προτείνουµε δύο οικονοµικά µοντέλα συµπεριφορών βασισµένα σε πράκτορες, για τη µελέτη της δοµής 
και ανταγωνισµού σε αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων στο ∆ιαδίκτυο. Στα µοντέλα που 
σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν, το ∆ιαδίκτυο έχει προσεγγισθεί ως ένα πολύπλοκο και συνεχώς 
µεταβαλλόµενο σύστηµα, του οποίου η δοµή προκύπτει από τοπικές αλληλεπιδράσεις και µεµονωµένες 
συµπεριφορές. Κατά συνέπεια, η βασισµένη σε πράκτορες µοντελοποίηση είναι η πλέον κατάλληλη 
προσέγγιση για την ανάλυση τόσο πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών. Επιτρέπει την αναπαράσταση 
πρακτόρων µε πλούσια χαρακτηριστικά και συµπεριφορές και την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών µέσα από 
χαµηλού επιπέδου ατοµικές συµπεριφορές και αλληλεπιδράσεις [5]. Η ιδιότητα αυτή την καθιστά ιδανική 
για τη µελέτη ηλεκτρονικών αγορών στο ∆ιαδίκτυο, όπου κύριο µέληµα είναι η προσέγγιση και ανάλυση 
ενός ευρέως συνόλου από στόχους οικονοµικών πρακτόρων και πολύπλοκων δικτύων συµπεριφορών και 
διακίνησης πληροφορίας.  

Στα δύο µοντέλα αλληλεπιδρούν δύο είδη πρακτόρων: πράκτορες που µιµούνται τη συµπεριφορά των 
δικτυακών τόπων και πράκτορες που µιµούνται τη συµπεριφορά των χρηστών του ∆ιαδικτύου. Ωστόσο, 
υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση για τα είδη των τόπων και τη συµπεριφορά των χρηστών. Στο πρώτο 
µοντέλο, το οποίο αποτελεί το κύριο κοµµάτι αυτής της εργασίας, οι δικτυακοί τόποι διαθέτουν 
πληροφοριακά αγαθά/υπηρεσίες. Προσπαθούν να προσελκύσουν χρήστες για τη δηµιουργία ονόµατος, µε 
στόχο την οικονοµική εκµετάλλευση αυτού στο πρότυπο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Οι τόποι 
εφαρµόζουν διάφορες στρατηγικές, όπως επενδύσεις και στρατηγικές εισόδου στην αγορά, προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό και να γίνουν πιο ελκυστικοί. Οι χρήστες, από την άλλη πλευρά, έχουν 
ετερογενείς προτιµήσεις και αναζητούν τόπους (π.χ. ενηµέρωσης ή ψυχαγωγίας) που να ικανοποιούν τις 
προτιµήσεις τους αυτές, Επιπλέον, έχουν προτίµηση για τόπους που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες τους 
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παρέχουν ένα πρόσθετο είδος οφέλους. Το όφελος αυτό εξαρτάται από τον αριθµό των προηγούµενων 
επισκεπτών που έχει ένας τόπος και ονοµάζεται «όφελος από συνάθροιση». Επιπλέον, οι επιλογές των 
χρηστών επηρεάζονται και από τη συνολική απόδοση των τόπων που επισκέπτονται. Στο µοντέλο έγινε 
προσπάθεια να ενσωµατωθούν όλες οι ιδιαιτερότητες της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου σε σχέση µε τις 
παραδοσιακές αγορές, όπως η αυξηµένη διαφοροποίηση των προϊόντων, βασισµένη στην εµπειρία 
κατανάλωση (experience-based), η επίδραση των µηχανισµών πλοήγησης των χρηστών, οι αυξανόµενες 
οικονοµίες κλίµακας κλπ.  

Στο δεύτερο µοντέλο, οι τόποι αναζητούν πελάτες. Πρόκειται, δηλαδή, είτε για υπάρχοντες παραγωγούς 
ή διανοµείς από το φυσικό κόσµο, που επεκτάθηκαν και σε ηλεκτρονικές αγορές, είτε για επιχειρήσεις που 
έχουν µόνο ηλεκτρονική παρουσία. Οι τόποι αυτοί προκειµένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, 
σχηµατίζουν συµµαχίες µε στόχο την αύξηση των κερδών τους. Εδώ, οι χρήστες λειτουργούν ως 
υποψήφιοι καταναλωτές οι οποίοι έχουν προτίµηση για κάποιο προϊόν και συγκεκριµένο στόχο τον 
εντοπισµό του αγαθού αυτού σε συµφέρουσα τιµή. Το µοντέλο αυτό περιορίζεται στη µελέτη του 
∆ιαδικτύου ως καναλιού διανοµής. Η ανάλυση του µοντέλου είναι ακόµα σε αρχικό στάδιο και έπεται 
επέκταση του για να γίνει πιο ρεαλιστική η αναπαράσταση των µηχανισµών που περιγράφει. 

Το πρώτο µοντέλο προσφέρεται περισσότερο για τη διεξαγωγή πειραµάτων για την κατανόηση και την 
ανάλυση των δυνάµεων και των µηχανισµών που λειτουργούν στο ∆ιαδίκτυο και οι οποίοι δεν 
περιγράφονται πλήρως µε µαθηµατικές συναρτήσεις. Εποµένως, η βασισµένη σε πράκτορες 
µοντελοποίηση είναι η µόνη µέθοδος ανάλυσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Το δεύτερο µοντέλο 
χρησιµοποιείται για την επέκταση ενός υπάρχοντος θεωρητικού αναλυτικού µοντέλου για το σχηµατισµό 
συµµαχιών σε ηλεκτρονικές αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων, εισάγοντας στοιχεία δυναµικής και 
ανοµοιογένειας στη συµπεριφορά των πρακτόρων. Εδώ, η βασισµένη σε πράκτορες µοντελοποίηση 
εξυπηρετεί τη γενίκευση και τη βαθύτερη κατανόηση της υπάρχουσας θεωρίας [5].  

Η υλοποίηση των δύο µοντέλων έγινε σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης βασισµένων σε πράκτορες 
µοντέλων, πάνω από τη πλατφόρµα Mozart. Οι πράκτορες στο περιβάλλον αυτό, είναι νοητές οντότητες 
που εκτελούν, µέσα στα µοντέλα, µια σειρά από ενέργειες. Σύµφωνα µε τους ορισµούς της Κατανεµηµένης 
Τεχνητής Νοηµοσύνης ανήκουν στην κατηγορία των απλών ή αδύναµων πρακτόρων (“weak agents”). Στο 
περιβάλλον ανάπτυξης, µια εφαρµογή προσοµοίωσης αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες 
ενοτήτων λογισµικού (“components”): Συλλογές Πρακτόρων, έναν Εργάτη, µια ενότητα Καναλιών 
Επικοινωνίας και µια ενότητα Ελέγχου. Η ενότητα του Εργάτη διαµορφώνεται από ένα σύνολο από 
ενότητες συµπεριφορών οι οποίες υλοποιούν τις συµπεριφορές των Συλλογών Πρακτόρων και εκτελεί τη 
βασική ανακύκλωση της εφαρµογής προσοµοίωσης. Η είσοδος/έξοδος της προσοµοίωσης ελέγχεται από 
την ενότητα Καναλιών Επικοινωνίας, ενώ η ενότητα Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τη διαµόρφωση 
(“configuration”) και την αρχικοποίηση όλων των ενοτήτων της εφαρµογής. Για λόγους επεκτασιµότητας, 
το περιβάλλον έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την υποστήριξη κατανοµής και 
παραλληλίας, που ανήκει στους µελλοντικούς µας στόχους.    

Οι προσοµοιώσεις, που έγιναν µε αυτά τα µοντέλα, έδειξαν ότι στις αγορές του ∆ιαδικτύου είναι 
δυνατόν να επιτυγχάνονται ρυθµοί ανάπτυξης, των οποίων το ύψος και η ταχύτητα δεν παρατηρούνται στις 
παραδοσιακές αγορές. Παρατηρώντας την πορεία των τόπων που τελικά αναδεικνύονται ως οι πιο 
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δηµοφιλείς στην οικονοµία, διαπιστώθηκε ότι ο µέσος ρυθµός αύξησης του αριθµού των επισκεπτών τους, 
σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης, αγγίζει ποσοστά γύρω στο 20-30%. Εκτός αυτού, ενώ όλοι οι τόποι 
ξεκινούν από µια οµοιόµορφη κατάσταση, οι τελικοί νικητές καταφέρνουν από νωρίς να συγκεντρώσουν 
πολύ υψηλά µερίδια αγοράς, τα οποία ενισχύουν ακόµα περισσότερο µέχρι το τέλος 

Μελετώντας τις δυνατότητες που έχουν εξειδικευµένοι τόποι, δηλαδή τόποι που περιορίζονται  µόνο σε 
µία θεµατική κατηγορία, έναντι τόπων που προσφέρουν ποικιλία από κατηγορίες, τα πειράµατα που 
κάναµε έδειξαν ότι υπάρχει δυνατότητα επιβίωσης των πρώτων. Παρά το εγγενές πλεονέκτηµα των τόπων 
που προσφέρουν ποικιλία - απευθύνονται σε µεγαλύτερη µερίδα χρηστών- φάνηκε ότι οι εξειδικευµένοι 
τόποι µπορούν να τους ανταγωνιστούν και να καταφέρουν να διεισδύσουν στο άνω 10% των πιο 
δηµοφιλών τόπων της οικονοµίας σε ποσοστά που κυµαίνονται από 10-50%. Αυτή η συνύπαρξη είναι ένα 
φαινόµενο που  παρατηρείται στο ∆ιαδίκτυο. Μεγάλοι τόποι όπως οι Amazon και AOL απέκτησαν τη 
φήµη τους προσφέροντας αρχικά από µια κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών, βιβλία και ISP αντίστοιχα.   

΄Όσον αφορά τις δυνάµεις που δηµιουργούν συγκέντρωση στην οικονοµία, οι προσοµοιώσεις που 
έγιναν επιβεβαιώνουν ότι τόσο το όφελος από συνάθροιση, όσο και η εξερεύνηση µέσω των συνδέσµων 
βοηθούν στην ανάδειξη ολιγάριθµης µερίδας νικητών, µειώνοντας τα ποσοστά επιβίωσης των υπολοίπων. 
Ωστόσο, φάνηκε ότι η έµµεση εξάρτηση των αποφάσεων των χρηστών από τις αποφάσεις των υπολοίπων, 
δηµιουργεί ενδιαφέρουσα δυναµική που πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο για την καλύτερη κατανόησή 
της. Πιο συγκεκριµένα, είδαµε ότι αν η προτίµηση των χρηστών για όφελος από συνάθροιση είναι µικρή, 
τότε τόποι που πριν, χωρίς αυτό το όφελος, είχαν µικρή απήχηση στους χρήστες, τώρα καταφέρνουν να 
συγκεντρώσουν περισσότερους επισκέπτες, µε αποτέλεσµα συνολικά περισσότεροι τόποι να επιβιώνουν 
στην οικονοµία. Αυξάνοντας λίγο την προτίµηση αυτή, τα φαινόµενα συγκέντρωσης των χρηστών σε 
λίγους τόπους ενισχύονται περισσότερο και λιγότεροι τόποι επιβιώνουν. Αντίθετα, για ακόµη υψηλότερες 
τιµές της προτίµησης για όφελος από συνάθροιση, αυξάνουν και πάλι τα ποσοστά των τόπων που 
επιβιώνουν και οι νέοι τόποι που εµφανίζονται έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτά τα 
ευρήµατα δηλώνουν ενδεχοµένως ότι το όφελος από συνάθροιση δηµιουργεί κρίσιµα σηµεία , δηλαδή 
σηµεία που η οικονοµία αλλάζει σηµαντικά. τη δοµή της  

Επιπλέον, µέσα από τα πειράµατα που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η υιοθέτηση στρατηγικών επενδύσεων 
δηµιουργεί αστάθεια στο εσωτερικό των  αγορών διαφοροποιηµένων προϊόντων. Η αστάθεια αυτή έχει ως 
αποτέλεσµα, οι τόποι που συγκεντρώνουν τις προτιµήσεις των χρηστών µιας συγκεκριµένης κατηγορίας να 
εναλλάσσονται, τις περισσότερες φορές, στις πρώτες θέσεις, ακόµα και µέχρι το τέλος του πειράµατος. 
Ενώ κάποιες φορές σε µια κατηγορία την πρώτη θέση κατέχει ένας τόπος ή µάχονται δύο τόποι, συχνά οι 
τόποι που κατακτούν την κορυφή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους µπορεί να είναι περισσότεροι των 
τριών. Με άλλα λόγια, ο πιο δηµοφιλής τόπος σε κάθε κατηγορία προκύπτει στην πορεία του χρόνου µέσα 
από συχνά αµφίρροπες µάχες.   

∆ιαφαίνεται, τέλος, από τα αποτελέσµατα των µοντέλων, ότι υπάρχει ιστορική εξάρτηση όσον αφορά την 
ανάδειξη των νικητών στις αγορές και η οποία καθιστά δύσκολη την επιβίωση και την ανάπτυξη των νέων 
τόπων. Η υιοθέτηση στρατηγικών εισόδου στην αγορά, και µάλιστα συνδυασµών στρατηγικών εισόδου, 
όπως η εξαγορά εισερχόµενων συνδέσµων και η προώθηση στα αποτελέσµατα της µηχανής αναζήτησης, 
αποδεικνύονται αναγκαίες για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού από τους υπάρχοντες αντιπάλους.  

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 14 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

Η δοµή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται µια σύντοµη αναφορά στον ευρύτερο τοµέα στον οποίο εντάσσεται αυτή η 
εργασία, που είναι η βασισµένη σε πράκτορες προσοµοίωση πολύπλοκων συστηµάτων και οικονοµιών 
ειδικότερα.  

Στο Κεφάλαιο 2, θίγονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των αγορών στο ∆ιαδίκτυο και γίνεται 
αναφορά στους µηχανισµούς που µπορούν να δηµιουργήσουν αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας. Επίσης 
περιγράφονται, µέσα από µελέτη εµπειρικών δεδοµένων, τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς πλοήγησης 
των χρηστών του ∆ιαδικτύου, καθώς και της τοπολογίας που προκύπτει από τους συνδέσµους µεταξύ των 
δικτυακών τόπων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο απετέλεσαν τη βάση για το σχεδιασµό 
των συµπεριφορών και των αλγορίθµων των µοντέλων που προτείνουµε. 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται το πρώτο εκ των δύο προτεινόµενων µοντέλων, η υλοποίησή του και 
βασικά αποτελέσµατα προσοµοιώσεων που έγιναν πάνω σε αυτό. Το µοντέλο αυτό αποτελεί το βασικό 
αντικείµενο µελέτης στην παρούσα εργασία. Πράκτορες που µιµούνται τη συµπεριφορά δικτυακών τόπων 
και χρηστών του ∆ιαδικτύου αλληλεπιδρούν και προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους για την επίτευξη των 
στόχων τους. Τα ζητήµατα που εξετάζονται στο µοντέλο αυτό είναι η δοµή των αγορών και οι όροι του 
ανταγωνισµού που διαµορφώνονται σε αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων/υπηρεσιών πληροφορίας. 

Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται ένα βασισµένο σε πράκτορες µοντέλο που µελετά το φαινόµενο της 
δηµιουργίας συµµαχιών µεταξύ δικτυακών τόπων σε µια ηλεκτρονική αγορά διαφοροποιηµένων 
προϊόντων. Η εργασία αυτή αποτελεί την επέκταση ενός αναλυτικού µοντέλου δηµιουργίας συµµαχιών 
µεταξύ B-2-C δικτυακών τόπων που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο Οικονοµετρίας της Ecole 
Polytechnique στα πλαίσια του προγράµµατος Icities και βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο1. Τα ζητήµατα 
που εξετάζονται, στο υπό διαµόρφωση µοντέλο, είναι αυτό της δοµής των συµµαχιών που µπορούν να 
προκύψουν µεταξύ εµπορικών δικτυακών τόπων σε αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων. Επίσης, 
περιγράφεται η υλοποίηση του µοντέλου στο περιβάλλον, που αναφέρθηκε προηγουµένως, και κάποια 
ενδεικτικά αποτελέσµατα.  

 

 

                                                           
1 Η συνεισφορά της συγγραφέως αφορά στην υλοποίηση του βασισµένου σε πράκτορες µοντέλου. 
2 http:/icities.csd.uoc.gr 
3 Μια µεταβλητή ακολουθεί power law κατανοµή όταν η πιθανότητα να έχει µέγεθος k είναι ανάλογη του 1/k υψωµένο 
σε µια θετική δύναµη µ, P(k) = Ck-µ, όπου το C είναι κάποια αριθµητική σταθερά. Στην προκειµένη περίπτωση ως 
µέγεθος ορίζεται ο αριθµός των επισκεπτών ενός τόπου.  

4 Η συνεισφορά της συγγραφέως αφορά στην υλοποίηση του βασισµένου σε πράκτορες µοντέλου. 
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Στόχοι 

Ευρύτερος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναπαρασταθεί µε πράκτορες µια ιδεατή οικονοµία, που 
αποτελείται από αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να µελετηθεί η επίδραση της 
αλληλεπίδρασης αυτόνοµων πρακτόρων στη δοµή και στους όρους ανταγωνισµού που διαµορφώνονται 
µέσα σε αυτές. Η ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων των αγορών στο ∆ιαδίκτυο ως τώρα περιορίζεται σε 
µελέτες της επιτυχίας µεµονωµένων περιπτώσεων γνωστών τόπων, ή αναλυτικά µοντέλα που δεν 
καταφέρνουν να ενσωµατώσουν τα δυναµικά στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο σ’ ένα τόσο 
πολύπλοκο σύστηµα. Εποµένως, η εργασία αυτή στοχεύει στην επέκταση της ανάλυσης των ηλεκτρονικών 
αγορών µε την ανάπτυξη ενός πλούσιου σε συµπεριφορές µοντέλου αυτών. Εξ όσων γνωρίζουµε δεν 
υπάρχει αντίστοιχη εργασία που να αφορά τη µελέτη της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου µε ένα µοντέλο 
βασισµένο σε πράκτορες.  

Τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν µπορούν να χρησιµεύσουν, αφενός, στη διαµόρφωση µιας γενικής και 
ολοκληρωµένης ανάλυσης για τις δυνάµεις που διαµορφώνουν τη δοµή που έχει το ∆ιαδίκτυο. Αφετέρου, 
µπορούν να αποτελέσουν συµπληρωµατικές µεθόδους για την εκτίµηση στρατηγικών και πολιτικών 
επενδύσεων. Η συνεχής βελτίωση των περιγραφόµενων µοντέλων θα επιτρέψει τη χρησιµοποίησή τους για 
την διεξαγωγή προβλέψεων.  

   Όσον αφορά το περιβάλλον ανάπτυξης µοντέλων, το οποίο επεκτείνουν τα µοντέλα της εργασίας αυτής, 
στόχος είναι η εύκολη ανάπτυξη προτύπων µοντέλων από υλοποιηµένες και ανταλλάξιµες 
(“interchangeable”) ενότητες. Καθώς, και η δυνατότητα σύνθεσης πειραµάτων µε ενότητες που µπορεί να 
προέρχονται από διαφορετικά µοντέλα. Μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη γιατί οδηγεί στην 
ανάπτυξη ενός εύελικτου εργαλείου στα χέρια των οικονοµολόγων ή άλλων επιστηµόνων που έχουν 
ερωτήµατα για την πορεία και τη δυναµική του ∆ιαδικτύου.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τους στόχους του προγράµµατος iCities, στα πλαίσια του οποίου έγινε αυτή η 
εργασία και που αφορούν : i) τη δηµιουργία µοντέλων συµπεριφοράς των οικονοµικών πρακτόρων στο 
∆ιαδίκτυο για τη µελέτη της δηµιουργίας συγκεντρώσεων πληθυσµού, ii) την εξερεύνηση των βασικών 
µηχανισµών και δυνάµεων που γεννούν τις συγκεντρώσεις αυτές και, iii) την ανάπτυξη ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος βασισµένης σε πράκτορες προσοµοίωσης για τη µελέτη αναδυόµενων συµπεριφορών και 
δοµών, η παρούσα εργασία συνέβαλλε και στους τρεις στόχους µε τη σχεδίαση και υλοποίηση του 
µοντέλου του Κεφαλαίου 3 και την υλοποίηση του µοντέλου του Κεφαλαίου 4. Αυτό επετεύχθη µε τη 
µελέτη των συµπεριφορών των δικτυακών τόπων και των χρηστών, το σχεδιασµό των συµπεριφορών 
πρακτόρων που µιµούνται τη συµπεριφορά δικτυακών τόπων και χρηστών του ∆ιαδικτύου και το 
σχεδιασµό αλγορίθµων που περιγράφουν αυτές τις συµπεριφορές, την περιγραφή των τυπικών δοµών που 
απαιτούνται για τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρακτόρων και την υλοποίηση βασισµένων σε πράκτορες 
µοντέλων στα οποία τα αποτελέσµατα προκύπτουν από τοπικές αλληλεπιδράσεις αυτόνοµων πρακτόρων. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Τεχνικές προσοµοίωσης και βασισµένη σε πράκτορες 
µοντελοποίηση 

1. 1 Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα προσοµοιώσεων σε δύο βασισµένα σε πράκτορες 
µοντέλα της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου. Τα συστήµατα που περιγράφουν τα µοντέλα αυτά, εµπίπτουν 
στον ευρύτερο τοµέα των πολύπλοκων συστηµάτων. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικότερες 
έννοιες που καθορίζουν το πεδίο στο οποίο εντάσσεται αυτή η εργασία, όπως πολύπλοκα συστήµατα, 
προσοµοίωση, µοντελοποίηση βασισµένη σε πράκτορες και υπολογιστικά οικονοµικά βασισµένα σε 
πράκτορες.  

1. 2 Πολύπλοκα συστήµατα  

Πολύπλοκο σύστηµα καλείται κάθε σύστηµα που αποτελείται από ένα, συνήθως µεγάλο, αριθµό από 
οντότητες, διαδικασίες ή πράκτορες που αλληλεπιδρούν, συνήθως έντονα, και συνδέονται µε πολλαπλούς 
τρόπους και των οποίων θέλουµε να µελετήσουµε και να κατανοήσουµε τη συνολική συµπεριφορά. Αυτή 
η συνολική συµπεριφορά είναι µη-γραµµική, δηλαδή η δραστηριότητα κάθε κοµµατιού εξαρτάται από τη 
συµπεριφορά των άλλων και δε µπορεί να εξαχθεί από την απλή άθροιση των συµπεριφορών των 
µεµονωµένων µερών του. Τα πολύπλοκα συστήµατα επιδεικνύουν αυτοοργάνωση. Ο όρος αυτός αφορά τη 
δηµιουργία δοµών που απαιτούν νέες µεθόδους µελέτης, όπως για παράδειγµα την ανάπτυξη ή χρήση νέων 
επιστηµονικών εργαλείων, µη γραµµικών µοντέλων, περιγραφή καταστάσεων εκτός ισορροπίας και 
υπολογιστικές προσοµοιώσεις. [Advances in Complex Systems Journal] [Herbert Simon] [Jerome Singer].  

Ο παραπάνω ορισµός αφορά συστήµατα από πολλά επιστηµονικά πεδία. Παραδείγµατα τέτοιων 
συστηµάτων είναι γενετικά δίκτυα που καθορίζουν διαδικασίες ανάπτυξης, ανοσοποιητικά δίκτυα που 
διατηρούν την ταυτότητα των οργανισµών, αποικίες εντόµων, νευρωνικά δίκτυα στον εγκέφαλο που 
παράγουν ευφυία και συνείδηση, συστήµατα τηλεπικοινωνιών καθώς και οικονοµίες όπως στην παρούσα 
εργασία. 

1.3 Προσοµοίωση  

Προσοµοίωση καλείται η εκτέλεση ενός µοντέλου κάποιου συστήµατος µε κατάλληλη είσοδο και η 
παρατήρηση της παραγόµενης εξόδου [8]. Η προσοµοίωση χρησιµοποιείται όταν ένα φαινόµενο είναι 
δύσκολο ή αδύνατο να µελετηθεί άµεσα. Εποµένως, αντί να µελετηθεί ο στόχος είναι συχνά χρήσιµο να 
µελετηθεί ένα µοντέλου του στόχου, το οποίο είναι πιο κατανοητό και µικρό σε κλίµακα, αλλά αρκετά όµοιο 
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µε το στόχο έτσι ώστε να µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τον τελευταίο µέσω γενίκευσης. Το 
µοντέλο µπορεί να είναι στατιστικό, µαθηµατικό ή συµβολικό (βασισµένο στη λογική ή σε ένα πρόγραµµα 
υπολογιστή).  

Η προσοµοίωση, ως επιστηµονική µέθοδος, µπορεί να αντιπαραβληθεί µε δύο κλασικές µεθόδους στην 
επιστήµη: την επαγωγή και την αφαίρεση. Η επαγωγή είναι η ανακάλυψη επαναλαµβανόµενων σχέσεων σε 
εµπειρικά στοιχεία. Η αφαίρεση, από την άλλη πλευρά, περιλαµβάνει τον καθορισµό ενός συνόλου 
αξιωµάτων-υποθέσεων και την απόδειξη συνεπειών που µπορούν να προκύψουν από αυτές τις υποθέσεις. 
Όµοια µε την αφαίρεση, η προσοµοίωση αρχίζει µε ένα σύνολο από ρητές υποθέσεις, αλλά αντίθετα από 
την αφαίρεση, δεν αποδεικνύει θεωρήµατα. Η προσοµοίωση παράγει στοιχεία που µπορούν να αναλυθούν 
επαγωγικά. Ενώ τα δεδοµένα της τυπικής επαγωγής προέρχονται από µετρήσεις του πραγµατικού κόσµου, 
τα δεδοµένα της προσοµοίωσης προέρχονται από αυστηρά διευκρινισµένα σύνολα κανόνων. Η επαγωγή 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό µοτίβων σε δεδοµένα, και η αφαίρεση για την ανακάλυψη 
των συνεπειών από υποθέσεις. Η προσοµοίωση, από την άλλη πλευρά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
ενίσχυση της διαίσθησης, ή, µε άλλα λόγια, για την εκτέλεση πειραµάτων σκέψης .  

1.4 Βασισµένη σε πράκτορες προσοµοίωση 

1.4.1 Ορισµός 
 

Ένας σηµαντικός τύπος προσοµοίωσης στις κοινωνικές επιστήµες είναι η βασισµένη σε πράκτορες 
µοντελοποίηση.  

Ο όρος πράκτορας χρησιµοποιείται για την περιγραφή µιας ευρείας γκάµας οντοτήτων από µια απλή 
υπορουτίνα µέχρι µια ενσυνείδητη οντότητα και είναι µια έννοια πολυσυζητηµένη στον τοµέα της 
Κατανεµηµένης Τεχνητής Νοηµοσύνης (Distributed Artificial Intelligence) χωρίς να υπάρχει καθολικά 
αποδεκτή συµφωνία για τον ορισµό του. Σύµφωνα µε τους Wooldridge και Jennings [38] ένας πράκτορας 
είναι ένα υπολογιστικό σύστηµα λογισµικού συνήθως ή και υλικού που διακρίνεται από τις εξής ιδιότητες: 
1) αυτονοµία: οι πράκτορες λειτουργούν χωρίς άµεση παρέµβαση από ανθρώπινο ή άλλο παράγοντα και 
έχουν άµεσο έλεγχο των πράξεων και της εσωτερικής τους κατάστασης, 2) δυνατότητα κοινωνικότητας: οι 
πράκτορες αλληλεπιδρούν µε άλλους πράκτορες ή και ανθρώπους µέσω κατάλληλης γλώσσας 
επικοινωνίας, 3) αντιδραστικότητα: οι πράκτορες έχουν αντίληψη του περιβάλλοντός τους (το οποίο 
µπορεί να είναι ο φυσικός κόσµος, ο χρήστης µέσω µιας γραφικής διεπαφής, µια συλλογή από άλλους 
πράκτορες, το ∆ιαδίκτυο ή ένας προσοµοιούµενος κόσµος µε άλλους πράκτορες) και αντιδρούν σε εύλογο 
χρόνο στις αλλαγές που συµβαίνουν σε αυτό και 4) πρόληψη: εκτός από το να αντιδρούν στα ερεθίσµατα 
του περιβάλλοντός τους, οι πράκτορες είναι επίσης ικανοί να παίρνουν πρωτοβουλίες στα πλαίσια µιας 
συµπεριφοράς καθοδηγούµενης από κάποιο στόχο. Ο ορισµός αυτός περιγράφει πράκτορες που 
χαρακτηρίζονται ως “weak agents”. Σε κάποιες περιπτώσεις ο όρος πράκτορας έχει πιο συγκεκριµένη 
ερµηνεία: σηµαίνει ένα υπολογιστικό σύστηµα που, εκτός από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, έχει 
σχεδιασθεί ή υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας έννοιες και κανόνες που κατά βάση ισχύουν για ανθρώπους 
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(“strong agents”). Για παράδειγµα, πράκτορες που χρησιµοποιούν νοητικές έννοιες όπως γνώση, 
πεποίθηση, πρόθεση, υποχρέωση ακόµη και συναίσθηµα.  

Η βασισµένη σε πράκτορες προσοµοίωση, είναι ιδανική για περιπτώσεις όπου ένας µεγάλος αριθµός 
από αυτόνοµες και ετερογενείς οντότητες αλληλεπιδρούν. Κάθε πράκτορας-αντικείµενο έχει µια 
κατάσταση καθώς και κανόνες συµπεριφοράς. Κάθε πράκτορας έχει µηχανισµούς για να αντιλαµβάνεται 
το περιβάλλον του και µηχανισµούς για να επενεργεί σ’ αυτό. Η εκτέλεση ενός τέτοιου µοντέλου 
περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός στιγµιότυπου του πληθυσµού των αντιπροσώπων, αλληλεπίδραση 
µεταξύ των αντιπροσώπων και καταγραφή των γεγονότων. Με άλλα λόγια, η λύση στο µοντέλο είναι η 
εκτέλεσή του. Επιπλέον, όταν ένα συγκεκριµένο στιγµιότυπο ενός βασισµένου σε πράκτορες µοντέλου, 
έστω Α, παράγει ένα αποτέλεσµα R, τότε έχει θεµελιώσει ένα θεώρηµα επάρκειας (sufficiency theorem), 
δηλαδή την τυπική δήλωση αν A τότε R [24]. 

Στόχος της βασισµένης σε πράκτορες µοντελοποίησης είναι να εµπλουτιστεί η κατανόησή µας σε 
θεµελιώδεις διαδικασίες που µπορούν να εµφανιστούν σε ποικίλες εφαρµογές. Το ουσιώδες είναι ότι ενώ 
το θέµα που ερευνάται µπορεί να είναι περίπλοκο, οι υποθέσεις που κρύβονται κάτω από το βασισµένο σε 
πράκτορες µοντέλο να είναι απλές. Η πολυπλοκότητα της βασισµένης σε πράκτορες µοντελοποίησης 
πρέπει να είναι στα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, όχι µέσα στις υποθέσεις του µοντέλου. 

 
1.4.2 Μεθοδολογία 

 

Μεθοδολογικά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη δηµιουργία ενός µοντέλου για 
προσοµοίωση είναι τα ακόλουθα: 

Βήµα 1ο. ∆εδοµένου ότι κανένα κοινωνικοοικονοµικό φαινόµενο δε µπορεί να µελετηθεί στην ολότητα 
του, καταρχάς, επιλέγονται οι πλευρές του που είναι πιο ενδιαφέρουσες και µε βάση την υπάρχουσα 
θεωρία. 

Βήµα 2ο. Επιλέγεται η προσέγγιση που θα χρησιµοποιηθεί ως βάση της µοντελοποίησης, όπως 
δυναµική µικρο-προσοµοίωση, προσοµοίωση βασισµένη σε τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης, βασισµένη 
στην επιχειρησιακή έρευνα, σε διαφορικές εξισώσεις, σε συµβολική λογική κλπ. Στην προκειµένη 
περίπτωση επελέγη η βασισµένη σε πράκτορες µοντελοποίηση. 

Βήµα 3ο. Συλλέγονται παρατηρήσεις του στόχου που θα δώσουν το σύνολο των παραµέτρων και τις 
αρχικές συνθήκες του µοντέλου.  

Βήµα 4ο. Αποφασίζεται το επίπεδο αφαίρεσης που θα υιοθετηθεί ανεξαρτήτως προσέγγισης 
µοντελοποίησης. Κάθε σχέση που µοντελοποιείται πρέπει να περιγράφεται πλήρως για να µπορεί να γίνει 
προσοµοίωση, κάθε παράµετρος πρέπει να έχει µια τιµή και ούτω καθεξής. Επιπλέον, η ακρίβεια και η 
σαφήνεια αυτή επιτρέπει σε άλλους ερευνητές να µελετήσουν και να κρίνουν το µοντέλο.  

Βήµα 5ο. Αποφασίζεται η µορφή του µοντέλου. Αν το µοντέλο είναι πρόγραµµα σε υπολογιστή πρέπει 
να γίνει επιλογή της γλώσσας υλοποίησης, της δοµής του κλπ  
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Βήµα 6ο. Έπειτα το µοντέλο πρέπει να υλοποιηθεί, να τρέξουν πειράµατα και να εξεταστούν τα 
αποτελέσµατα.  

Βήµα 7ο. Πολύ σηµαντική φάση είναι αυτή της επικύρωση του µοντέλου, δηλαδή µια περίοδος 
τροποποίησης και σταδιακού ελέγχου για τη βελτίωση του µοντέλου. Η προσοµοίωση θα τρέξει πολλές 
φορές κάθε φορά µε λίγο καλύτερο µοντέλο. Στη πράξη, ούτε όλοι οι συνδυασµοί εισόδων µπορούν να 
εξετασθούν, ούτε είναι δυνατό να εξετασθεί αν τα αποτελέσµατα από µια ευρεία γκάµα εισόδων πραγµατικά 
συµπίπτουν µε αυτά του στόχου π.χ. γιατί ο στόχος µπορεί να µπορεί να µελετηθεί για περιορισµένες 
συνθήκες. Ακόµα κι αν δε µπορεί να γίνει πλήρης επικύρωση η προσοµοίωση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τη 
διαφώτιση ιδεών και θεωριών.  

Βήµα 8ο. Από τη στιγµή που το µοντέλο θεωρείται ικανοποιητικό πρέπει να γίνει ανάλυση ευαισθησίας 
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι µικρές αλλαγές στις παραµέτρους του µοντέλου δεν προκαλούν τεράστιες 
αλλαγές στα αποτελέσµατα. Αυτό είναι ενδεχοµένως ενδεικτικό ότι υπάρχει κάποιο λάθος στον κώδικα. 

 
1.4.3 Χρήσεις 

Σύµφωνα µε τον Robert Axtel [5] οι βασικότερες χρήσεις της βασισµένης σε πράκτορες προσοµοίωσης 
είναι οι ακόλουθες: 

 Χρήση 1η: Όταν µοντέλα µπορούν να διατυπωθούν και να λυθούν πλήρως: Μοντέλα πρακτόρων ως  

τεχνική κλασικής προσοµοίωσης  

Έστω ότι ένα µοντέλο είναι στοχαστικό και οι εξισώσεις που το περιγράφουν δε µπορούν να λυθούν 
αναλυτικά, τότε η λύση του είναι µια κατανοµή από αποτελέσµατα. Η χρήση του βασισµένου σε 
πράκτορες µοντέλου στην περίπτωση αυτή ταυτίζεται µε τον κλασικό ορισµό της προσοµοίωσης στην 
επιχειρησιακή έρευνα, ο πιο γνωστός τύπος της οποίας είναι η Monte Carlo προσοµοίωση.  

Χρήση 2η: Μερικώς επιλύσιµα µοντέλα: τεχνητοί πράκτορες ων συµπλήρωµα στην µαθηµατική θεωρία 

Η δεύτερη χρήση των βασισµένων σε πράκτορες µοντέλων αφορά περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό 
να λυθεί ένα µαθηµατικό µοντέλο αναλυτικά. Η θεωρία µπορεί να δίνει µαθηµατικές σχέσεις ή ακόµα και 
εξισώσεις που όµως να µην µπορεί να λυθούν άµεσα. ‘Η µπορεί να οι εξισώσεις να οδηγούν σε ένα σηµείο 
ισορροπίας το οποίο όµως να µην είναι σταθερό. ‘Η να εξαρτάται από µια παράµετρο που είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα αλλά η οποία να µην µπορεί να υπολογιστεί άµεσα. Είναι σπάνιο ένα µοντέλο να είναι 
πλήρως επιλύσιµο υπό την έννοια ότι καθετί που είναι ενδιαφέρον σε αυτό να µπορεί ο µελετητής να το 
διαχειριστεί αναλυτικά. Πολύ συχνά η περιγραφή µιας θεωρίας µε µαθηµατικές σχέσεις ενέχει υποθέσεις 
απλουστευτικές και εποµένως περιοριστικές γιατί στερούνται ρεαλισµού. Παραδείγµατος χάριν 
χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικοί πράκτορες, γίνονται υποθέσεις πλήρους συµµετρίας ή 
πληροφόρησης, οι προτιµήσεις θεωρούνται στατικές κλπ όπως σε πολλά µοντέλα της κλασικής 
οικονοµικής θεωρίας.  

Σε ένα βασισµένο σε πράκτορες µοντέλο είναι εύκολο να χαλαρωθούν απλουστευτικές υποθέσεις: οι 
πράκτορες µπορούν να γίνουν ετερογενείς, να έχουν πρόσβαση σε τοπική πληροφορία, οι προτιµήσεις 
µπορεί να µεταβάλλονται δυναµικά κλπ. Ταυτόχρονα όµως µπορούµε να πάρουµε το αρχικό µαθηµατικό 
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µοντέλο από το βασισµένο σε πράκτορες µοντέλο κάνοντας τους πράκτορες οµοιογενείς κλπ. να 
επιβεβαιώσουµε ότι το µοντέλο αναπαράγει τα αποτελέσµατα του αναλυτικού µοντέλου και στη συνέχεια 
να εισάγουµε την ετερογένεια για να µελετήσουµε σε µεγαλύτερο βάθος και πιο συστηµατικά το 
πρόβληµα. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η κατανόησή µας πάνω στην τυπική θεωρία και η βασισµένη σε 
πράκτορες µοντελοποίηση µπορεί να θεωρηθεί ως συµπλήρωµα σε αυτή. 

Χρήση 3η: Μοντέλα φαινοµενικά µη επιλύσιµα ή αποδεδειγµένα µη επιλύσιµα: Υπολογισµοί µε 
πράκτορες ως υποκατάστατο της ανάλυσης 

Σε περιπτώσεις που ένα µοντέλο είναι µη επιλύσιµο είτε φαινοµενικά είτε αποδείξιµο η αναλυτική 
αντιµετώπισή του δεν οδηγεί πουθενά, ενώ η προσοµοίωση µε πράκτορες µπορεί να αποδειχτεί πιο 
διαφωτιστική. Επιπλέον ακόµα κι αν υπάρχουν αριθµητικές λύσεις µπορεί να µην είναι χρήσιµες, για 
παράδειγµα όταν οι εξισώσεις που διέπουν το µοντέλο δεν είναι γραµµικές.  

1.5 Υπολογιστικά Οικονοµικά βασισµένα σε πράκτορες 

Τα υπολογιστικά οικονοµικά (Computational Economics) είναι ένας κλάδος των οικονοµικών σχετικά 
πρόσφατος ο οποίος στηρίζεται στη χρήση υπολογιστικών µεθόδων για την οικονοµική ανάλυση. Υπάρχει 
ήδη µεγάλος όγκος δηµοσιεύσεων που δείχνουν τη χρησιµότητα και τη σηµασία της χρήσης των τεχνικών 
αυτών στην επέκταση της κλασικής οικονοµικής θεωρίας. Ενδεικτική της ταχύτατης ανάπτυξης αυτού του 
τοµέα είναι η δηµιουργία εξειδικευµένων περιοδικών στον τοµέα αυτό όπως το Computational Economics 
και η πρώτη σειρά του Journal of Economic Dynamics and Control. Τα υπολογιστικά οικονοµικά παρέχουν 
σηµαντικά εργαλεία στους οικονοµολόγους για την κατανόηση και τη διεξαγωγή έρευνας σε όλους σχεδόν 
τους τοµείς των οικονοµικών και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν τις αποκεντρικοποιηµένες 
(decentralized) αγορές, όπως επαγωγική µάθηση, ατελής ανταγωνισµός, ενδογενής σχηµατισµός δικτύων 
συναλλαγών και ανοικτή ταυτόχρονη εξέλιξη ατοµικών συµπεριφορών και οικονοµικών θεσµών.  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών ποσοτικών οικονοµικών µοντέλων είναι η από πάνω 
προς τα κάτω κατασκευή τους. Μεγάλο βάρος δίνεται σε εξωτερικά επιβαλλόµενους παράγοντες 
συντονισµού όπως προκαθορισµένους κανόνες αποφάσεων, υποθέσεις για κοινή γνώση, 
αντιπροσωπευτικούς πράκτορες και περιορισµούς ισορροπίας της αγοράς. ∆ιαπροσωπικές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντιπροσώπων δεν παίζουν ρόλο κατά κανόνα ή εµφανίζονται ως 
αλληλεπιδράσεις µέσα από παίγνια.  

Τα βασισµένα σε πράκτορες υπολογιστικά οικονοµικά (Agent-based Computational Economics) είναι η 
µελέτη των οικονοµικών που µοντελοποιούνται σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον ως εξελισσόµενα 
συστήµατα αυτόνοµων και πρακτόρων που αλληλεπιδρούν [33]. Εποµένως τα ACE είναι µια από κάτω 
προς τα πάνω προσέγγιση στα οικονοµικά συστήµατα.  

∆ύο είναι τα βασικά θέµατα που απασχολούν τα ACE. Το πρώτο είναι περιγραφικό και έµφαση δίνεται 
στην εξήγηση των αναδυόµενων καθολικών συµπεριφορών. Πως συγκεκριµένες κανονικότητες (regularities) 
προέκυψαν στις αγορές του πραγµατικού κόσµου παρά την απουσία από πάνω-προς-τα-κάτω σχεδιασµού και 
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ελέγχου; Πως αυτές οι κανονικότητες παράγονται από κάτω-προς-τα-πάνω µέσω επαναλαµβανόµενων 
τοπικών αλληλεπιδράσεων αυτόνοµων αντιπροσώπων; Και γιατί προκύπτουν αυτές και όχι άλλες; Το 
δεύτερο θέµα είναι κανονιστικό, µε έµφαση στο σχεδιασµό µηχανισµών. Με δεδοµένο έναν συγκεκριµένο 
οικονοµικό µηχανισµό, υπαρκτό ή ιδεατό, ποιες είναι οι συνέπειες του µηχανισµού αυτού στο σύνολο της 
οικονοµίας; Ποια κοινωνικά αποτελέσµατα θα προκύψουν από επαναλαµβανόµενες προσπάθειες των 
πρακτόρων να εκµεταλλευτούν το µηχανισµό προς όφελός τους; 
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Κεφάλαιο 2ο 

Αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων και συµπεριφορά των 
χρηστών του ∆ιαδικτύου 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των διαφοροποιηµένων αγορών και 
των αγορών του ∆ιαδικτύου ειδικότερα, ώστε να διασαφηνιστούν οι µηχανισµοί και οι δυνάµεις που 
συνθέτουν την πολύπλοκη πραγµατικότητα του τελευταίου. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα 
εµπειρικών ερευνών σχετικά µε τη συµπεριφορά των χρηστών του ∆ιαδικτύου. Τέλος, θα γίνει σύντοµη 
αναφορά στην τοπολογία του δικτύου που σχηµατίζουν οι σύνδεσµοι µεταξύ των σελίδων των τόπων. Οι 
παρατηρήσεις αυτές έδωσαν την αφορµή για τη δηµιουργία των υποθέσεων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 
και τις συµπεριφορές των πρακτόρων στα µοντέλα των Κεφαλαίων 3 και 4. 

2.2 Αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων και η οικονοµία του ∆ιαδικτύου 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά των αγορών που διαµορφώνονται στο 
∆ιαδίκτυο και, ειδικότερα, στα χαρακτηριστικά των αγορών διαφοροποιηµένων προϊόντων 

 

2.2.1 Αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων 
 

Οι εταιρείες, γενικά, έχουν δύο στρατηγικές σχετικά µε την προσέλκυση του καταναλωτή. Η πρώτη 
αφορά τη µείωση του κόστους, άρα και της τιµής, ούτως ώστε να γίνει περισσότερη ελκυστική η 
προσφορά στον καταναλωτή. Η άλλη στρατηγική, που προέκυψε από βαθύτερη ανάλυση της 
συµπεριφοράς του καταναλωτή, στηρίζεται περισσότερο στην οριζόντια διαφοροποίηση1 ενός προϊόντος, 
δίνοντας έµφαση σε χαρακτηριστικά όπως διαφορές στο σχεδιασµό, στην απόδοση, τη διάρκεια, τη φήµη 
µεταξύ άλλων. Ο ανταγωνισµός στο επίπεδο αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να θέτουν προνοµιακές για τις 
ίδιες τιµές, δεδοµένου ότι προσεγγίζουν καλύτερα τις προτιµήσεις του καταναλωτή. Οι καταναλωτές, από 
την άλλη πλευρά, εκτιµούν ιδιαίτερα τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ µιας ευρείας ποικιλίας 
ανταγωνιστικών προϊόντων και εµπορικών ονοµάτων που διαφέρουν ποικιλοτρόπως, µε αποτέλεσµα 
πολλές φορές να διατίθενται να πληρώσουν περισσότερο για τα προϊόντα που βρίσκονται πιο κοντά στις 
προσωπικές προτιµήσεις και τις ανάγκες τους [36].   

Στην κλασική οικονοµική θεωρία το φαινόµενο της οριζόντιας διαφοροποίησης προϊόντων και η 
επίδρασή του στον ανταγωνισµό έχει µελετηθεί µε µοντέλα χωρικής διαφοροποίησης2 (Γραµµική πόλη 
                                                           
1 Ο όρος οριζόντια διαφοροποίηση αναφέρεται στη διαφοροποίηση ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών ενός 
αγαθού προκειµένου να ικανοποιηθούν καταναλωτές µε διαφορετικές προτιµήσεις. 

2 Spatial differentiation 
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[19], Κυκλική πόλη [28], Dixit-Stiglitz-Sherrerd κλπ). Τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν για να δείξουν 
πως σε µια ολιγοπωλιακή ή µονοπωλιακή αγορά οι εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη 
διαφοροποίηση προϊόντων για να ενισχύσουν τη δύναµή τους στην αγορά και να χαλαρώσουν τον 
ανταγωνισµό στις τιµές. 

Παρά το γεγονός ότι η διαφοροποίηση προϊόντων είναι επιθυµητή, οι συνθήκες στις παραδοσιακές 
αγορές του φυσικού κόσµου συχνά θέτουν περιορισµούς σε αυτήν. Αντίθετα, στις αγορές του ∆ιαδικτύου 
και των αγαθών πληροφορίας1 ειδικότερα, η διαφοροποίηση είναι κάτι που επιτυγχάνεται εύκολα [25]. 
Κάθε πωλητής στο ∆ιαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να µάθει µε χαµηλό κόστος τις προτιµήσεις των 
επισκεπτών-καταναλωτών του (π.χ. µε τη συµπλήρωση µιας φόρµας, ή την παρακολούθηση του 
clickstream). Επιπλέον, λόγω της φύσης των αγαθών αυτών, οι παραγωγοί των πληροφοριακών προϊόντων 
µπορούν εύκολα να προσφέρουν διαφορετική ποιότητα ή διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου αγαθού σε 
διαφορετικές τιµές. Οι καταναλωτές τότε θα διαλέξουν την έκδοση που τους φαίνεται ως η καταλληλότερη 
ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους και το ποσό που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν. Οι εταιρείες Dell και 
Amazon υπήρξαν πρωτοπόροι στη διάθεση διαφοροποιηµένων εκδόσεων, η πρώτη σε υπολογιστικά 
συστήµατα και η δεύτερη σε βιβλία. Με την πάροδο του χρόνου, όµως, η διαφοροποίηση υιοθετήθηκε ως 
στρατηγική και σε άλλες αγορές, όπως οι υπηρεσίες πληροφορίας, οι τόποι δηµοπρασιών, διατροφής κ.α. Η 
ευκολία στην παραγωγή πολλαπλών εκδόσεων είναι από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα που έχουν οι 
πωλητές µέσω του ∆ιαδικτύου.  

 
 
2.2.2 Αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας και µηχανισµοί αυτοενίσχυσης  

 
Στην παραδοσιακή οικονοµική θεωρία ο νόµος των φθινουσών οικονοµιών κλίµακας κατέχει εξέχουσα 

θέση. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή των προϊόντων σε µια αγορά δεν µπορεί 
να συνεχιστεί επ’ αόριστον, καθώς τελικά συναντούν περιορισµούς που οδηγούν σε µια προβλέψιµη 
ισορροπία των τιµών και των µεριδίων αγοράς2. Οι τοµείς της οικονοµίας που βασίζονται σε πόρους, όπως 
η γεωργία, η παραγωγή µαζικών αγαθών και άλλοι υπόκεινται, ακόµα, ως επί το πλείστον στον 
προαναφερθέντα νόµο, παρά τις οικονοµίες κλίµακας3 που µερικοί από αυτούς απολαµβάνουν λόγω της 
τεχνολογικής προόδου.  

Ωστόσο, σε άλλα τµήµατα της οικονοµίας που σχετίζονται µε την πληροφορία και τη γνώση, κυβερνά η 
αστάθεια. Μικρές οικονοµικές µεταβολές µεγεθύνονται από θετικές αναδράσεις και τα οικονοµικά µοντέλα 
που περιγράφουν τέτοια φαινόµενα διαφέρουν κατά πολύ από τα παραδοσιακά αναλυτικά µοντέλα. Ο όρος 
αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας περιγράφει το φαινόµενο κατά το οποίο µια τεχνολογία, ένα προϊόν ή µια 
εταιρεία που έχει ένα αρχικό προβάδισµα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ενώ αυτοί που χάνουν 
ακολουθούν αντίστροφη πορεία, δηλαδή χάνουν όλο και περισσότερο. Συχνά, το ποιος θα πάρει το 

                                                           
1 Αγαθό πληροφορίας ονοµάζεται σύµφωνα µε τον Hal Varian [36], κάθε αγαθό που µπορεί να γίνει διαθέσιµο σε 
ψηφιακή µορφή, όπως εκτυπώσιµη πληροφορία, µουσική, βιβλία κλπ. 

2 Σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεωρία, µε τον όρο κατάσταση ισορροπίας χαρακτηρίζεται η "καλύτερη" δυνατή 
έκβαση κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες, µε άλλα λόγια η αποδοτικότερη χρήση και κατανοµή των πόρων 

3 Οικονοµίες κλίµακας παρουσιάζονται όταν η µαζική παραγωγή ενός αγαθού οδηγεί σε χαµηλότερο κόστος 
παραγωγής ανά µονάδα του αγαθού 

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 24 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

προβάδισµα καθορίζεται από τυχαία οικονοµικά γεγονότα, αλλά, παρ’ όλ’ αυτά, η ανοδική πορεία του 
µπορεί να µην είναι δυνατό να ανατραπεί, ανεξαρτήτως των πλεονεκτηµάτων των ανταγωνιστών που 
εµφανίζονται (“lock-in”). Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει η δυνατότητα προβλέψεως των µεριδίων αγοράς.  

Σύµφωνα µε τον Brian Arthur [2][3], πρωτοπόρο στην ανάλυση της θεωρίας των αυξανόµενων 
οικονοµιών κλίµακας, οι βασικότερες αιτίες για την εµφάνιση αυτοενισχυόµενων µηχανισµών είναι:  

 Μεγάλα κόστη εκκίνησης ή σταθερά κόστη, τα οποία δίνουν το πλεονέκτηµα του φθίνοντος 
κόστους ανά µονάδα προϊόντος, όταν η παραγωγή αυξάνεται 

 Φαινόµενα µάθησης, τα οποία διευκολύνουν τη βελτίωση των προϊόντων ή την πτώση του κόστους 
τους καθώς η εξάπλωση της χρήσης τους αυξάνει  

 Φαινόµενα συντονισµού, που οδηγούν σε πλεονεκτήµατα όταν οικονοµικοί πράκτορες συντονίζουν 
τις ενέργείες τους µε αυτές άλλων πρακτόρων  

 Προσαρµοζόµενες προσδοκίες, όπου η αυξανόµενη κυριαρχία στην αγορά ενισχύει τις προσδοκίες 
για περαιτέρω κυριαρχία  

και χαρακτηρίζονται από τις εξής ιδιότητες: 

 Πολλαπλά σηµεία ισορροπίας: Το αποτέλεσµα δεν είναι καθορισµένο, µοναδικό ή προβλέψιµο 

 Πιθανή ανεπάρκεια: Αν µια τεχνολογία είναι εγγενώς «καλύτερη» από µια άλλη αλλά αποτυγχάνει 
για τυχαίους λόγους να αποκτήσει από νωρίς υποστηρικτές, τότε το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να 
µην είναι το πιο επωφελές για το κοινωνικό σύνολο.  

 Ιστορική εξάρτηση: Η πρώιµη ιστορική εξέλιξη των µεριδίων αγοράς – εν µέρει αποτέλεσµα µικρών 
γεγονότων και περιστασιακών συνθηκών- µπορεί να καθορίσει την τελική έκβαση  

Επιπλέον, στον κλάδο των οικονοµικών της γεωγραφίας, ο Paul Krugman στα [16][22] εξετάζει τον 
τρόπο µε τον οποίο µηχανισµοί αυτοενίσχυσης έχουν συντελέσει στη δηµιουργία συµπλεγµάτων 
οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας προκειµένου να εξηγήσει φαινόµενα όπως η διάκριση µεταξύ 
βιοµηχανικής και αγροτικής ζώνης, η ύπαρξη πόλεων, ο ρόλος των βιοµηχανικών ζωνών κλπ. Ο Krugman 
υποστηρίζει ότι, τέτοιου είδους συγκεντρώσεις προκύπτουν εξαιτίας µιας κυκλικής λογικής, σύµφωνα µε 
την οποία η χωρική οργάνωση από µόνη της δηµιουργεί ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον που στηρίζει 
περαιτέρω τη συνεχή συγκέντρωση (agglomeration economies). Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι 
υπάρχουν δύο ισοδύναµες υποψήφιες τοποθεσίες για την εγκατάσταση των παραγωγών. Οι παραγωγοί 
γενικά θέλουν να διαλέξουν τοποθεσίες που έχουν πρόσβαση σε µεγάλες αγορές και σε προµηθευτές 
αγαθών που χρειάζονται ως πρώτες ύλες ή χρειάζονται οι εργάτες τους. Αλλά ένας τόπος που, έστω και 
από τύχη, συγκέντρωσε µεγαλύτερο τµήµα των παραγωγών, τείνει να προσφέρει αφενός µεγαλύτερη 
αγορά εξαιτίας της ζήτησης που δηµιουργούν οι τοπικοί παραγωγοί και οι εργάτες, και αφετέρου πληθώρα 
διαθέσιµων αγαθών τα οποία κατασκευάζονται από τους υπάρχοντες παραγωγούς. Μια τέτοια 
συγκέντρωση παραγωγής µπορεί να συντηρείται και να συνεχίζεται και έτσι µια µικρή αρχική διαφορά στο 
οικονοµικό µέγεθος, δύο κατά τα άλλα ισοδύναµων τοποθεσιών, µπορεί να µεγαλώνει µε το χρόνο. 

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 25 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

Κάποιος µπορεί να διαπιστώσει αναλογίες µεταξύ των συγκεντρώσεων της κοινωνικής και οικονοµικής 
δραστηριότητας στο φυσικό κόσµο και των φαινοµένων συγκέντρωσης που εµφανίζονται σε ορισµένες 
αγορές του ∆ιαδικτύου. ∆ικτυακοί τόποι όπως οι AOL, Yahoo!, eBay, Amazon και MSN κατάφεραν, µέσα 
σε µικρό χρονικό διάστηµα, να γίνουν µερικά από τα µεγαλύτερα εµπορικά ονόµατα στην ιστορία. Έχουν 
επιτύχει να προσελκύσουν εκατοµµύρια χρηστών/καταναλωτών/συνδροµητών και, εκτός αυτού, έχουν 
δηµιουργήσει τόσο ισχυρές σχέσεις µε το κοινό τους που είναι δύσκολο για τους νεοεισερχόµενους 
ανταγωνιστές τους να ανταπεξέλθουν. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι αρχικά δραστηριοποιήθηκαν σε 
συγκεκριµένες αγορές/υπηρεσίες και, καθώς το κοινό τους αυξάνονταν, πρόσθεσαν περισσότερα 
προϊόντα/υπηρεσίες, τα οποία είχαν µεγάλη απήχηση στους υπάρχοντες χρήστες αλλά, επίσης, 
προσέλκυσαν και νέους. Οι µεγάλοι δικτυακοί τόποι που αποτελούν ισχυρούς πόλους έλξης της κοινωνικής 
και οικονοµικής δραστηριότητας µπορούν να παροµοιασθούν µε «ιδεατές πόλεις» όπου εκατοµµύρια 
χρηστών αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και συναλλάσσονται. Η ανάπτυξη των «πόλεων» αυτών µπορεί να 
αποδοθεί σε κάποιου είδους αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας [23] που δηµιουργούνται από τις 
υφιστάµενες ροές πληροφορίας.  

 
 
2.2.3 Χαρακτηριστικά των αγορών στο ∆ιαδίκτυο 
 
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών στο ∆ιαδίκτυο, πέρα 
από τη µεγάλη διαφοροποίηση των διαθέσιµων προϊόντων και υπηρεσιών για την οποία έγινε λόγος 
νωρίτερα. Πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ενσωµατωθεί στα µοντέλα των Κεφαλαίων 3 και 4. 

 

Πλεονέκτηµα της πρώτης κίνησης1  

Υπάρχουν παραδείγµατα από εταιρείες οι οποίες, επειδή προηγήθηκαν στην εµφάνισή τους στο 
∆ιαδίκτυο, κατάφεραν να κερδίσουν την αγορλα. Για παράδειγµα, το Amazon.com εµφανίστηκε τον Ιούλιο 
του 1995, 22 µήνες πριν από την πρωτοπόρο στο φυσικό κόσµο αλυσίδα βιβλίων Barnes & Noble. Το 
πρώτο τρίµηνο του 2000, το Amazon πούλησε 4 ½ φόρες περισσότερα βιβλία µε ένα συνολικό όγκο 
πωλήσεων είκοσι φορές µεγαλύτερο από το Barnes & Noble. Πριν το 1996, οι εταιρείες Charles Schwab 
και Fidelity ήταν δύο σχεδόν ισότιµοι αντίπαλοι στο χώρο των κτηµατοµεσιτών. Η εταιρεία Schwab έκανε 
την εµφάνισή της στο ∆ιαδίκτυο το Μάιο του 1996, ενώ η Fidelity ακολούθησε οκτώ µήνες αργότερα. 
Μέχρι το 1999, η Schwab ήταν ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης στον όγκο των συναλλαγών µέσω του 
διαδικτύου ενώ η Fidelity, παρά την υψηλή ανταγωνιστικότητά της, ήταν πέµπτη.  

Από τη µια πλευρά, η πρώτη κίνηση επιτρέπει σε µια εταιρεία να αποκτήσει νωρίς µερίδιο στην αγορά, 
τη φήµη του πρωτοπόρου στη βιοµηχανία, να καθορίσει πρότυπα και να αναπτύξει σχέσεις µε διανοµείς 
και προµηθευτές και να αρχίσει να έχει γρήγορα κέρδη που θα στηρίξουν τη µελλοντική της ανάπτυξη. 
Από την άλλη, οι εταιρείες που κινούνται πρώτες διακινδυνεύουν, καθώς µπορεί να είναι ακριβό να 
κατασκευαστεί ένα πρωτοποριακό αγαθό (το πρώτο αγαθό ή υπηρεσία στην κατηγορία) και να καταστούν 
οι καταναλωτές ενήµεροι για το αγαθό αυτό. Τα έξοδα µπορεί να αφορούν, όχι µόνο τη δηµιουργία 

                                                           
1 First mover advantage 
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αναγνωρισιµότητας για το αγαθό και την εταιρεία, αλλά και την εκπαίδευση των καταναλωτών στη χρήση 
του νέου πρωτοποριακού αγαθού. Έτσι, ενώ οι πρωτοπόροι είναι ευάλωτοι στους κινδύνους και τα λάθη, 
αυτοί που ακολουθούν θέλουν λιγότερο χρόνο για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγαθών και χρειάζονται 
λιγότερο κεφάλαιο για να αντιγράψουν την καινοτοµία. Επειδή η υπολογιστική ισχύς συνεχίζει να 
αυξάνεται εκθετικά σε σχέση µε το κόστος, οι βιοµηχανίες που βασίζονται στην πληροφορία µπορεί να 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην ασυµµετρία µεταξύ των επενδύσεων των πρώτων και των επόµενων 
ανταγωνιστών.  

Επιπρόσθετα, η πρώτη κίνηση µπορεί να µην είναι και τόσο επικερδής σε βιοµηχανίες όπου κόστη 
µεταπήδησης είναι από χαµηλά έως ανύπαρκτα και όπου οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να αλλάζουν 
προµηθευτές [31]. Ενδεικτικό είναι πως ο συνδυασµός χαµηλού κόστους µεταπήδησης και 
πλεονεκτηµάτων στην διανοµή, βοήθησε τη Microsoft να ξεπεράσει την πρωτοπόρο Netscape στο 
λογισµικό για το ∆ιαδίκτυο.  

 
Αξία του εµπορικού ονόµατος 

Οι πρώτοι µελετητές στρατηγικών στο ∆ιαδίκτυο υποστήριξαν ότι η προσήλωση των καταναλωτών σε 
ένα εµπορικό όνοµα θα είναι ενδεχοµένως µικρότερη στο ∆ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, µια πρόσφατη 
έρευνα εντόπισε υψηλό ρυθµό customer turnover στη βιοµηχανία των επί πληρωµή υπηρεσιών µέσω 
διαδικτύου. Η προσήλαωη στις επιχειρήσεις του ∆ιαδικτύου µπορεί να είναι χαµηλή επειδή είναι αρκετά 
εύκολο να συγκρίνουν οι καταναλωτές προϊόντα και οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά µε µεγάλα 
κεφάλαια εξασφαλίζουν διανοµή µέσω διάφορων συµφωνιών. Στη βιοµηχανία των πυλών, τέτοιες 
συµφωνίες περιλαµβάνουν την ενοικίαση χώρου κάτω από το κουµπί αναζήτησης ή την προσφορά ενός 
πακέτου υπηρεσιών µαζί µε έναν παροχέα υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο. 

Παρ' όλ' αυτά, υπάρχει η άποψη ότι, η απόκτηση ενός εµπορικού ονόµατος είναι σηµαντικό προσόν για 
µια εταιρεία στο ∆ιαδίκτυο. Ένα ισχυρό όνοµα παρέχει πλεονεκτήµατα σε τρεις τοµείς: 1) τα εµπορικά 
ονόµατα µειώνουν τα κόστη αναζήτησης των πελατών, 2) δείχνουν ποιότητα και 3) εµπνέουν εµπιστοσύνη. 
Τα πλεονεκτήµατα που φέρει ένα εµπορικό όνοµα εντοπίστηκαν σε παλιότερες έρευνες στην αγορά των 
φύλλων εργασίας και των υπηρεσιών µέσω διαδικτύου. Η δηµιουργία ενός ισχυρού ονόµατος έχει δώσει 
στα Yahoo, AOL, eBay και Amazon τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε αυξηµένες 
τιµές σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους και παρ’ όλ’ αυτά να βλέπουν τις πωλήσεις τους να αυξάνουν 
[23]. 

Ειδικότερα για τους ηλεκτρονικούς πωλητές, έρευνα της AT Kearney, για την αγοραστική συµπεριφορά 
των καταναλωτών στο ∆ιαδίκτυο το Σεπτέµβρη του 2000 [4], έδειξε ότι οι καταναλωτές γενικά προτιµούν 
για αγορές µεγαλύτερης αξίας να απευθύνονται σε αυτούς που είναι καταξιωµένοι και στον πραγµατικό 
κόσµο (click-and-mortar retailers) καθώς εµπνέουν οικειότητα και εµπιστοσύνη. 
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Ανάπτυξη στενών δεσµών µε τους πελάτες 

Πολύς λόγος γίνεται για το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουν οι εταιρείες στο ∆ιαδίκτυο στον τοµέα της 
ανάπτυξης ισχυρών δεσµών µε τους καταναλωτές (stickiness) προκειµένου να τους ενθαρρύνουν να 
κάνουν επαναλαµβανόµενες επισκέψεις. Στη θεωρία των πληροφοριακών συστηµάτων και της 
επιχειρησιακής στρατηγικής, αυτό ονοµάζεται δηµιουργία κόστους µεταπήδησης (switching costs). Οι 
Shapiro and Varian [31] δίνουν έµφαση στη σηµασία που έχει η δηµιουργία τέτοιου κόστους σε 
βιοµηχανίες που οι καταναλωτές µπορούν να βρουν εύκολα υποκατάστατα καταφεύγοντας σε 
ανταγωνιστές. Σύµφωνα µε τον Seybold [30], όση περισσότερη πληροφορία αφήνει ένας καταναλωτής 
τόσο πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην υπηρεσία αυτή. Πηγές κόστους µεταπήδησης για τις εταιρείες 
στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να αποτελέσουν υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το ηµερολόγιο και 
υπηρεσίες web hosting services. Καταναλωτές τέτοιων υπηρεσιών διστάζουν να αλλάξουν παροχέα γιατί 
αυτό συνεπάγεται προσπάθεια, χρόνο και άλλα ενδεχοµένως κόστη. Για παράδειγµα, αλλάζοντας 
λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείο, ο χρήστης θα πρέπει να βρει τρόπο να ειδοποιήσει για αυτήν την 
αλλαγή όλα τα άτοµα µε τα οποία δε θέλει να χάσει επαφή. Εποµένως, εταιρείες που µπορούν να 
δηµιουργήσουν αφοσιωµένους πελάτες απολαµβάνουν το πλεονέκτηµα της συντήρησης και της αύξησης 
της παρουσίας τους στην αγορά στην πορεία του χρόνου. Πράγµατι, όπως διαφαίνεται από την 
προαναφερθείσα έρευνα της AT Kearney [4], η πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει σε λιγότερο από 
τρία ηλεκτρονικά καταστήµατα και δείχνει προτίµηση και αφοσίωση σε πωλητές από τους οποίους έχουν 
αγοράσει µε επιτυχία και άνεση στο παρελθόν καθώς έχουν επενδύσει σε αυτούς κόπο και χρόνο.  

Η αξία της δηµιουργίας µιας αφοσιωµένης πελατειακής βάσης προσφέρει σε µια εταιρεία τη δυνατότητα 
να επεκτείνει µε επιτυχία τις δραστηριότητές της. Για παράδειγµα, το Amazon επέκτεινε αποτελεσµατικά 
το ρόλο του από κυρίαρχο πωλητή βιβλίων σε πρωταγωνιστικό λιανικό πωλητή σε όλα σχεδόν τα είδη. Η 
αξιοποίηση της γνώσης και των βάσεων δεδοµένων των υπαρχόντων πελατών του, τους έδωσε τη 
δυνατότητα να κάνουν πιο προσωπική την αγοραστική εµπειρία των καταναλωτών, µέσα από την παροχή 
εξατοµικευµένων συµβουλών, ειδοποιήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ. Το ίδιο ισχύει και για 
τους υπόλοιπους µεγάλους του ∆ιαδικτύου, eBay και AOL, που επεκτάθηκαν µε επιτυχία και σε άλλους 
εµπορικούς τοµείς. 

 

Ιδεατές κοινότητες 

Οι Hagel and Armstrong [18] υποστηρίζουν ότι οι ιδεατές κοινότητες συνιστούν µια πιθανή πηγή 
µεγάλης αξίας. Ενθαρρύνουν τις εταιρείες να αναπτύσσουν και να καλλιεργούν υπηρεσίες, όπως τα chat 
και gaming, που φέρνουν τους χρήστες σε ένα είδος «διαδικτυακού διαλόγου». Η αξία των ιδεατών 
κοινοτήτων προέρχεται από network externalities (ή αλλιώς νόµο του Metcalfe). Όταν υπάρχουν network 
externalities, η αξία ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας αυξάνεται όσο αυξάνεται η βάση των 
καταναλωτών του. ∆εδοµένου ότι κάθε νέος µέλος µιας ιδεατής κοινότητας φέρει τη δυνατότητα 
αλληλεπιδράσεις µε άλλα υπάρχοντα µέλη, η αξία µιας ιδεατής κοινότητας θεωρητικά µπορεί να αυξάνει 
εκθετικά µε κάθε νέο µέλος που προστίθεται.  
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Εταιρείες µπορούν να αξιοποιήσουν την αυξανόµενη πελατεία τους µέσω των ιδεατών κοινοτήτων για 
να αυξήσουν εύκολα και φτηνά την παρουσία τους στην αγορά, καθώς είναι γεγονός ότι οι χρήστες 
στηρίζονται για τις επιλογές τους σε µεγάλο βαθµό στις υποδείξεις γνωστών τους προσώπων. Τα Blue 
Mountain Arts, Hotmail, και ICQ είναι παραδείγµατα µερικών από τις εταιρείες που χρησιµοποίησαν τη 
στρατηγική των κοινοτήτων για να δηµιουργήσουν ένα κοινό εκατοµµυρίων χρηστών. Εκτός αυτού, είναι 
γεγονός ότι η αξία µιας κοινότητας µεγαλώνει µε το µέγεθός της. Για παράδειγµα, οι συλλέκτες έλκονται 
σε τόπους δηµοπρασίας που υπάρχουν πολλοί πωλητές και αγοραστές και οι χρήστες chat έλκονται σε 
τοποθεσίες που ενδέχεται να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να βρουν όµοιούς τους. Ενώ η υπηρεσία eWorld 
της Apple θεωρήθηκε αντικειµενικά καλύτερη από αυτή του AOL, αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει καθώς 
οι χρήστες βρήκαν πιο ελκυστικές τις πολυπληθέστερες κοινότητες του AOL.  

Οι Parthasarathy και Bhattacherjee [26] και οι Wang et al. [37] παρουσίασαν ενδείξεις για την ύπαρξη 
θετικές network externalities στις συνδροµητικές υπηρεσίες στο ∆ιαδίκτυο, αλλά ακόµα η συµβολή τους 
στις δωρεάν υπηρεσίες δεν έχει µελετηθεί σε βάθος. Αν παρ’ όλ’ αυτά οι εκτιµήσεις είναι αληθείς τότε, οι 
τόποι που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες θα έχουν σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των αντιπάλων 
τους.  

 

Πλεονεκτήµατα της εξειδίκευσης 

Έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι απρόθυµοι να πληρώσουν για την αγορά περιεχοµένου στο 
∆ιαδίκτυο. Το 63% δηλώνει απροθυµία να πληρώσει για περιεχόµενο ακόµα κι αν δεν υπάρχει 
εναλλακτικός τρόπος απόκτησής του. Ενώ µόνο ένα 9% ανά κατηγορία περιεχοµένου είναι διατεθειµένο 
να πληρώσει. Παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι προσπάθειες για τη δηµιουργία συνδροµητικών 
υπηρεσιών, δεν έχουν αποδώσει µέχρι στιγµής. Ακόµα και σε µεγάλους τόπους όπως το Yahoo το 
αποτέλεσµα ήταν µικρότερο του αναµενόµενου. Η Microsoft εγκατέλειψε τα σχέδιά της να κάνει τους 
καταναλωτές να πληρώνουν για την υπηρεσία του ηµερολογίου. Ενώ η πύλη Salon.com βλέπει τις 
επενδύσεις τις µεγάλες που έκανε το 2001 σε συνδροµητικές υπηρεσίες να µην αποδίδουν. Εξαίρεση στο 
σκηνικό αυτό αποτελούν ιδιαίτερα εξειδικευµένοι τόποι. Το Internet Movie Database (imdb.com), λόγου 
χάρη πέρα, από το δωρεάν υλικό που διαθέτει προσέθεσε µια επιτυχηµένοι έκδοση “Pro” για 
επαγγελµατίες του χώρου της ψυχαγωγίας. Ενώ το αµερικάνικο freeedgar.com έχει σηµαντικά έσοδα από 
ειδοποιήσεις µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που στέλνει στους επενδυτές. Άλλο παράδειγµα, αποτελεί 
το WeightWatchers µε την πώληση συµβουλών και διαδικτυακών εργαλείων για τον έλεγχο του βάρους. 
Εποµένως, είναι δυνατό µια εταιρεία να εκµεταλλευτεί το κοινό της µετατρέποντάς το σε συνδροµητές αν 
το περιεχόµενο που τους προωθεί δε µπορεί να το αποκτήσουν µε άλλο µέσο και αν περιέχει στοιχεία 
πολυµέσων και αλληλεπίδρασης που δεν µπορούν να εκτυπωθούν. 

Εποµένως, από τη σύντοµη αυτή αναφορά προκύπτει ότι τόποι που εξυπηρετούν όµως τις ανάγκες ενός 
ειδικού µικρού κοινού θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τη θέση τους εµπορικά για την πώληση του 
περιεχόµενου τους. 
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Συµφωνίες για τη δηµιουργία συνδέσµων 

Εδώ και αρκετό διάστηµα, πολλοί τόποι συµµετέχουν σε προγράµµατα που καλούνται “affiliate programs” 
προκειµένου να αυξήσουν τα έσοδά τους. Ο τόπος, που αποφασίζει να συµµετάσχει σε ένα τέτοιο 
πρόγραµµα, αναλαµβάνει να ενσωµατώσει στις σελίδες του συνδέσµους που παραπέµπουν στους 
συγκεκριµένους εµπορικούς τόπους που οργανώνουν το πρόγραµµα αυτό. Στόχος των οργανωτών αυτών 
των προγραµµάτων είναι να αυξήσουν τον αριθµό των επισκεπτών και, εποµένως, και την πιθανότητα να 
κάνουν πωλήσεις. Το Amazon.com ήταν από τους πρώτους που έστησαν ένα τέτοιο πρόγραµµα (Amazon 
Associates) για την ενίσχυση των πωλήσεών του, ενώ άλλα παραδείγµατα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 
τους Autoweb.com και CarPrices.com. Υπάρχουν µάλιστα διάφορες παραλλαγές στα προγράµµατα αυτά 
όσον αφορά την αµοιβή του τόπου που δείχνει. Σε µερικά πληρώνεται για κάθε επισκέπτη που διοχετεύει 
στον τόπο προορισµού (pay per click), ή µόνο αν η επίσκεψη καταλήξει σε πώληση (pay per sale) ή µόνο 
µία φορά ανεξάρτητα αν ο αγοραστής που παραπέµφθηκε µέσω του συνδέσµου επιστρέψει και στο µέλλον 
για άλλες αγορές (flat fee referral) κλπ. Με τον τρόπο αυτό χρησιµοποιείται το δίκτυο των συνδέσµων ως 
δίκτυο για τη διακίνηση οικονοµικής αξίας. Το µοντέλο αυτό έχει αρχίσει να λειτουργεί και αντίστροφα 
(“reverse affiliates programs”). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο συνεργασίας, ένας εµπορικός ιστοχώρος 
δηµιουργεί συνδέσµους σε αξιόπιστους εξειδικευµένους τόπους προκειµένου να χρησιµοποιήσει το 
περιεχόµενό και τις συστάσεις τους ως αντικειµενική πρόταση από έναν τρίτο προς αυτόν. Για παράδειγµα, 
ένα βιβλιοπωλείο στο ∆ιαδίκτυο θα µπορούσε να δείχνει σε µια λίστα από διαφορετικούς τόπους που 
κρίνουν και προτείνουν τα καλύτερα βιβλία σε µια περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο επειδή οι εκτιµήσεις 
έρχονται από κάποιον τρίτο πιο αντικειµενικό κριτή, θα είναι και πιο αξιόπιστες για τους επισκέπτες του 
τόπου.  

2.3 Συµπεριφορά των χρηστών  

Ο όρος σύνοδος χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη δραστηριότητα ενός χρήστη µε συγκεκριµένη ΙP 
διεύθυνση που συνδέεται στο δίκτυο. Η σύνοδος τερµατίζεται όταν ο χρήστης αποσυνδέεται ή όταν µένει 
αδρανής για πάνω από τριάντα λεπτά (ή κάποιο άλλο προκαθορισµένο διάστηµα). Στη συνέχεια 
παρατίθενται ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της συνόδου µε στοιχεία από µελέτες και έρευνες και τα 
οποία έχουν ως στόχο να διαφωτίσουν τη συµπεριφορά του χρήστη στο ∆ιαδίκτυο. Συµπεράσµατα και 
οµαδοποίηση των χαρακτηριστικών αυτών µας επέτρεψαν να διαµορφώσουµε πράκτορες µε συµπεριφορά 
που µιµείται αυτή των πραγµατικών χρηστών του ∆ιαδικτύου. 

 

2.3.1 Αριθµός και συχνότητα επισκέψεων 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen/NetRatings για χρήστες στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο αριθµός των 

µοναδικών τόπων1 που επισκέπτονται σε µηνιαία βάση ήταν 11 το 1999, 18 το 2000 και 19 το 2001 και το 
2002 µέχρι τώρα.  

                                                           
1 Αυτό σηµαίνει ότι πολλαπλές επισκέψεις στον ίδιο τόπο στο διάστηµα µέτρησης λαµβάνονται υπόψη µόνο µία φορά 
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Οι Rozanski, Bollman και Lipman [27], υπολόγισαν ότι αριθµός των επισκέψεων σε τόπους ανά σύνοδο 
ήταν 12.7. Ενώ σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα της Which?Οnline σε χρήστες του ∆ιαδικτύου στη 
Βρετανία για το 2002 ο µέσος χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται 13 διαφορετικούς τόπους την 
εβδοµάδα. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή οι πιο φανατικοί χρήστες του ∆ιαδικτύου µπορεί να 
επισκέπτονται µέχρι και 31 διαφορετικούς τόπους τη βδοµάδα, πέντε φορές περισσότερο από αυτούς που 
κάνουν ελαφριά χρήση του µέσου. 

Επιπλέον, οι Tauscher and Greenberg [32] διαπίστωσαν ότι κατά µέσο όρο το 60% των σελίδων δέχεται 
µία επίσκεψη, το 19% των σελίδων δέχονται δυο, το 8% των σελίδων τρεις και το 4% τέσσερις επισκέψεις 
στο διάστηµα της έρευνας. Οι CockBurn και McKenzie [12] υπολόγισαν ότι οι πέντε πιο συχνά 
επισκεπτόµενες σελίδες κάθε χρήστη δέχονται κατά µέσο όρο το 25% των επισκέψεων που κάνει.  

Σε διάφορες µελέτες πάνω στη συµπεριφορά πλοήγησης των χρηστών στο ∆ιαδίκτυο, οι ερευνητές 
εντόπισαν ότι οι χρήστες τείνουν να επιστρέφουν στους τόπους µε τους οποίους είναι εξοικειωµένοι 
περισσότερο. Οι Tauscher και Greenberg [32] υπολόγισαν ότι η πιθανότητα κάθε σελίδας που έχει 
επισκεφτεί ο χρήστης να είναι επανάληψη µιας προηγούµενης επίσκεψης ήταν 0.58 οι Catledge και Pitkow 
[10] υπολόγισαν την πιθανότητα αυτή στο 0.61 ενώ στην έρευνα οι CockBurn και McKenzie [12] ήταν 
ακόµα πιο υψηλή, 0.81.  

Τόσο στο [32] όσο και σε έρευνα της Forrester Research1 σε σχετικά µε τους παράγοντες που οδηγούν 

τους χρήστες στο να επισκέπτονται ξανά τις ίδιες σελίδες διαφαίνεται ότι οι χρήστες λαµβάνουν πολύ 

σοβαρά υπόψη τους παράγοντες όπως η ποιότητα του περιεχοµένου, η ανανέωση του, η ευκολία χρήσης 

κλπ για να παραµείνουν πιστοί σε έναν τόπο.  

Επιπλέον, οι CockBurn και McKenzie [12], βρήκαν ότι ο µέσος αριθµός σελίδων που ο µέσος χρηστές 

επισκέπτεται µία και µόνο φορά ανέρχεται σε 58.85%, που σηµαίνει ότι κατά κανόνα οι χρήστες δεν 

επιστρέφουν σε πάνω από τις µισές από τις σελίδες που επισκέφτηκαν στην περίοδο της µελέτης. Οι 

βασικοί λόγοι για τις επισκέψεις της µίας φοράς σύµφωνα µε άρθρο του Jakob Nielsen στο AlertBox 

(1997) είναι αφενός τυχαίες επισκέψεις (από λάθος της µηχανής αναζήτησης, σύνδεσµος από άλλο τόπο, 

πληκτρολόγηση λανθασµένης διεύθυνσης κλπ) και αφετέρου απόρριψη µιας σελίδας ως µη 

ενδιαφέρουσας.  

 
2.3.2 Επισκεπτόµενες κατηγόριες  

 
Οι Rozanski, Bollman and Lipman [27] βρήκαν ότι το ποσοστό του χρόνου που περνά κάθε χρήστης 

στην κατηγορία που επισκέπτεται πιο συχνά από τις υπόλοιπες ήταν κατά µέσο όρο 63.1%.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε άρθρο που δηµοσιεύθηκε από τον Michael Singer στην InternetNews.com, 
στοιχεία από την Nielsen/NetRatings καταδεικνύουν ότι η πιο ευρέως επισκεπτόµενη κατηγορία είναι αυτή 
των µηχανών αναζήτησης, πυλών και τόπων κοινοτήτων που φτάνουν στο 92% του πληθυσµού των 

                                                           
1 Η Forrester Research είναι µια εταιρεία έρευνας σε θέµατα τεχνολογικής ανάπτυξης για την υποστήριξη 
επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων. Η έρευνα αφορούσε 8.600 αµερικανικά νοικοκυριά που είχαν πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο το 1999. 

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 31 of  147 

http://www.forrester.com/


Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

χρηστών. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου και 
συγκεντρώνει το 70% των χρηστών ενώ η κατηγορία των τόπων ψυχαγωγίας συγκεντρώνει το 67% των 
χρηστών. Ενώ, σύµφωνα, µε την προαναφερθείσα έρευνα της Which?Οnline, οι χρήστες γενικά προτιµούν 
τους εκπαιδευτικούς τόπους ή αυτούς που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ή ασχολίες τους. Το 
40% των χρηστών επισκέπτονται τουλάχιστον ένα από τα είδη αυτά σε τακτική βάση.  

 Επιπλέον, σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen/NetRatings, το 60% των συνόδων περιλαµβάνει µια επίσκεψη 
σε κάποια πύλη, το 22% επίσκεψη σε τόπους ψυχαγωγίας, το 20% σε τόπους ενηµέρωσης και αθλητικών 
ειδήσεων, το 17% σε τόπους εµπορικών συναλλαγών και το 5% σε τόπους για τον αθλητισµό. 
 
2.2.3 Ανακάλυψη νέων ιστοχώρων 

 
Έρευνες της Forrester Research στη Βρετανία και Ηνωµένες Πολιτείες τα έτη 1999-2001 δείχνουν ότι οι 

µηχανές αναζήτησης, η πλοήγηση µέσω συνδέσµων και οι συστάσεις φίλων ή συναδέλφων και είναι οι 
βασικοί τρόποι ανακάλυψης νέων ιστοχώρων. Αξίζει να σηµειωθεί δε ότι τόσο οι Catledge και Pitkow [10] 
όσο και οι Tauscher and Greenberg [32] βρήκαν ότι περίπου το 52% των ενεργειών πλοήγησης ήταν 
πλοήγηση µέσω συνδέσµων.  

 
2.3.4 Στρατηγικές αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό  

 

Η πιο συνήθης µέθοδος αναζήτησης πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο είναι µέσω µηχανών αναζήτησης. 
Στοιχεία της Media Metrix1 δείχνουν ότι αυτή η συµπεριφορά είναι τόσο διαδεδοµένη ώστε πολλές 
µηχανές αναζήτησης να είναι µεταξύ των 25 δηµοφιλέστερων ιστοχώρων, όπως τα Yahoo!, MSN, Google 
κλπ. Σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen//NetRatings, 33% των συνόδων των χρηστών περιλαµβάνουν 
εξερεύνηση σε πύλες και µηχανές αναζήτησης. Σε µια µελέτη της συµπεριφοράς αναζήτησης στο 
∆ιαδίκτυο από τη RealNames τον Απρίλιο του 2001, αναφέρεται ότι πάνω από 75% των χρηστών 
χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης για να εξερευνούν τον Ιστό ενώ οι µισοί απ’ αυτούς ξοδεύουν 
περισσότερο από το 70% του χρόνου τους ψάχνοντας on-line. Σε µια άλλη µελέτη αναφέρεται επίσης ότι η 
αναζήτηση είναι η δεύτερη δηµοφιλέστερη δραστηριότητα των χρηστών µετά από το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο.  

 
2.3.5 Όφελος από τη συνάθροιση χρηστών σε έναν τόπο2 

 

Οι επισκέπτες του Amazon.com, αλλά και άλλων ιστοχώρων, ενώ εξερευνούν τις διάφορες σελίδες και 
τους διάφορους τίτλους βιβλίων, έχουν την ευκαιρία να δουν τα σχόλια που τοποθετούνται εκεί από 
άλλους αναγνώστες για κάθε προσφερόµενο βιβλίο, όπως επίσης και να µάθουν ποια άλλα βιβλία έχουν 
αγοράσει οι αγοραστές ενός συγκεκριµένου βιβλίου. Επιπλέον, µπορούν να παρακολουθούν τακτικά τις 
απόψεις συγκεκριµένων αναγνωστών προσθέτοντάς τους σε µια λίστα «αγαπηµένων» ανταγωνιστών κλπ. 
Όσο περισσότεροι χρήστες έχουν αφήσει το «ίχνος», µε τους προαναφερθέντες τρόπους, τόσο πιθανότερο 
                                                           
1 http://www.comscore.com/ 
2 agglomeration benefit 
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είναι ότι ο χρήστης του Amazon.com ωφελείται εξαιτίας της µεγαλύτερης διαθεσιµότητα σχολίων και 
απόψεων σχετικά µε βιβλία που τυχόν τον ενδιαφέρουν.  

Η περίπτωση του Amazon, µε τα σχόλια των αναγνωστών, και όσων το µιµήθηκαν είναι ένα παράδειγµα 
του πως µπορεί έµµεσα να επηρεάζεται ένας χρήστης από τον αριθµό των χρηστών που έχει ένας 
ιστοχώρος. Άλλοι πιο άµεσοι τρόποι σχετίζονται µε την ύπαρξη κοινοτήτων, οµάδων συζήτησης, πινάκων 
ανακοινώσεων κλπ, όπου χρήστες µε παρόµοια ενδιαφέροντα και γνώσεις µπορούν να «συναντηθούν» και 
να ανταλλάξουν απόψεις, πληροφορίες κ.α. Η διευκόλυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας και της 
κοινωνικής δραστηριότητάς είναι ένα χαρακτηριστικό που εκτιµάται ιδιαίτερα από τους χρήστες. Και όσο 
µεγαλύτερη είναι η δραστηριότητα αυτή τόσο µεγαλύτερο είναι και το όφελος αυτών που συµµετέχουν σ’ 
αυτήν. 

Εκτός αυτού, και µόνο το γεγονός ότι ένας δικτυακός τόπος είναι δηµοφιλής µπορεί να αποτελέσει 
παράγοντα έλξης για άλλους επισκέπτες που ενδιαφέρονται λιγότερο ή περισσότερο για το περιεχόµενο 
του τόσο ως µόδα αλλά κυρίως ως ένδειξη ποιότητας. Το γεγονός ότι κάποιος δικτυακός τόπος 
συγκεντρώνει την προτίµηση πολλών χρηστών για το µέσο χρήστη που είναι λιγότερο εξοικειωµένος µε το 
µέσο, αποτελεί ένδειξη ότι ο τόπος αυτός προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο περιεχοµένου/υπηρεσιών 
και για αυτό το λόγο προτιµάται.  

2.4 Συνδεσµολογία δικτυακών τόπων 

Το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών [9][15] έχει προσελκύσει η δοµή του γράφου που σχηµατίζεται από 
τους συνδέσµους µεταξύ των ιστοσελίδων. Έχει βρεθεί ότι ο γράφος αυτός παρουσιάζει πολλές 
ενδιαφέρουσες ιδιότητες τις οποίες θα εκθέσουµε εν συντοµία στη συνέχεια. Ο αριθµός των εισερχόµενων 
και εξερχόµενων συνδέσµων µιας σελίδας ακολουθεί κατανοµή Power-law σύµφωνα µε τους Broder et al 
[9] που ανάλυσαν δεδοµένα που περιλάµβαναν 200 εκατοµµύρια σελίδες και 1.5 δισεκατοµµύρια 
συνδέσµους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.1 
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Επιπλέον, οι ίδιοι ερευνητές [9] βρήκαν ότι η δοµή του γραφήµατος των σελίδων έχει µια πολύ 
ενδιαφέρουσα δοµή όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Πιο συγκεκριµένα, ανακαλύφθηκαν 3 στενά 
συνδεδεµένα κοµµάτια (SCC, IN και OUT στο σχήµα). Κάποιος µπορεί να περάσει από κάθε κόµβο του ΙΝ 
µέσα από το SCC σε κάθε κόµβο του OUT. Από το ΙΝ και OUT υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που είναι 
προσβάσιµοι από το ΙΝ µόνο ή δείχνουν στο OUT µόνο, αντίστοιχα. Ενώ είναι πιθανό να συνδέεται 
κάποιος κλάδος του ΙΝ σε κάποιο κλάδο του OUT. Τέλος υπάρχουν και ορισµένα ασύνδετα κοµµάτια.  

Στο SCC αποτελεί το πιο ζωντανό κοµµάτι του ∆ιαδικτύου, το ΙΝ αποτελείται κυρίως από νέους τόπους 
που δείχνουν στο SCC χωρίς αυτό να τους έχει ανακαλύψει ακόµα, ενώ στο OUT ανήκουν είτε παλιοί 
κόµβοι προς τους οποίους υπάρχουν ακόµα αναφορές είτε τόποι εταιρειών που γενικώς δεν περιέχουν 
εξωτερικούς συνδέσµους.  
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Κεφάλαιο 3ο 

Ανταγωνισµός σε αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων στο 
∆ιαδίκτυο: ένα υπολογιστικό µοντέλο βασισµένο σε πράκτορες 

3.1 Εισαγωγή  

Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί ένα βασισµένο σε πράκτορες υπολογιστικό µοντέλο µιας οικονοµίας 
του ∆ιαδικτύου, η υλοποίησή του πάνω από την πλατφόρµα Mozart και µερικά από τα αποτελέσµατα 
προσοµοιώσεων που έγιναν πάνω στο µοντέλο. 

Το µοντέλο αποτελείται από πράκτορες που µιµούνται τη συµπεριφορά χρηστών του ∆ιαδικτύου και 
πράκτορες που µιµούνται τη συµπεριφορά δικτυακών τόπων. Οι πράκτορες αυτοί έχουν ετερογενή 
χαρακτηριστικά και κανόνες συµπεριφοράς.  

Στο Σχήµα 3.1 παρουσιάζονται γραφικά τα συστατικά στοιχεία του µοντέλου. Τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά κάθε πράκτορα αναγράφονται στις αντίστοιχες εκλείψεις.  
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 Σχήµα 3.1 

Κάθε δικτυακός τόπος προσφέρει µια συλλογή από εκδόσεις πληροφοριακών αγαθών/υπηρεσιών που 
ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες (ενηµέρωση, ψυχαγωγία, αθλητικά, τέχνες κλπ). Οι τόποι συνδέονται 
µεταξύ τους µε συνδέσµους οι οποίοι ανανεώνονται στη διάρκεια της προσοµοίωσης. Στόχος των τόπων 
είναι να µεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους έναντι των ανταγωνιστών τους, που προσφέρουν παρόµοια 
προϊόντα, προσελκύοντας όσον το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Προσπαθούν να βελτιώσουν την 
απόδοσή τους µέσα από µυωπικές στρατηγικές επενδύσεων. Οι νέοι τόποι που εµφανίζονται, προκειµένου 
να επιβιώσουν και να γίνουν ανταγωνιστικοί, υιοθετούν στρατηγικές εισόδου στην αγορά.  
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Οι χρήστες έχουν ετερογενείς προτιµήσεις για εκδόσεις προϊόντων/υπηρεσιών και αναζητούν 
ιστοχώρους που ικανοποιούν τις προτιµήσεις τους αυτές. Όσο πιο κοντά είναι οι εκδόσεις που διαθέτει 
ένας τόπος σ’ αυτές που θέλει ο χρήστης, τόσο µεγαλύτερο όφελος απολαµβάνει ο χρήστης 
επισκεπτόµενος τον τόπο αυτό. Στόχος των χρηστών είναι να µεγιστοποιήσουν τη χρησιµότητά τους. Τους 
καλύτερους από τους ιστοχώρους που συναντούν τους εντάσσουν σε µια προσωπική λίστα «αγαπηµένων» 
τόπων που καλείται πορτφόλιο. Οι χρήστες έχουν περιορισµένη πληροφορία όσον αφορά τους τόπους που 
υπάρχουν στην οικονοµία. Επισκέπτονται συχνά τους τόπους που έχουν ήδη εντάξει στο πορτφόλιο τους, 
αλλά µαθαίνουν και νέους, µέσα από διάφορες διαδικασίες αναζήτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 
ανανεώνουν τα περιεχόµενα του πορτφόλιό τους. Οι διαδικασίες αναζήτησης περιλαµβάνουν τη χρήση 
µιας ιδεατής µηχανής αναζήτησης και την εξερεύνηση ακολουθώντας τους συνδέσµων µεταξύ των τόπων.  

Προκειµένου να µελετηθούν τα φαινόµενα συγκέντρωσης της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας 
που παρατηρούνται στις αγορές του ∆ιαδικτύου, το µοντέλο ενσωµατώνει δύο πηγές που δηµιουργούν 
αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας, βασισµένες στη ροή της πληροφορίας.  

Αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας εξαιτίας «οφέλους από συνάθροιση»: πρόκειται για ένα πρόσθετο όφελος 
που έχουν οι χρήστες σε κάποιους τόπους, πέραν της ικανοποίησής των προτιµήσεων τους από τις 
προσφερόµενες εκδόσεις στους τόπους αυτούς. Το όφελος αυτό αυξάνει µε τον αριθµό των προηγούµενων 
επισκεπτών του τόπου. Αυτό ισχύει σε τόπους, όπως για παράδειγµα το Amazon.com, που δηµιουργεί 
πολύτιµο περιεχόµενο για τους πελάτες του απλά δηµοσιεύοντας σχόλια άλλων αγοραστών, ή όπως το 
eBay, που µε την σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα φιλοξενίας δηµοπρασιών τείνει να προσελκύει όλο και 
περισσότερους χρήστες που µε τη σειρά τους προσελκύουν άλλους χρήστες και ούτω καθ’ εξής (βλ. 
Ενότητα 2.3.5).  

Αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας λόγω του δικτύου των συνδέσµων µεταξύ των ιστοσελίδων: Πρόσφατες 
έρευνες [9,15,21] έχουν δείξει ότι ένα µεγάλο µέρος των ιστοσελίδων χωρίζονται µε ένα µικρό αριθµό από 
συνδέσµους και συνολικά οι σύνδεσµοι σχηµατίζουν µια υψηλού επιπέδου ιεραρχία. Είναι προφανές ότι 
τόποι στους οποίους υπάρχουν πολλοί εισερχόµενοι σύνδεσµοι απολαµβάνουν αυξανόµενες οικονοµίες 
κλίµακας, λειτουργόντας ως κοµβικά σηµεία στην τοπολογία του ∆ιαδικτύου. Το φαινόµενο αυτό είναι 
αντίστοιχο της ύπαρξης πόλεων σε γεωγραφικά σταυροδρόµια. ∆εδοµένου ότι οι χρήστες χρησιµοποιούν 
σε µεγάλο βαθµό τους συνδέσµους για την πλοήγησή τους, όσο περισσότεροι είναι οι εισερχόµενοι 
σύνδεσµοι σε έναν τόπο τόσο µεγαλώνει η πιθανότητα να δεχτεί επισκέψεις. Από την άλλη πλευρά, όσο 
πιο δηµοφιλής είναι ένας τόπος, τόσο αυξάνει και η πιθανότητα να αποκτήσει πρόσθετους συνδέσµους, 
από άλλους τόπους που θέλουν να είναι ενηµερωµένοι και αξιόπιστοι «δείκτες».  

Η εκτέλεση προσοµοιώσεων στοχεύει στη βαθύτερη ανάλυση των παραγόντων που συµβάλλουν στη 
δοµή των αγορών που διαµορφώνονται στο ∆ιαδίκτυο. Μερικά από τα ερωτήµατα που µας απασχολούν 
είναι τα εξής:  

• Ποια είναι η δοµή των αγορών που διαµορφώνονται από τις τοπικές αλληλεπιδράσεις των 
µεµονωµένων πρακτόρων στην οικονοµία και ποιες είναι οι δυνάµεις που παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη διαµόρφωση αυτής της δοµής; 
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• Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ενός δικτυακού τόπου µε δεδοµένους 
τους τρόπους πλοήγησης και τη διαδικασία επιλογής των χρηστών; 

• Κατά πόσον στρατηγικές επενδύσεων και στρατηγικές εισόδου στην αγορά µπορούν να 
ωφελήσουν ένα νέο δικτυακό τόπο; 

• ∆εδοµένης και της ετερογένειας των προτιµήσεων των καταναλωτών, είναι προτιµότερο ένας 
δικτυακός τόπος να προσφέρει µια ευρεία γκάµα προϊόντων ή να προσφέρει εξειδικευµένο 
περιεχόµενο σε µια κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών; 
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3.2 Κατάστρωση του µοντέλου 

3.2.1 Προσφορές προϊόντων/υπηρεσιών και προτιµήσεις χρηστών  
 

Στο ∆ιαδίκτυο διαµορφώνεται ένα ιδιαίτερα πλούσιο και ανοµοιογενές τοπίο εξαιτίας της ποικιλίας των 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι δικτυακοί τόποι, αλλά και εξαιτίας των διαφορετικών 
προτιµήσεων των εκατοµµυρίων χρηστών του.  

Προκειµένου να αναπαραστήσουµε αυτό το τοπίο, υποθέτουµε ότι το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες, που 
υπάρχουν στην ιδεατή οικονοµία που περιγράφουµε, µπορούν να ταξινοµηθούν σε ένα σύνολο γενικών 
κατηγοριών, λόγου χάρη µουσική, βιβλία, αθλητικά, υπηρεσίες ταξιδιού κλπ. Σε καθεµία απ’ αυτές τις 
γενικές κατηγορίες προσφέρεται ένα σύνολο εκδόσεων (ή υποκατηγοριών). Οι εκδόσεις είναι 
διαφοροποιηµένα προϊόντα/υπηρεσίες πληροφορίας και αποτελούν τα προϊόντα που οι ιστοχώροι 
διαθέτουν στους επισκέπτες τους. Γενικά, διαφορετικές εκδόσεις φαίνονται ελκυστικές σε διαφορετικούς 
χρήστες και θεωρούνται ατελή υποκατάστατα µεταξύ τους.  

Για παράδειγµα, στην κατηγορία των βιβλίων, ένα εικονικό βιβλιοπωλείο, όπως το Amazon.com ή το 
barnes&noble.com, εκτός από την πώληση «παραδοσιακών» βιβλίων διαθέτει στο κοινό κι άλλες εκδόσεις 
όπως best-sellers, προσφορές, µεταχειρισµένα βιβλία, σπάνια βιβλία και ηλεκτρονικά βιβλία για 
PC/laptop/pocket PC. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η ιεραρχία δύο επιπέδων (κατηγορίες-εκδόσεις) 
είναι µια προσπάθεια αφαιρετικής περιγραφής της πολύ σύνθετης γκάµας προϊόντων που προσφέρονται 
µέσα από το ∆ιαδίκτυο, η οποία κρίθηκε επαρκής για το σκοπό της παρούσας ανάλυσης.  

Πιο συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι υπάρχουν C διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών τις 
οποίες οι ιστοχώροι µπορούν να προσφέρουν και για τις οποίες ενδιαφέρονται οι χρήστες. Κάθε κατηγορία 
προϊόντων/υπηρεσιών περιγράφεται µε έναν αριθµό από 1 µέχρι C και αναπαριστάται µε µια γραµµική 
πόλη µήκους 1, στο πνεύµα του απλού µοντέλου του Hotelling για οριζόντια διαφοροποίηση [19] (βλ. 
Παράρτηµα Α). Κάθε σηµείο στη γραµµική πόλη αντιπροσωπεύει µια διαφορετική έκδοση προϊόντος στην 
κατηγορία αυτή. Όσο πιο κοντά είναι τα σηµεία δύο διαφορετικών εκδόσεων στη γραµµική πόλη, τόσο 
µεγαλύτερη οµοιότητα, άρα και υποκαταστησιµότητα1, υπάρχει µεταξύ των εκδόσεων.  

Ο αριθµός των εκδόσεων που υπάρχουν σε κάθε κατηγορία c είναι ίσος µε Νc και κάθε έκδοση 
περιγράφεται µε έναν αριθµό από 1 µέχρι Νc. Η θέση κάθε έκδοσης V της κατηγορίας c στη γραµµική 
πόλη που την περιγράφει είναι V/Νc. 

Κάθε δικτυακός τόπος προσφέρει έναν σύνολο από εκδόσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Επιλέγει να 
διαθέσει µία ή περισσότερες εκδόσεις σε µία ή περισσότερες από τις υπάρχουσες κατηγορίες. Στο εξής, 
όταν αναφέρεται ότι ένας τόπος προσφέρει µια κατηγορία, θα εννοείται ότι προσφέρει τουλάχιστον µία 
έκδοση στην κατηγορία αυτή.  

                                                           
1 Substitutability 
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Στο σχήµα 3.2 παριστάνεται ο ιστοχώρος j που είναι τοποθετηµένος σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες 
τις 1, 4 και 9 και προσφέρει µία έκδοση στις κατηγορίες 1 και 9 και δύο εκδόσεις στην κατηγορία 4.  

 
Site j 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.2 1

 

6

3

5

Category 1 

Category 4 

Category 9 

Βάσει των ανωτέρω, υπάρχει η δυνατότητα µοντελοποίησης διαφορετικών τύπων ιστοχώρων, όσον 
αφορά το βαθµό διαφοροποίησης1 των προϊόντων που προσφέρουν. Εποµένως, είναι δυνατή η 
αναπαράσταση εξειδικευµένων ιστοχώρων (που προσφέρουν πολλές εκδόσεις σε περιορισµένο αριθµό 
κατηγοριών, όπως το Travelocity.com που δραστηριοποιείται στην κατηγορία των υπηρεσιών ταξιδιών), 
µεγάλων-γενικών ιστοχώρων (που προσφέρουν µερικές εκδόσεις σε µια ευρεία σειρά από κατηγορίες όπως 
π.χ. ένα portal), καθώς επίσης και κάθε άλλο ενδιάµεσο τύπο. 

Με τον ίδιο τρόπο µοντελοποιούνται και οι προτιµήσεις των χρηστών. Κάθε χρήστης ενδιαφέρεται για 
µία ή περισσότερες από τις υπάρχουσες κατηγορίες. Και σε κάθε κατηγορία που τον ενδιαφέρει 
υποθέτουµε ότι έχει µόνο µια ιδανική έκδοση που επιθυµεί να εντοπίσει. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν 
διαφορετικά βάρη προτίµησης για καθεµία από τις κατηγορίες που τους ενδιαφέρουν. Στο Σχήµα 3.3 
απεικονίζονται οι προτιµήσεις ενός χρήστη που ενδιαφέρεται για εκδόσεις στις κατηγορίες 1 και 9. 

User i  

2

 

 Category 1 
 
 
 Category 9 
 5 

 Σχήµα 3.3 

 
 
3.3.2 Χαρακτηριστικά των δικτυακών τόπων 
 
Τα χαρακτηριστικά κάθε δικτυακού τόπου j στο µοντέλο αναγράφονται στον Πίνακα 3.1. 
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Προσφερόµενα προϊόντα/υπηρεσίες 

Απόδοση 

Επενδύσεις 

Εξερχόµενοι σύνδεσµοι προς άλλους τόπους 

 

 

∆ικτυακός τόπος j 

Εισερχόµενοι σύνδεσµοι 

Πίνακας 3.1 

 
 
3.3.2.1 Προσφερόµενες εκδόσεις προϊόντων/υπηρεσιών 
 

Όπως αναφέρθηκε, κάθε δικτυακός τόπος προσφέρει µία ή περισσότερες εκδόσεις σε µία ή 
περισσότερες από τις κατηγορίες που υπάρχουν στην οικονοµία. Ο συνολικός αριθµός των εκδόσεων που 
προσφέρει κάθε τόπος j συµβολίζεται µε Svj και επιλέγεται οµοιόµορφα στο [1, Sv] κατά τη δηµιουργία 
του τόπου πριν την είσοδό του στην οικονοµία. Το Sv είναι παράµετρος του µοντέλου. Η επιλογή των 
κατηγοριών όσο και των εκδόσεων µέσα από κάθε κατηγορία που θα προσφέρει ένας τόπος γίνεται τυχαία 
βάσει µιας οµοιόµορφης κατανοµής.  

 
 
3.3.2.2 Μερίδιο αγοράς των ιστοχώρων και µερίδιο αγοράς σε κατηγορία  

 

Η µεταβλητή msj(t) περιγράφει το µερίδιο αγοράς1 που έχει ο δικτυακός τόπος j τη χρονική στιγµή t και 
ορίζεται ως ο λόγος των επισκεπτών που είχε συνολικά την περίοδο t της προσοµοίωσης, ως προς το 
συνολικό αριθµό από χρήστες που υπάρχουν, τη χρονική περίοδο t, στην οικονοµία.  

)(/)()( tMtVtms jj =  

Εξίσωση 3.1 

όπου Vj (t) είναι ο συνολικός αριθµός επισκεπτών που είχε ο τόπος j στο τέλος του χρονικού βήµατος t ενώ 

Μ(t) είναι ο αριθµός των χρηστών στην οικονοµία την περίοδο t. Ισχύει ότι , αφού κάθε 

χρήστης κάνει τουλάχιστον µία επίσκεψη σε κάποιον δικτυακό τόπο.  

∑ ≥
)(

1)(
tN

j
j tms

Το µερίδιο αγοράς έτσι όπως ορίστηκε παραπάνω, είναι το πιο συχνά αναφερόµενο µέτρο στη 

βιβλιογραφία για τη µελέτη του ανταγωνισµού µεταξύ δικτυακών τόπων. Επίσης, συνάδει και µε το 

παραδοσιακό µερίδιο αγοράς, που χρησιµοποιείται για τη µελέτη του ανταγωνισµού στις αγορές 

λογισµικού.  

Υποθέτουµε ότι στο τέλος κάθε βήµατος της προσοµοίωσης όλοι οι ιστοχώροι ενηµερώνονται για το 
µερίδιο αγοράς που είχαν την περίοδο αυτή1. Επιπλέον, κάθε ιστοχώρος γνωρίζει στο τέλος κάθε περιόδου 
                                                           
1 Στα αγγλικά ο όρος είναι “market reach”. 
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και το µερίδιο αγοράς που έχει σε µια συγκεκριµένη κατηγορία. Το τελευταίο ορίζεται ως ο λόγος των 
επισκεπτών του που έχουν προτίµηση σε µια συγκεκριµένη κατηγορία, απ’ αυτές που προσφέρει, προς το 
συνολικό αριθµό των χρηστών που έχουν προτίµηση για αυτήν την κατηγορία.  

 
)(/)()( tMtVtms cc

j
c
j

=  

Εξίσωση 3.2 

όπου V  είναι ο συνολικός αριθµός επισκεπτών που είχε ο τόπος j στο τέλος του χρονικού βήµατος t 

και οι οποίοι έχουν προτίµηση για κάθε κατηγορία c που προσφέρει ο τόπος, ενώ είναι ο 

συνολικός αριθµός χρηστών που υπάρχουν στην οικονοµία και την περίοδο t που έχουν προτίµηση για την 

κατηγορία c. Ισχύει ότι∑ , εφόσον κάθε χρήστης έχει προτίµηση σε τουλάχιστον µία 

κατηγορία. 

)(tc
j

)(tM c

≥
c

jj
c tmstms )()(

 

3.3.2.3 Απόδοση 
 
Κάθε τόπος χαρακτηρίζεται από ένα επίπεδο απόδοσης το οποίο του χρησιµεύει ως δείκτης για την 
παρακολούθηση της επιτυχίας του. Η απόδοση είναι µια ποσότητα που ο ιστοχώρος µπορεί να µετρήσει σε 
κάθε περίοδο, να τη συγκρίνει µε αυτήν που είχε στο παρελθόν αλλά και µε αυτή που έχουν οι 
ανταγωνιστές του για να βγάλει συµπεράσµατα όσον αφορά την επιτυχία του. Στόχος των δικτυακών 
τόπων είναι να µεγιστοποιήσουν το µερίδιο αγοράς τους, καθώς αυτό µπορεί να µεταφράζεται σε κέρδη 
από πωλήσεις, ή σε άλλου είδους κέρδη, π.χ από συνδροµές ή διαφηµίσεις. Εποµένως, ένας τόπος έχει 
τόσο µεγαλύτερη απόδοση όσο περισσότερους επισκέπτες καταφέρνει να προσελκύει. Ωστόσο, είναι 
λογικό, ένας τόπος που απευθύνεται σε περιορισµένο ή εξειδικευµένο κοινό να θεωρείται επιτυχηµένος αν 
έχει απήχηση στο κοινό αυτό και όχι τόσο στο σύνολο των χρηστών. Έτσι, ένας τόπος που 
δραστηριοποιείται σε λίγες κατηγορίες, και δεν έχει µεγάλο µερίδιο αγοράς, θεωρείται ότι είναι 
αποδοτικός, αν, στις κατηγορίες που προσφέρει, καταφέρνει να συγκεντρώνει σηµαντικό ποσοστό των 
χρηστών που ενδιαφέρονται γι’ αυτές. 

Επιπλέον, ένας τόπος µπορεί να βελτιώσει την απόδοσή του µέσα από επενδύσεις που κάνει περιοδικά 
προκειµένου να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ποιότητας στους επισκέπτες του για να γίνει πιο ελκυστικός 
και ανταγωνιστικός σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Η ποιότητα, εδώ, αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως 
η απόδοση, η αξιοπιστία και η διαθεσιµότητα του τόπου, η οργάνωση της πληροφορίας αλλά αφορά επίσης 
και πιο αφηρηµένες έννοιες, σηµαντικές ωστόσο για το χρήστη, όπως η δυνατότητα αλληλεπίδρασης2 και 
εξατοµίκευσης3 του τόπου. Όσο µεγαλύτερες επενδύσεις κάνει, τόσο µεγαλύτερη είναι η αύξηση της 
απόδοσης του τόπου. Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν θα πετύχει η επένδυση που γίνεται κάθε 
                                                                                                                                                                             
1 Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλές εταιρείες έρευνας αγοράς που δραστηριοποιούνται στο ∆ιαδίκτυο και 
δηµοσιεύουν παρόµοια στοιχεία. 

2 interactivity 
3 customization 
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φορά. Η απόδοση ενός ιστοχώρου έχει διπλό ρόλο, τόσο ως οικονοµικό κριτήριο για τους τόπους, όσο και 
ως µέτρο ποιότητας για τους επισκέπτες του χώρου.  

Η απόδοση του ιστοχώρου j παριστάνεται µε Pj(t) και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) )1log()'(log11
/)1(

∑
−

+−+=
c

a
c
j

a

jjuj tmstmstInvptP
ν

 

Εξίσωση 3.3 

Όπου  είναι η τελευταία επένδυση που έκανε ο ιστοχώρος (έστω τη χρονική στιγµή t’), )'(tInv j ( )tms j  
είναι το µέσο µερίδιο αγοράς του ιστοχώρου τις τελευταίες ΤΑ περιόδους και ( )tmsc

j  το µέσο µερίδιο 
αγοράς του ιστοχώρου τις τελευταίες ΤΑ περιόδους για κάθε κατηγορία c που προσφέρει, v είναι ο αριθµός 
των κατηγοριών που προσφέρει ο ιστοχώρος και pu είναι η πιθανότητα µε την οποία η τελευταία επένδυση 
που έκανε ο ιστοχώρος δεν είχε αντίκρισµα στην απόδοσή του. Η µεταβλητές ΤΑ και pu είναι παράµετροι 
του µοντέλου. 

 

3.3.2.4 Σύνδεσµοι από και προς άλλους ιστοχώρους  
 

Κάθε τόπος έχει ένα σύνολο από συνδέσµους προς άλλους τόπους. Ο αριθµός των εξερχόµενων 
συνδέσµων ενός τόπου ονοµάζεται εξωτερικός βαθµός (out degree). Όµοια, κάθε τόπος έχει και ένα 
σύνολο από εισερχόµενους συνδέσµους, το πλήθος των οποίων αποτελεί τον εσωτερικό βαθµό του (in 
degree). Στην ενότητα που ακολουθεί θα περιγραφούν λεπτοµερώς οι τρόποι µε τους οποίους 
δηµιουργούνται οι σύνδεσµοι µεταξύ των τόπων. 

 
 
3.3.3 Συµπεριφορά των δικτυακών τόπων 
 
 
3.3.3.1 Επενδυτική πολιτική  

 

Υποθέτουµε ότι κάθε ιστοχώρος j πρέπει να κάνει µια αρχική επένδυση I0j προκειµένου να εισέλθει 
στην αγορά, όπου το I0j επιλέγεται τυχαία µέσα στο διάστηµα (0, I0]. Αυτή η επένδυση αντιπροσωπεύει τις 
σταθερές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την αγορά µηχανηµάτων, λογισµικού, δικτυακού εξοπλισµού, 
την οργάνωση του περιεχοµένου του, διαφηµιστικές δαπάνες κλπ. 

Επιπλέον, κάθε TIj περιόδους ο ιστοχώρος j πραγµατοποιεί µια νέα επένδυσή προκειµένου να βελτιώσει 
την απόδοσή του. Το TIj επιλέγεται τυχαία στο διάστηµα [1,TI], όπου TI είναι παράµετρος του µοντέλου. Η 
επένδυση βοηθά τους ιστοχώρους να παρέχουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών στους επισκέπτες τους: 
πλουσιότερη και καλύτερα οργανωµένη πληροφορία, υψηλότερη διαθεσιµότητα κ.λ.π. Οι επενδύσεις 
γίνονται περιοδικά προκειµένου κάθε τόπος να έχει τη δυνατότητα στο µεσοδιάστηµα να παρακολουθεί 
την εξέλιξη της πορείας του και την αποδοτικότητα που είχαν οι προηγούµενες επενδύσεις που έκανε.  
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Η επενδυτική στρατηγική που ακολουθούν οι δικτυακοί τόποι διακρίνεται σε συντηρητική και σε 
επιθετική. Συντηρητικές επενδύσεις κάνουν όλοι οι τόποι, ενώ επιθετικές µόνο κάποιοι από αυτούς που 
έχουν ανοδική πορεία στην απόδοσή τους. 

Α. Συντηρητική επενδυτική πολιτική 

Συντηρητική στρατηγική εφαρµόζουν οι ιστοχώροι των οποίων η απόδοση έχει αυξηθεί σε σχέση µε την 
τελευταία φορά που έκαναν επενδύσεις. ∆εδοµένου ότι η απόδοση εξαρτάται από το µερίδιο αγοράς των 
τόπων (βλ. εξίσωση 3), αύξηση της απόδοσης ισοδυναµεί µε αύξηση του αριθµού των επισκεπτών τους. 
Υποθέτουµε ότι στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να γίνουν κάποιες επενδύσεις έτσι ώστε να µπορεί να 
εξυπηρετήσει ο ιστοχώρος τους νέους επισκέπτες του. Για παράδειγµα, µπορεί να χρειάζεται να γίνει 
δαπάνη για αναβάθµιση ή αγορά νέου εξοπλισµού κλπ. Το ποσό της επένδυσης που δαπανά ο ιστοχώρος, 
στην περίπτωση, αυτή είναι ανάλογο της αύξησης της απόδοσής του: 

( ))()()( jjjaj TItPtPwtI −−=  

Εξίσωση 3.4  

όπου  είναι µια παράµετρος της προσοµοίωσης στο (0, 1],  είναι η απόδοση του ιστοχώρου j 

την περιόδου t, και  είναι η απόδοση του ιστοχώρου j αµέσως πριν την τελευταία φορά που 

έκανε επενδύσεις. 

aw )(tPj

)( jj TItP −

Επιπλέον, συντηρητική επενδυτική στρατηγική εφαρµόζουν και τόποι που διαπιστώνουν την αρχή µιας 
πτωτικής πορείας στην απόδοσή τους. Στην περίπτωση αυτή, στόχος τους είναι να επανέλθουν στο 
προηγούµενο επίπεδο απόδοσης που είχαν και για το λόγο αυτό κάνουν µια επένδυση που είναι ανάλογη 
της πτώσης της απόδοσής τους. 

Παρ' όλ' αυτά, οι τόποι δεν συνεχίζουν να κάνουν επενδύσεις, όταν διαπιστώνουν ότι αυτές 
συστηµατικά δεν έχουν αντίκρισµα, δηλαδή αν συνεχίζουν να χάνουν µερίδιο στην αγορά. Σε περίπτωση, 
που παρά τις επενδύσεις που κάνουν, δεν καταφέρνουν να ανακτήσουν το χαµένο έδαφος όσον αφορά την 
απόδοσή τους ή σε περίπτωση που η απόδοσή τους σηµειώνει µεγάλη πτώση, σταµατούν προσωρινά να 
επενδύουν. Αν, στη συνέχεια, διαπιστώσουν σταθεροποίηση ή αύξηση της απόδοσής τους, αυτό τους δίνει 
κίνητρο για νέες επενδύσεις.  

Ο αλγόριθµος βάσει του οποίου ο ιστοχώρος επιλέγει αν θα επενδύσει ή όχι έχει ως εξής:  

Έστω t η τρέχουσα χρονική στιγµή που ο ιστοχώρος j αποφασίζει αν θα κάνει νέα επένδυση (στο τέλος 
της t για την ακρίβεια). Θεωρούµε το ρυθµό µεταβολής της απόδοσης του τόπου στα ακόλουθα χρονικά 
διαστήµατα, όπου Pj(k) είναι η απόδοση του τόπου j τη χρονική περίοδο k: 

 Στο διάστηµα [t-3TIj, t-2TIj]  

 ( ) )3(/)2()3('' jjjjjj TItPTItPTItPGp −−−−=   

 Στο διάστηµα [t-2TIj, t-TIj]  

 ( ) )2(/)()2(' jjjjjj TItPTItPTItPGp −−−−=  και  

 Στο διάστηµα [t-TIj, t]  
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 ( ) )(/)()( jjjjj TItPtPTItPGp −−−=  
 
 

 GGpp’’  

Pj(t) 

GGpp’’’’  
 

GGpp  

Pj(t-3Tij) Pj(t-2Tij) Pj(t-Tij)

 
 
 
 

Σχήµα 3.4 

 
Αν ο ρυθµός µεταβολής της απόδοσης του ιστοχώρου µετά την τελευταία φορά που επένδυσε είναι κατ’ 

απόλυτον τιµή µικρότερος του 0.5, δηλαδή |Gp| < 0.5, τότε ο ιστοχώρος θα επενδύσει ποσό ίσο µε: 

 
( ))()()( tPTItPwtI jjjbj −−=  

Εξίσωση 3.5 

 
όπου  είναι παράµετρος της προσοµοίωσης στο (0, 1],  είναι η απόδοση του ιστοχώρου j την 

περιόδου t, ενώ 

bw )(tPj

)( jj TItP −  είναι η απόδοση του ιστοχώρου j αµέσως πριν την τελευταία φορά που 

έκανε επενδύσεις. 
 

Αντίθετα, αν |Gp|>0.5, τότε η πτώση θεωρείται αρκετά σηµαντική και ο ιστοχώρος υπολογίζει τον 
αντίστοιχο ρυθµό µεταβολής της απόδοσής του πριν την προτελευταία φορά που επένδυσε, δηλαδή το Gp’. 
Αν Gp’>0, ο ιστοχώρος αποφασίζει τελικά να επενδύσει σύµφωνα µε την εξίσωση 5, καθώς η πτώση στην 
απόδοσή του, αν και µεγάλη, µπορεί να είναι τυχαία ή παροδική. Αν, όµως ,ισχύει ότι Gp’<0 αλλά 
|Gp’|>0.5, τότε ο ιστοχώρος αποφασίζει να µην επενδύσει. Ενώ, αν |Gp|<0.5, ελέγχει και τo Gp’’. Αν και 
αυτό είναι αρνητικό τότε δεν επενδύει, ενώ Gp’’ >0 τότε θα επενδύσει σύµφωνα µε την εξίσωση 5, 
θεωρώντας ότι η πτωτική πορεία του µπορεί να είναι σε αρχικό στάδιο και άρα αναστρέψιµη.  

 
Β. Επιθετική επενδυτική πολιτική 

Με µια πιθανότητα Paggr η οποία αποτελεί παράµετρο του µοντέλου, ένας ιστοχώρος του οποίου η 
απόδοση αυξήθηκε από την τελευταία φορά που έκανε επενδύσεις, αποφασίζει να επενδύσει επιθετικά. 
∆ηλαδή, να κάνει µία µεγάλη επένδυση προκειµένου να γίνει ανταγωνιστικότερος στην κατηγορία 
προϊόντων/υπηρεσιών που είναι καλύτερος. Κάθε ιστοχώρος που ενεργοποιείται για να επενδύσει 
επιθετικά, υπολογίζει το µέσο µερίδιο αγοράς του σε κάθε µια από τις κατηγορίες που προσφέρει. 
Υποθέτουµε επιπλέον ότι γνωρίζει τα µέσα µερίδια αγοράς των ανταγωνιστών του στις κατηγορίες που τον 
ενδιαφέρουν. Με αυτά τα στοιχεία µπορεί να γνωρίζει την θέση του ανάµεσα στους ανταγωνιστές του σε 
κάθε κατηγορία και επιλέγει να επενδύσει µε κριτήριο την κατηγορία που είναι συγκριτικά καλύτερος. Για 
την επιλογή του ακριβούς ύψους της επένδυσης που θα πραγµατοποιήσει, µε δεδοµένη τη θέση του στην 
αγορά και τον ανταγωνισµό που αντιµετωπίζει εκεί, ο ιστοχώρος έχει τρεις εναλλακτικές στρατηγικές: 
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Ι. Σύγκριση µε αµέσως καλύτερο ανταγωνιστή  

Ο ιστοχώρος συγκρίνει την τρέχουσα απόδοσή του µε αυτή του αµέσως υψηλότερου σε δηµοτικότητα 
ανταγωνιστή του και επενδύει ένα ποσό ούτως ώστε να καλύψει ένα µέρος της διαφοράς της απόδοσης που 
τους χωρίζει. Το ποσό αυτό δίνεται από τον ακόλουθο τύπο 

 

( ))()()( * tPtPwtI jaggrj −=  

Εξίσωση 3.6 

όπου  είναι η απόδοση του ιστοχώρου j την περιόδου t, ενώ  είναι η απόδοση του αµέσως 
υψηλότερου σε απόδοση ανταγωνιστή του ιστοχώρου j την περίοδο t. Αν ο αµέσως δηµοφιλέστερος 
ανταγωνιστής του δεν έχει καλύτερη απόδοση τότε ο ιστοχώρος δεν κάνει επένδυση. 

)(tPj )(* tP

ΙΙ. Σύγκριση µε µέσο όρο ανταγωνιστών 

Στην περίπτωση αυτή ο ιστοχώρος συγκρίνει την τρέχουσα απόδοσή του µε το µέσο όρο της απόδοσης 
που έχουν οι ανταγωνιστές του στη συγκεκριµένη κατηγορία και επενδύει ένα ποσό ούτως ώστε να 
καλύψει ένα ποσοστό της διαφοράς της απόδοσης του από το µέσο όρο. Το ποσό αυτό δίνεται από τον 
ακόλουθο τύπο: 

 
( ))()()( tPtPwtI jmeanaggrj −=  

Εξίσωση 3.7 

 
όπου  είναι η απόδοση του ιστοχώρου j την περιόδου t, ενώ  είναι ο µέσος όρος όλων 

των ιστοχώρων που προσφέρουν εκδόσεις στην κατηγορία c την περίοδο t. Αν η µέση απόδοση του 
ιστοχώρου είναι πάνω από το µέσο όρο , τότε υποθέτουµε ότι ο ιστοχώρος δεν κάνει επένδυση. 

)(tPj )(tPmean

ΙΙΙ. Συνδυασµός των Ι και ΙΙ 

Σύµφωνα µε την πολιτική αυτή αν η µέση απόδοση του ιστοχώρου στην κατηγορία που είναι πιο 
δηµοφιλής, είναι κάτω από το µέσο όρο τότε επενδύει σύµφωνα µε την πολιτική ΙΙ. Ενώ, αν ο ιστοχώρος 
έχει απόδοση πάνω από το µέσο όρο, συγκρίνει τον εαυτό του µε τον αµέσως καλύτερο ανταγωνιστή του 
και επενδύσει σύµφωνα µε την πολιτική Ι.  

 
Η επιθετική επενδυτική στρατηγική, που χρησιµοποιεί ένας τόπος, καθορίζεται κατά την είσοδό του στην 
οικονοµία και παραµένει η ίδια σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης. 

 
 
3.3.3.2 Συνδεσµολογία µεταξύ των δικτυακών τόπων  

 

Θεωρούµε ότι κάθε τόπος δηµιουργεί τυχαία Μ συνδέσµους κατά την είσοδό του στην οικονοµία, όπου 
το Μ είναι παράµετρος της προσοµοίωσης. Επιπλέον, κάθε ιστοχώρος j ανανεώνει τους εξωτερικούς 
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συνδέσµους του περιοδικά κάθε Tolj περιόδους. Η τιµή του Tolj επιλέγεται τυχαία στο διάστηµα [1, Tol] ή 
είναι σταθερό για όλους τους ιστοχώρους και ίση µε Tol, όπου το Tol παράµετρος της προσοµοίωσης. 

Ο σχηµατισµός νέων εξωτερικών συνδέσµων περιλαµβάνει δύο ξεχωριστές διαδικασίες-αποφάσεις των 
ιστοχώρων. Η πρώτη έχει να κάνει µε τον αριθµό των νέων συνδέσµων που θα δηµιουργηθούν και η 
δεύτερη µε την επιλογή των ιστοχώρων στους οποίους θα δείχνουν οι νέοι σύνδεσµοι, δηλαδή των 
ιστοχώρων-προορισµού. 

Α. .Υπολογισµός του αριθµού των νέων εξωτερικών συνδέσµων 

Ο αριθµός, έστω nol, των νέων εξωτερικών συνδέσµων που θα δηµιουργήσει ο ιστοχώρος j, 
προσδιορίζεται µε τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:  

A1. Mε πιθανότητα p_nol_rnd, αποφασίζει να δηµιουργήσει έναν εξωτερικό σύνδεσµο τυχαία  

A2. Mε p_nol_growth, αποφασίζει να δηµιουργήσει έναν εξωτερικό σύνδεσµο µε πιθανότητα ανάλογη του 
αριθµού των συνδέσµων που ήδη έχει και των επενδύσεων που έχει κάνει. ∆ηλαδή 

)1()()( −= tktgtnol out
j

out
jj  

Εξίσωση 3.8 

όπου gj
out(t) είναι ο ρυθµός αύξησης των εξωτερικών συνδέσµων του τόπου j την περίοδο t και δίνεται από 

τον τύπο: 

mgo
e

tg I
out
j ∗

+
=

∗−1001
1)(  

Εξίσωση 3. 9 

όπου mgo είναι η µέγιστη τιµή που µπορεί να έχει ο ρυθµός αύξησης των εξωτερικών συνδέσµων ενός 
τόπου και είναι παράµετρος της προσοµοίωσης. 

Οι p_nol_rnd και p_nol_growth είναι παράµετροι της προσοµοίωσης. 

 

B. Προσδιορισµός των ιστοχώρων-προορισµού των νέων εξωτερικών συνδέσµων 

Για κάθε έναν από τους nolj εξωτερικούς συνδέσµους που θα δηµιουργήσει ο τόπος j, ο τόπος 
προορισµού επιλέγεται µε τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:  

 
Β1. Με πιθανότητα p_col_rnd επιλέγεται τυχαία ένας ιστοχώρος από το σύνολο των ιστοχώρων 

Β2. Με πιθανότητα p_col_cp επιλέγεται ο ιστοχώρος προορισµού µε αντιγραφή. Σύµφωνα µε τη 
διαδικασία αυτή, επιλέγεται τυχαία ένας ιστοχώρος, έστω s, και ο τόπος j προσθέτει έναν σύνδεσµο, 
τυχαία, προς κάποιον από τους τόπους που «δείχνει» ο s. 

Β3. Με πιθανότητα p_col_cat επιλέγεται ένας ιστοχώρος µε βάση τον τύπο του, δηλαδή αν είναι ένας 
εξειδικευµένος τόπος ή ένας τόπος µε ποικιλία όσον αφορά τις προσφερόµενες κατηγορίες. Θεωρούµε πως 
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οι έντονα διαφοροποιηµένοι τόποι έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να δηµιουργήσουν συνδέσµους αφενός 
και αφετέρου ότι επιλέγουν να δηµιουργήσουν συνδέσµους προς οποιονδήποτε άλλο τόπο, είτε είναι 
διαφοροποιηµένος, είτε όχι, αρκεί να είναι δηµοφιλής. Η τακτική αυτή είναι παρόµοια µε αυτή που 
ακολουθούν ορισµένοι τόποι-πύλες. Αντίθετα οι εξειδικευµένοι τόποι δηµιουργούν συνδέσµους µε µικρή 
πιθανότητα. Όταν, όµως, δηµιουργούν το κάνουν προς εξειδικευµένους συνδέσµους που είναι δηµοφιλείς 
αλλά σε διαφορετική κατηγορία από τη δική τους, ώστε να µην χάσουν τους χρήστες που ήδη έχουν.  

 
 
3.3.3.3 Πολιτικές εισόδου στην αγορά 
 

Οι ιστοχώροι που βρίσκονται στην οικονοµία στην αρχή της προσοµοίωσης κάνουν µια αρχική επένδυση 
οµοιόµορφα επιλεγµένη στο διάστηµα (0, Ι0] όπου το Ι0 είναι παράµετρος του µοντέλου. Η επένδυση αυτή 
τους δίνει µια αρχική απόδοση εκκίνησης. Οι ιστοχώροι που εισέρχονται στην αγορά σε επόµενα βήµατα 
κάνουν µια αρχική επένδυση στο διάστηµα (0, αΙ0] όπου το α είναι µια τιµή που υπολογίζεται βάση της 
µεταβολής του όγκου των επενδύσεων που γίνονται στην αγορά σε µεγάλα διαστήµατα. O λόγος αυτός 
περιγράφει την αλλαγή στο όγκο των χρηµάτων που εισήλθαν στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα όταν 
ο όγκος αυτός αυξάνει, οι νέοι ιστοχώροι να κάνουν αρχικές επενδύσεις που είναι γενικά µεγαλύτερες από 
αυτές που έκαναν οι παίκτες που µπήκαν στο παρελθόν, ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί. 

Οι τόποι που εισέρχονται στην οικονοµία κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης (t>0), έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιµοποιήσουν τις ακόλουθες στρατηγικές εισόδου. 

Α. Στρατηγική δηµιουργίας εσωτερικών συνδέσµων νέων ιστοχώρων 

Οι ιστοχώροι που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης, µπορούν, µε µια πιθανότητα, να 
συνάψουν συµφωνία µε κάποιο άλλο, υπάρχοντα ιστοχώρο, ώστε ο τελευταίος να προσθέσει συνδέσµους 
προς αυτούς. Ο στόχος είναι, προφανώς, η απόκτηση περισσότερων επισκεπτών από την αρχή της 
δραστηριοποίησής του στην αγορά. Η πιθανότητα αυτή είναι ανάλογη της αρχικής επένδυσης που έκαναν 
για να µπουν στην αγορά. ∆ηλαδή, ένας ιστοχώρος που έχει κάνει µεγάλη επένδυση εισόδου έχει 
µεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει εισερχόµενους συνδέσµους σε σχέση µε κάποιον άλλο που έκανε 
αµελητέα επένδυση εκκίνησης. Οι τόποι, που επιλέγονται για τη σύναψη της συµφωνίας, είναι κυρίως 
διαφοροποιηµένοι τόποι µε σηµαντικό µερίδιο στην αγορά, έτσι ώστε να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 
εισροής επισκεπτών από αυτούς στον νέο τόπο. 

 
Β. Στρατηγική δηµιουργίας εσωτερικών συνδέσµων νέων ιστοχώρων 

Οι νεοεµφανιζόµενοι ιστοχώροι, ανάλογα µε την αρχική τους επένδυση, µπορούν να συνάψουν µια 
συµφωνία µε τη µηχανή αναζήτησης έτσι ώστε να τους προωθήσει στα αποτελέσµατα των αναζητήσεων 
των χρηστών σχετικά µε τις κατηγορίες που οι τόποι αυτοί προσφέρουν.  
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3.3.4 Χαρακτηριστικά των χρηστών 
 

Τα χαρακτηριστικά των χρηστών του µοντέλου αναγράφονται στον Πίνακα 3.2. 

 

Preferences 

Category weights 

Portfolio of sites 

Utility function 

 

 

User i 

Preference for agglomeration 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Πίνακας 3.2 

 
3.3.4.1 Προτιµήσεις για προϊόντα/υπηρεσίες 

 

Κάθε χρήστης έχει προτίµηση για µία έκδοση σε µία ή περισσότερες κατηγορίες. Τόσο οι κατηγορίες 
όσο και η έκδοση µέσα σε κάθε κατηγορία επιλέγονται τυχαία κατά την αρχικοποίηση του πράκτορα. Ο 
αριθµός των προτιµήσεων του χρήστη (δηλαδή ο συνολικός αριθµός εκδόσεων που επιθυµεί) συµβολίζεται 
µε Sui και επιλέγεται οµοιόµορφα στο [1, Su] όπου Su είναι παράµετρος της προσοµοίωσης. Επιπλέον, 
κάθε χρήστης έχει διαφορετικό βάρος προτίµησης για τις κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν και τα βάρη 
αυτά επιλέγονται τυχαία, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια.  

Οι καταναλωτές, όπως και οι δικτυακοί τόποι, κατανέµονται κατά µήκος κάθε κατηγορίας-γραµµικής 
πόλης. Οι χρήστες-καταναλωτές έχουν ένα κόστος προσαρµογής ανά µονάδα µήκους. Το κόστος αυτό 
ορίζεται ως η απώλεια χρησιµότητας που υφίσταται ένας καταναλωτής αν ο τόπος που επισκέπτεται 
διαθέτει µια έκδοση σε κατηγορία που τον ενδιαφέρει αλλά αυτή η έκδοση είναι διαφορετική από την 
ιδανική του.  

Επιπλέον, υποθέτουµε οι κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών είναι ατελή υποκατάστατα στα µάτια των 
χρηστών, Ο βαθµός υποκατάστασης µεταξύ κάθε ζεύγους κατηγοριών για το χρήστη i συµβολίζεται µε 

iσ και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: ii ρσ /11+=  όπου iρ ]1,0[∈ . 

 
3.3.4.2 Πορτφόλιο αγαπηµένων τόπων 
 

Κάθε χρήστης διατηρεί ένα πορτφόλιο µε ιστοχώρους που έχει επιλέξει ως καλύτερους κατά τη διάρκεια 
της προσοµοίωσης. Τους τόπους που έχει εντάξει σε αυτήν τη λίστα, τους επισκέπτεται συχνότερα από 
άλλους. Όπως φάνηκε από τα στατιστικά στοιχεία σε προηγούµενη ενότητα, οι χρήστες πράγµατι έχουν 
ένα σύνολο από τόπους που προτιµούν και τους οποίους επισκέπτονται πολύ συχνότερα σε σχέση µε 
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άλλους. Αυτοί οι τόποι µπορεί να χρησιµεύουν είτε ως σηµεία αναφοράς, είτε είναι τόποι όπου ο χρήστης 
απολαµβάνει να καταναλώνει χρόνο (τόποι ειδήσεων, ψυχαγωγίας ή τόποι µε κοινότητες ).  

Το µήκος του χαρτοφυλάκιο του χρήστη i συµβολίζεται µε lpi και επιλέγεται τυχαία στο [lpmin, lpmax]. Τα 
lpmin και lpmax είναι παράµετροι του µοντέλου. 

 
3.3.4.3 Συνάρτηση Χρησιµότητας 
 

Υποθέτουµε ότι ο χρήστης, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν τόπο, καταναλώνει τα πληροφορικά 
αγαθά/υπηρεσίες που προσφέρονται και αποκοµίζει ένα όφελος που εξαρτάται από το κατά πόσον οι 
προσφορές του τόπου ταιριάζουν µε τις προτιµήσεις του. Το όφελος που προέρχεται από τα 
προϊόντα/υπηρεσίες που ο ιστοχώρος j διαθέτει, συµβολίζεται µε Uij

V. Επιπλέον, σε όσους τόπους το 
επιτρέπουν, ο χρήστης απολαµβάνει κι ένα όφελος από συνάθροιση, έστω Uij

A, το οποίο εξαρτάται από τον 
αριθµό των προηγούµενων επισκεπτών που είχε ο τόπος αυτός. Τα δύο αυτά οφέλη συνυπολογίζονται 
αθροιστικά στη συνάρτηση χρησιµότητας του χρήστη. 

∆εν είναι, όµως, όλοι οι χρήστες το ίδιο ευαίσθητοι στα δύο αυτά οφέλη: υπάρχουν χρήστες που δίνουν 
µεγαλύτερη προτίµηση στο ένα ή στο άλλο. Η προτίµηση αυτή περιγράφεται µε ένα βάρος ri για κάθε 
χρήστη i το οποίο επιλέγεται τυχαία στο (0,1] κατά την αρχικοποίησή του.  

Εποµένως, η συνολική χρησιµότητα του χρήστη i από την επίσκεψή του στον τόπο j, έστω Uij, την 

χρονική περίοδο t είναι:  

( ) ))1(()( A
iji

V
ijijij UrUrtPtU +−=  

Εξίσωση 3.10 
 

Παρατηρούµε ότι στη χρησιµότητα που αποκοµίζει ένας χρήστης από κάποιον τόπο λαµβάνεται υπόψη 
και η απόδοση του τόπου αυτού, σε συνδυασµό, όµως, µε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τόπου και του 
χρήστη. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι ένας τόπος έχει µεγάλη απόδοση, γιατί είναι δηµοφιλής και κάνει 
µεγάλες επενδύσεις, µπορεί κάποιον χρήστη να τον αφήνει αδιάφορο σε περίπτωση που δεν τον αφορά το 
περιεχόµενο του τόπου. Με αυτόν τον τρόπο, ένα αντικειµενικό κριτήριο απόδοσης µετασχηµατίζεται, στα 
µάτια κάθε χρήστη, σε διαφορετικό επίπεδο χρησιµότητας ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριµένου χρήστη.  

 
 

A. Όφελος από τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται από τους δικτυακούς τόπους 

Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι συµβολισµοί για το χρήστη i αναφορικά µε την κατηγορία c 
από τις προτιµήσεις του:  

 
 το  συµβολίζει την ιδανική έκδοση (ή τη θέση) του χρήστη i στην κατηγορία c ,  c

ix
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 το  συµβολίζει την αποτίµηση του χρήστη για την ιδανική του έκδοση στην κατηγορία c, 

και  

c
iS

 το  συµβολίζει την απώλεια χρησιµότητας ανά µονάδα απόστασης από την µη εύρεση της 

ιδανικής του έκδοσης.  

c
iT

 
Έστω ότι ο χρήστης i µε θέση  στην κατηγορία c επισκέπτεται τον ιστοχώρο j, ο οποίος βρίσκεται 

στη θέση  της γραµµικής πόλης. Θεωρούµε ότι ο χρήστης i αποκοµίζει ένα όφελος από την έκδοση που 
προσφέρει ο ιστοχώρος j στην κατηγορία c, το οποίο µειώνεται όσο η προσφερόµενη έκδοση απέχει από 
αυτήν που ψάχνει ιδανικά ο χρήστης :  

c
ix

c
jx

 
( )c

j
c
iicic

c
ij xxdistTSSU ,−=  

Εξίσωση 3.12  

 

Όπου ( )c
j

c
i xxdist ,

( )
 είναι η απόσταση µεταξύ των εκδόσεων  και  και η οποία ορίζεται ως εξής: c

ix c
jx

c
jxdist −c

i
c
j

c
i xxx =, . 

 
Αν ο τόπος j προσφέρει περισσότερες από µια εκδόσεις στην κατηγορία c, τότε η εξίσωση 3.12 

υπολογίζεται µε βάση την έκδοση του τόπου που βρίσκεται πιο κοντά στην ιδανική έκδοση του χρήστη.  

Υποθέτουµε, επίσης, ότι οι χρήστες έχουν προτίµηση για ποικιλία. Αυτό σηµαίνει ότι αντλούν 
χρησιµότητα από όλες τις εκδόσεις που συναντούν σε έναν τόπο και οι οποίες ταιριάζουν µε τις 
προτιµήσεις τους. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερες εκδόσεις προσφέρει ένας ιστοχώρος, στις κατηγορίες 
που ενδιαφέρουν το χρήστη, τόση µεγαλύτερο είναι το όφελος που αυτός αποκοµίζει.  

Έστω ότι ο χρήστης i ενδιαφέρεται για όλες τις υπάρχουσες κατηγορίες 1, 2,..C και ότι επισκέπτεται το 
δικτυακό τόπο j ο οποίος προσφέρει από µια έκδοση σε κάθε µια από τις κατηγορίες {1, 2,..C}. Το 
συνολικό όφελος του χρήστη i από τις εκδόσεις του ιστοχώρου j τη χρονική περίοδο t δίνεται από τον 
ακόλουθο τύπο:  

 

( )∑
=

=
C

c

c
ijic

c
i

V
ij

c

SUwtU
1

)(
ρ

 

Εξίσωση 3.13 

  

Όπου )1/(1 ii σρ +=  και ∈[0,1] και δείχνει το βάρος προτίµησης του χρήστη i για την κατηγορία 

c. Κάθε χρήστης έχει ένα διάνυσµα W

icw

i µε τα βάρη προτίµησής του στις διάφορες κατηγορίες, όπου 

{ }Ccwc
i ,...,1| =Wi = . Αν για κάποια κατηγορία c ισχύει = 0, τότε ο χρήστης δεν έχει θέση στην 

κατηγορία c, δηλαδή η κατηγορία αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται στις προτιµήσεις του. Για κάθε 

icw
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διατεταγµένο ζεύγος από κατηγορίες (cκ, cκ+1) ο λόγος αντιπροσωπεύει τη σχετική προτίµηση 

του χρήστη i για την κατηγορία c

1/ +kk c
i

c
i ww

κ συγκριτικά µε την κατηγορία cκ+1. Αυτοί οι λόγοι παράγονται τυχαία για 

κάθε χρήστη στο διάστηµα [0, 10]. Επιπρόσθετα η προτίµηση για ποικιλία οδηγεί στην αναγκαία συνθήκη 

 για κάθε χρήστη. Cw
C

c

c
i =∑

=1

[)/ ∑
c

match
ijn

sv
n
(tj

( )
}1

max{/j t

Εάν ο χρήστης i έχει προτίµηση µόνο σε µερικές από τις υπάρχουσες κατηγορίες ή/και ο ιστοχώρος 
προσφέρει εκδόσεις σε ένα υποσύνολο των υπαρχουσών κατηγοριών, τότε η εξίσωση 3.13 υπολογίζεται 
στις κατηγορίες που ο ιστοχώρος και ο χρήστης έχουν από κοινού.  

 

Β. Όφελος συνάθροισης 

Ο χρήστης i ωφελείται κατά την επίσκεψή του στον ιστοχώρο j από το γεγονός ότι άλλοι χρήστες, πριν 
από αυτόν, έχουν επισκεφτεί τον j και έχουν αφήσει εκεί το «ίχνος» τους. Εποµένως, η διαδικασία της 
συνάθροισης χρηστών σε ορισµένους τόπους έχει ως αποτέλεσµα κάποια µορφή οφέλους για τους νέους 
επισκέπτες όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2.  

Υποθέτουµε ότι το όφελος αυτό αυξάνεται, αφενός, µε τον αριθµό των επισκεπτών του τόπου και, 
αφετέρου, µε το βαθµό εξειδίκευσης του τόπου στις κατηγορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη, π.χ. γιατί έτσι 
µεγαλώνει η πιθανότητά του να βρει άτοµα που ταυτίζονται µε τις προτιµήσεις του. To όφελος 
συνάθροισης που έχει ο χρήστης i από την επίσκεψή του στον ιστοχώρο j τη χρονική περίοδο t είναι:  

 

( ) ( )( ) ]2/)1(1(1log −+= cj
A
ij svntmstU  

Εξίσωση 8 

Όπου είναι ο µέγιστος αριθµός εκδόσεων που µπορεί να προσφέρει ένας ιστοχώρος (παράµετρος του 
µοντέλου),  είναι ο αριθµός των κατηγοριών που ο ιστοχώρος j και ο χρήστης i έχουν κοινές και 
τέλος, 

match
ij
)ms  είναι το µέσο µερίδιο αγοράς που είχε ο ιστοχώρος j στις τελευταίες ΤA περιόδους πριν την 

περίοδο t που έγινε η επίσκεψη του χρήστη, δηλαδή: 

( ) ∑
+−

=

=
,1max{

},
Tat

tk
Aj Ttmstms

 
 

 

3.3.5 Συµπεριφορά των χρηστών 
 
3.3.5.1 Συµπεριφορά πλοήγησης των χρηστών  

 

Σε κάθε βήµα της προσοµοίωσης κάθε χρήστης επισκέπτεται έναν αριθµό ιστοχώρων µέσα από το 
πορτφόλιό του. Αυτός ο αριθµός επιλέγεται τυχαία στο διάστηµα [1,Vp] όπου Vp είναι παράµετρος του 
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µοντέλου. Οι τόποι που θα επισκεφτεί από το πορτφόλιο επιλέγονται τυχαία. Επιπλέον, σε κάθε βήµα οι 
χρήστες ενεργοποιούνται µε πιθανότητα Ps και ζητούν από µια ιδεατή µηχανή αναζήτησης να τους 
υποδείξει τόπους που να σχετίζονται µε κάποια από τις εκδόσεις που τους ενδιαφέρουν. Η έκδοση, για την 
οποία ρωτάνε τη µηχανή αναζήτησης, επιλέγεται τυχαία κάθε φορά, µέσα από τις προτιµήσεις τους. Από 
τα αποτελέσµατα της µηχανής αναζήτησης θα επισκεφτούν έναν αριθµό από τόπους, τυχαία επιλεγµένο 
στο διάστηµα, [1, Vs]. Η πιθανότητα µε την οποία επιλέγουν να επισκεφτούν κάποιον τόπο, µέσα από τη 
ταξινοµηµένη λίστα που προτείνει η µηχανή αναζήτησης, είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τη θέση του 
τόπου στη λίστα αυτή. Τέλος, ο χρήστης σε κάθε βήµα επιλέγει να ακολουθήσει συνδέσµους τυχαία από 
τους συνδέσµους των ιστοχώρων που επισκέφτηκε µέσω του πορτφόλιο ή της µηχανής αναζήτησης. Το 
βάθος της διαδικασίας εξερεύνησης, δηλαδή ο αριθµός επισκέψεων µέσω συνδέσµων, επιλέγεται τυχαία 
στο διάστηµα [1, Ve], όπου το Ve είναι παράµετρος του µοντέλου. Με άλλα λόγια ο χρήσης ακολουθεί ένα 
Hub-and-spoke σχήµα για την εξερεύνηση του, το οποίο έχει παρατηρηθεί στους χρήστες του ∆ιαδικτύου 
[32]. 

 
3.3.5.2 Σύνθεση και αναπροσαρµογή πορτφόλιο 

 

Αρχικά αποδίδεται στους χρήστες ένα τυχαία επιλεγµένο πορτφόλιο ιστοχώρων. Κατά τη διάρκεια της 
προσοµοίωσης, το πορτφόλιο ενηµερώνεται ανάλογα µε τη χρησιµότητα που παίρνει ο χρήστης από τους 
ιστοχώρους που επισκέπτεται. Σε κάθε βήµα, οι χρήστες αφού επισκεφτούν ένα σύνολο από τόπους, βάσει 
των προαναφερθέντων κανόνων, τους ταξινοµούν σύµφωνα µε την χρησιµότητα που πήραν από αυτούς. 
Τόποι που δίνουν µεγαλύτερη χρησιµότητα από αυτή των τόπων του πορτφόλιο εισάγονται προσωρινά στη 
µνήµη του χρήστη. Αν σε λ επισκέψεις που θα κάνει ο χρήστης µέσα στα επόµενα s βήµατα από την 
εισαγωγή του τόπου στο πορτφόλιο τον βρει καλύτερο από τον χειρότερο τόπο στο πορτφόλιο, τότε τον 
εισάγει στη θέση του χειρότερου τόπου. Οι λ αυτές επισκέψεις δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σε 
διαδοχικές περιόδους. Επίσης, δεν εξασφαλίζεται ότι ο χρήστης θα επισκεφθεί ξανά έναν τόπο που ενέταξε 
στην µνήµη του. Θα πρέπει, µέσα από την πλοήγηση µε τις διαδικασίες που περιγράφηκαν πριν, να 
οδηγηθεί ξανά εκεί. Το µέγεθος της µνήµης του χρήστη είναι πεπερασµένο. Τόποι που βρίσκονται σε 
αυτήν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και τους οποίους έχει επισκεφτεί λιγότερο συχνά σε σχέση µε άλλους, 
αποµακρύνονται. 

Στο Σχήµα 3.5 παριστάνεται γραφικά η συµπεριφορά ενός πράκτορα χρήστη. Η έλλειψη περιγράφει µια 
ενέργεια που εντάσσεται στη συµπεριφορά του χρήστη και υλοποιείται µε µια µέθοδο, όπως θα δούµε στην 
ενότητα της περιγραφής της υλοποίησης. Το παραλληλόγραµµο αναπαριστά κάποια δοµή που περιέχει 
στοιχεία της κατάστασης του χρήσης. Οι ενέργειες έχουν αριθµηθεί από 1-5 και δηλώνουν τη σειρά 
εκτέλεσής τους.  
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Σχήµα 3.5 

 
3.3.6 Mηχανή αναζήτησης  

 

Οι διάφοροι τύποι µηχανών αναζήτησης (crawler-based, κατάλογοι που φτιάχνονται από ανθρώπους, 
συνδυασµοί των δύο αυτών τύπων κλπ) στηρίζουν τη λειτουργία τους στη συντήρηση ενός ευρετηρίου, 
δηλαδή ενός κατάλογου ιστοχώρων. Οι χρήστες στο µοντέλο έχουν πρόσβαση σε µια ιδεατή µηχανή 
αναζήτησης η οποία διατηρεί έναν κατάλογο µε τις εκδόσεις προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρονται από 
όλους τους τόπους. Η µηχανή αναζήτησης παίρνει ως είσοδο την έκδοση του ιδανικά επιθυµεί ο χρήστης 
σε κάποια από τις κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν, και εντοπίζει τόπους που προσφέρουν προϊόντα κοντά 
στην προτίµηση του χρήστη.  

Έστω ότι q είναι µια ερώτηση για την έκδοση x της κατηγορία c και έστω Ic το σύνολο των ιστοχώρων 
που ταιριάζουν µε το q. Ο αλγόριθµος ταιριάσµατος που χρησιµοποιείται από τη µηχανή αναζήτησης θα 
θεωρήσει σχετικούς µε το q όλους τους ιστοχώρους που προσφέρουν εκδόσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία c. Εάν ένας ιστοχώρος προσφέρει πολλές εκδόσεις στην κατηγορία c, ο αλγόριθµος της µηχανής 
αναζήτησης λαµβάνει υπόψη µόνο την έκδοση που είναι πιο κοντά σε αυτή που ο χρήστης που θέλει.  

Ορίζουµε ως απόσταση d(x,y) µεταξύ των θέσεων των εκδόσεων x και y στην αντίστοιχη γραµµική 
πόλη ως την απόλυτη διαφορά µεταξύ των αριθµητικών τιµών τους: d(x,y) = |x-y| ∈[0,1]. Αν ένας τόπος 
δεν προσφέρει καµία έκδοση στην κατηγορία της έκδοσης που ζητά ο χρήστης η απόσταση θεωρείται 
άπειρη. Ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν δύο ιστοχώροι α και β οι οποίοι στην κατηγορία c προσφέρουν τις 
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εκδόσεις xα και xβ αντίστοιχα, µε αποστάσεις από την έκδοση x που επιθυµεί ο χρήστης d(x,xα) και d(x,xβ) 
αντίστοιχα. Αν d(x,xα) < d(x,xβ) ο ιστοχώρος α θεωρείται πιο σχετικός όσον αφορά την ερώτηση q από τον 
β. Η απόσταση d χρησιµοποιείται ως κριτήριο για την ταξινόµηση των αποτελεσµάτων της αναζήτησης. 
Τόποι µε εκδόσεις κοντινότερες στις προτιµήσεις των χρηστών, θα τοποθετηθούν υψηλότερα στα 
αποτελέσµατα.  

Επιπλέον, υποθέτουµε ότι η µηχανή αναζήτησης µπορεί να έχει και πρόσθετα κριτήρια για την 
ταξινόµηση των αποτελεσµάτων. Τόποι µε υψηλή δηµοτικότητα ή/και υψηλό αριθµό εισερχόµενων 
συνδέσµων προωθούνται στα αποτελέσµατα. Αυτή την τακτική εφαρµόζουν, άλλωστε, και µερικές από τις 
δηµοφιλέστερες µηχανές αναζήτησης, όπως το Google.com.  

Όταν ο χρήστης παίρνει τον κατάλογο αποτελεσµάτων, επιλέγει να επισκεφτεί µερικά από τα κορυφαία 
20 αποτελέσµατα αν υπάρχουν. Η πιθανότητα της επιλογής ενός ιστοχώρου στη θέση k του καταλόγου των 
αποτελεσµάτων είναι ανάλογη προς 1/k, έτσι ώστε τους τόπους που ταιριάζουν καλύτερα είναι πιθανότερο 
να τους επισκεφτούν. 

 
3.3.7 Αρχικές συνθήκες, ενεργοποίηση και προσθήκη νέων πρακτόρων στην οικονοµία  

 

Αρχικά, υπάρχουν Μ χρήστες και Ν ιστοχώροι στην οικονοµία, αλλά και οι δύο πληθυσµοί είναι δυνατό 
να αυξάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης. Το M(t) συµβολίζει το µέγεθος του πληθυσµού 
των χρηστών στο χρόνο t και το N(t) συµβολίζει το µέγεθος του πληθυσµού των ιστοχώρων στο χρόνο t. 

Α. Ενεργοποίηση αντιπροσώπων 

Η ενεργοποίηση των χρηστών ακολουθεί οµοιόµορφη κατανοµή, δηλαδή όλοι οι χρήστες 
ενεργοποιούνται µία µόνο φορά σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης. Η περίοδος της προσοµοίωσης 
ορίζεται ως η ενεργοποίηση όλων των χρηστών. Η ενεργοποίηση όλων των δικτυακών τόπων ακολουθεί κι 
αυτή οµοιόµορφη κατανοµή και γίνεται για κάθε τόπο j κάθε TΙj περιόδους για να κάνει επενδύσεις και 
κάθε Tolj περιόδους προκειµένου να δηµιουργήσει νέους συνδέσµους. 

Β. Εισαγωγή νέων αντιπροσώπων 

Σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης προστίθεται ένας αριθµός νέων χρηστών και τόπων που ανέρχεται 
σε ένα ποσοστό του τρέχοντος αριθµού των χρηστών και των ιστοχώρων αντίστοιχα. Αν gs και gu είναι ο 
ρυθµός αύξησης των ιστοχώρων και των χρηστών αντιστοίχως τότε, το πλήθος των ιστοχώρων και των 
χρηστών τη χρονική περίοδο t της προσοµοίωσης δίνεται από τους ακόλουθους τύπους αντιστοίχως: 

0*)1()1(*)1()( NgtNgtNtN t
ss +=−+−=  

 

0*)1()1(*)1()( MgtMgtMtM t
uu +=−+−=  
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3.3.8 Πίνακας παραµέτρων του µοντέλου 
 
 

M0 Αρχικός αριθµός χρηστών 
N0 Αρχικός αριθµός ιστοχώρων 
lpmin Ελάχιστο µήκος χαρτοφυλακίου 
lpmax Μέγιστο µήκος χαρτοφυλακίου 
Vp Μέγιστος αριθµός από ιστοχώρους που κάθε χρήστης 

επισκέπτεται από το χαρτοφυλάκιό του σε κάθε χρονική περίοδο 
Vs Μέγιστος αριθµός από ιστοχώρους που κάθε χρήστης 

επισκέπτεται από τη µηχανή αναζήτησης σε κάθε χρονική περίοδο 
Ve Μέγιστος αριθµός από ιστοχώρους που κάθε χρήστης 

επισκέπτεται ακολουθώντας συνδέσµους σε κάθε χρονική περίοδο 
Ι0 Μέγιστη αρχική επένδυση για την είσοδο των ιστοχώρων στην 

αγορά 
Pu Πιθανότητα αβεβαιότητας για την επιτυχίας µιας επένδυσης 

C Αριθµός κατηγοριών στην οικονοµία 

Νc Αριθµός εκδόσεων ανά κατηγορία 

Sv Αριθµός εκδόσεων ανά ιστοχώρο 

Su Αριθµός εκδόσεων-προτιµήσεων ανά χρήστη 

Ti ∆ιάστηµα µεταξύ διαδοχικών επενδύσεων που κάνει ο τόπος 

Tol ∆ιάστηµα µεταξύ διαδοχικών δηµιουργιών συνδέσµων 

Πίνακας 3.3 

3.3 Υπολογιστική υλοποίηση 

3.3.1 Αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος προσοµοίωσης για πράκτορες 
 

Η υλοποίηση του µοντέλου έγινε σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης βασισµένων σε πράκτορες µοντέλων 
(Agent-Based Environment). Το περιβάλλον αυτό έχει υλοποιηθεί πάνω από τη πλατφόρµας Mozart1, στα 
πλαίσια του προγράµµατος Icities, σε συνεργασία µε το Swedish Institute of Computer Science (SICS).  

Το προγραµµατιστικό σύστηµα Mozart υλοποιεί το OZ, µια γλώσσα λεκτικής εµβέλειας που 
υποστηρίζει πολλαπλά προγραµµατιστικά παραδείγµατα (αντικειµενοστραφές, declarative, constraint), 
µεταβλητές ροής δεδοµένων και κατανοµή. Το Oz διαθέτει µια ποικιλία από βασικούς τύπους δεδοµένων 
όπως άτοµα, αριθµοί, εγγραφές και πίνακες. Ενσωµατωµένα λεξικά επιτρέπουν την αποδοτική αποθήκευση 
και την ανάκτηση ζευγών της µορφής (κλειδί; τιµή). Το Mozart προσφέρει ένα σύστηµα ενοτήτων 
λογισµικού το οποίο επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη προγραµµάτων καθώς και την αποδοτική εκτέλεσή 

                                                           
1 http://www.mozart-oz.org/ 
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τους. Το στιγµιότυπο µιας ενότητας λογισµικού σε µια εκτελούµενη εφαρµογή ονοµάζεται Module. Η 
διαχείριση της µνήµης στο Mozart γίνεται αυτόµατα.  

Ο στόχος του περιβάλλοντος προσοµοίωσης που αναπτύχθηκε είναι διπλός: επιτρέπει τη γρήγορη 
ανάπτυξη προτύπων µοντέλων προσοµοίωσης και καθιστά δυνατή την εκτέλεση προσοµοιώσεων από 
υλοποιήσεις διαφόρων µοντέλων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω της ακόλουθης προσέγγισης: 

 Η εφαρµογή προσοµοίωσης συντίθεται από υπάρχουσες ανταλλάξιµες (interchangeable) ενότητες 
λογισµικού 

 Παρέχεται µια ενότητα διαµόρφωσης (configuration) που επιτρέπει στον προγραµµατιστή να 
καθορίζει τις µεταβλητές που αντιστοιχούν στις παραµέτρους του µοντέλου, τις εξαρτήσεις 
µεταξύ των ενοτήτων λογισµικού και την κατάλληλη δοµή για το πείραµα που θέλει να εκτελέσει. 
Κατά συνέπεια, το πείραµα δυναµικά διαµορφώνεται από τις υλοποιηµένες ενότητες, ανάλογα µε 
τις εκάστοτε ανάγκες.  

 Μια άλλη γενική ενότητα είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση/επικοινωνία µε το πείραµα της 
προσοµοίωσης. Η ενότητα αυτή µπορεί να ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει κανάλια εξόδων 
αλλά και να κατευθύνει ένα κανάλι εξόδου στην οθόνη ή στο αρχείο που καθορίζει ο 
προγραµµατιστής, µέσω της ενότητας διαµόρφωσης.  

 Παρέχονται γενικές ενότητες ελέγχου για την υποστήριξη του µηχανισµού εξέλιξης του χρόνου 
της προσοµοίωσης και τη διαµόρφωση της εφαρµογής  

 Για κάθε νέο µοντέλο, δύο είναι οι ενότητες λογισµικού που χρειάζεται να υλοποιηθούν. Η πρώτη 
καλείται «συλλογή πρακτόρων». Η δεύτερη καλείται «Εργάτης» και διαµορφώνεται µε ένα 
σύνολο από ενότητες συµπεριφορών που υλοποιούν τη συµπεριφορά των συλλογών των 
πρακτόρων. Αυτές οι δύο ενότητες, προς το παρόν απαιτούν, προγραµµατιστική ικανότητα. Για 
κάθε µοντέλο υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικές υλοποιήσεις των ενοτήτων αυτών 
και ο προγραµµατιστής καθορίζει κάθε φορά ποιες επιθυµεί να χρησιµοποιήσει µέσα από την 
ενότητα διαµόρφωσης.  

Το πρόβληµα στη συνέχεια είναι η ανάλυση και η οπτικοποίηση της εξόδου της προσοµοίωσης ώστε να 
µπορούν να αναλυθούν. Το πρόβληµα της οπτικοποίησης αντιµετωπίστηκε µε την προσαρµογή και την 
επέκταση ενός εργαλείου, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος iCities, σε MATLAB, έτσι 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του µοντέλου αυτού. 

Η εφαρµογή της προσοµοίωσης αποτελείται από κατηγορίες ενοτήτων λογισµικού. Ενότητες της ίδιας 
κατηγορίας έχουν την ίδια διεπαφή, η οποία αποτελείται από ένα ευρύ σύνολο λειτουργιών. Η διεπαφή 
κάθε κατηγορίας από ενότητες καθορίζεται µε βάση της ανάγκες επικοινωνίας που έχει µε τις άλλες 
κατηγορίες. Μια ενότητα είναι είτε απλή είτε σύνθετη, δηλαδή αποτελούµενη από σύνθετες οντότητες.  

Στο περιβάλλον αυτό, µια εφαρµογή προσοµοίωσης περιλαµβάνει τέσσερις βασικές σύνθετες ενότητες, 
οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, και µία ενότητα Παραµέτρων και Καναλιών Εξόδου. Η 
τελευταία είναι µια ειδική ενότητα που δηµιουργείται και συνδέεται δυναµικά χρησιµοποιώντας ένα 
στατικά συνδεδεµένο αρχείο. Ονοµαστικά οι τέσσερις κατηγορίες ενοτήτων είναι:  
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o Συλλογές πρακτόρων (agent collections) 

o Εργάτης (Worker) 

o Ενότητα ελέγχου (Control) 

o Ενότητα Καναλιών Επικοινωνίας (Communication Channels) 

 
Οι σχέσεις µεταξύ αυτών των ενοτήτων λογισµικού απεικονίζεται στο Σχήµα 3.6. 
 

 

Control Worker

Agent 
Collections 

Communication 
channels 

Parameters and Channels 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.6 

Όπως φαίνεται, και από το σχήµα, η ενότητα παραµέτρων και καναλιών συνδέεται µε όλες τις ενότητες 
της εφαρµογής. Άλλες κατηγορίες από ενότητες που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των βασικών 
ενοτήτων λογισµικού είναι: ενότητες συµπεριφορών των πρακτόρων, γεννήτριες τυχαίων αριθµών και 
ενότητες στατιστικής επεξεργασίας.  

 
 
3.3.1.1 Ενότητες συλλογών πρακτόρων 
 

Γενικά µια συλλογή πρακτόρων αποτελείται από µία ή περισσότερες οµάδες δοµών δεδοµένων. Κάθε 
δοµή δεδοµένων σ’ αυτήν την οµάδα (οµάδες) έχει µια ταυτότητα και χρησιµοποιείται για να αποθηκεύσει 
την κατάσταση του πράκτορα. Η συµπεριφορά των πρακτόρων υλοποιείται από µια σειρά λειτουργιών. 
Αυτό το είδος πρακτόρων ονοµάζονται κατά την ορολογία των Epstein και Axtell [14], απλοί πράκτορες.  

Στο Σχήµα 3.7 αναπαριστάται µια συλλογή πρακτόρων που αντιπροσωπεύουν ιστοχώρους οι οποίοι 
έχουν κάποια χαρακτηριστικά και επιπλέον συνδέονται πάνω σε ένα δίκτυο. Η συλλογή αυτή αποτελείται 
από δύο οµάδες δοµών δεδοµένων. Η πρώτη οµάδα αφορά τη συνδεσµολογία των ιστοχώρων και 
χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση των σχέσεων µεταξύ των ιστοχώρων της συλλογής, ενώ η δεύτερη 
οµάδα χρησιµοποιείται για την αποθήκευση άλλων χαρακτηριστικών των ιστοχώρων όπως προσφερόµενα 
αγαθά, απόδοση, επένδυση κλπ. Κάθε πράκτορας- ιστοχώρος έχει µια δοµή δεδοµένων που τον περιγράφει 
στη κάθε οµάδα και υπάρχει µια-προς-µία αντιστοίχηση µεταξύ τους. Ο διαχωρισµός της συνδεσµολογίας 
και των καταστάσεων των µελών µιας συλλογής πρακτόρων καθιστά εφικτή τη χρήση διαφορετικών 
δικτύων σχέσεων που να ενώνουν τους πράκτορες της συλλογής. 

Στο Σήµα 3.7 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική µιας συλλογής πρακτόρων που συνδέονται µεταξύ τους µε 
κάποιο δίκτυο σχέσεων. Το δίκτυο αυτό µπορεί να είναι , όπως θα δούµε στη συνέχεια, το δίκτυο των 
συνδέσµων µεταξύ πρακτόρων που περιγράφουν δικτυακούς τόπους. 
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Σχήµα 3.7 

Graph 
 

Agent states 
 

 
3.3.1.2 Ενότητα Εργάτη 
 

Η ενότητα του Εργάτη αποτελείται από τρία µέρη: µια ανακύκλωση ελέγχου, µια διεπαφή 
συµπεριφοράς και ένα σύνολο από συµπεριφορές. 

Η διεπαφή συµπεριφοράς και το σύνολο των συµπεριφορών διαµορφώνονται (are configured) µε 
υλοποιηµένες ενότητες λογισµικού. Η διεπαφή συµπεριφοράς αφαιρετικά αντιστοιχεί το µοντέλο σε µια 
λειτουργία η οποία καλεί διαδοχικά τις ενότητες συµπεριφορών. Σε κάθε βήµα της προσοµοίωσης, ο 
εργάτης εκτελεί µια ανακύκλωση σε κάθε πράκτορα από µια συγκεκριµένη συλλογή, καλεί τις λειτουργίες 
της διεπαφής συµπεριφοράς του πράκτορα και εκτελεί επιπλέον λειτουργίες, όπως η ενηµέρωση των 
στατιστικών δεδοµένων. Οι ενότητες συµπεριφοράς θα χρησιµοποιήσουν τον τρέχοντα πράκτορα για να 
αλληλεπιδράσουν µε τους άλλους πράκτορες. Τελικά, οι καταστάσεις όλων των πρακτόρων θα 
ενηµερωθούν και τα δεδοµένα θα γραφτούν στα κανάλια εξόδου.  

Στο Σχήµα 3.8 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική της ενότητας Εργάτης (τα βέλη δηλώνουν διεπαφή προς 
άλλη ενότητα) . 

 

Behavior N 

... 

Behavior II 

Behavior I 

 
Behavior 
Interface Worker Control 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.8  

 
3.3.1.3 Ενότητα Ελέγχου 
 

Η ενότητα Ελέγχου είναι το κυρίως πρόγραµµα. Αποτελείται από δύο ενότητες που συνδέονται στατικά. 
Η πρώτη απ’ αυτές είναι υπεύθυνη για τη διαµόρφωση και την αρχικοποίηση διαφορετικών ενοτήτων της 
εφαρµογής. Όλα οι ενότητες φορτώνονται και συνδέονται στο ίδιο περιβάλλον διεργασίας. Η δεύτερη 
ενότητα ελέγχει τις περιόδους της προσοµοίωσης καλώντας τη βασική λειτουργία προσοµοίωσης του 
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Εργάτη. Η αρχιτεκτονική της ενότητας Ελέγχου απεικονίζεται στο Σχήµα 3.9. Η σειρά των πράξεων 
αριθµείται από 1-6 και απεικονίζεται µε µικρά κουτάκια. 

 

 
 
 

 

 

 

Σχήµα 3.9 

6

5
4 

3

2
1 

Close 
channels

Invoke 
WorkerCreate 

Agents 

Load & 
create II 

Load & 
create II 

Parameters and channels II 

Interpret & 
create II 

Parameters 

Time steps 

II = Interaction Interface 

Application configuration and initialization 

All IIs 

Components 

Channels 

 
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι το πρώτο βήµα στην αρχικοποίηση της εφαρµογής είναι η διερµηνεία του 

αρχείου µε τις παραµέτρους για το οποίο έγινε λόγος νωρίτερα. Αν οι παράµετροι της προσοµοίωσης είναι 
διαθέσιµες, οι παράµετροι και οι διεπαφές των καναλιών επικοινωνίας δηµιουργούνται και από τη στιγµή 
αυτή και στο εξής είναι διαθέσιµες σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. 

 
3.3.1.4 Ενότητα Καναλιών Επικοινωνίας 
 

Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης είναι απαραίτητη η καταγραφή των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πρακτόρων, καθώς και η καταγραφή της κατάστασης των πρακτόρων. Το 
σύνολο των καταστάσεων των πρακτόρων αποτελεί την κατάσταση της προσοµοίωσης. Η κατάσταση της 
προσοµοίωσης διακρίνεται σε στατική και δυναµική. Η δυναµική κατάσταση σηµαίνει ότι ένα στιγµιότυπο 
της κατάστασης της προσοµοίωσης αποθηκεύεται σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης, ενώ στατική 
σηµαίνει ότι µια κατάσταση χρειάζεται να αποθηκευτεί στο τέλος µόνο της προσοµοίωσης.  

Ο ρόλος της ενότητας των Καναλιών Επικοινωνίας είναι να αποθηκεύει σταδιακά την έξοδο της 
προσοµοίωσης. Για λόγους απόδοσης έχει υλοποιηθεί ως παράλληλο πρόγραµµα µέσα στη σειριακή 
υλοποίηση δηµιουργώντας κάθε κανάλι εξόδου ως νήµα. Το πλεονέκτηµα είναι ότι το νήµα του καναλιού 
θα µπλοκάρει όταν δεν υπάρχουν τα δεδοµένα, και θα τα αποθηκεύει όταν του έρχονται, χωρίς να 
διακόπτεται η ροή της προσοµοίωσης. Με τα σύγχρονα multitasking λειτουργικά συστήµατα, η εκτέλεση 
της προσοµοίωσης θα συνεχίσει , ενώ το λειτουργικό σύστηµα αποθηκεύει τα δεδοµένα στα αρχεία.  

Τα κανάλια εξόδου της προσοµοίωσης είναι δύο τύπων: στατικά και δυναµικά, αλλά όλα τα κανάλια 
δηµιουργούνται στην αρχή της προσοµοίωσης. Η ενότητα Ελέγχου είναι αρµόδια για την κλήση των 
διαδικασιών δηµιουργίας και τερµατισµού των καναλιών. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την κλήση της 
λειτουργίας για την αποθήκευση ή/και την προβολή του ενεργού περιεχοµένου των καναλιών µετά το 
τέλος κάθε βήµατος προσοµοίωσης, περνώντας της ως παράµετρο το τρέχον χρονικό βήµα. Αυτή η 
λειτουργία καλεί άλλες λειτουργίες στις ενότητες συλλογών πρακτόρων (οι οποίες όπως θα δούµε 
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περιλαµβάνουν τα δεδοµένα της κατάστασης και διαδικασίες για την αποθήκευσή τους) και τους περνά το 
κανάλι και το τρέχον χρονικό βήµα.  

 
3.3.2 Περιγραφή των συλλογών πρακτόρων του µοντέλου ιδεατής οικονοµίας 
 

Στην αρχιτεκτονική, που περιγράφηκε παραπάνω, τα κοµµάτια που αφορούν το µοντέλο και τα οποία 
έπρεπε να υλοποιηθούν στα πλαίσια της εργασίας αυτής ήταν: ενότητες για τις συλλογές των χρηστών και 
των δικτυακών τόπων, ενότητες για τη συµπεριφορά τους, καθώς και ο Εργάτης που ρυθµίζει την εκτέλεση 
της προσοµοίωσης. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η συλλογή των πρακτόρων περιλαµβάνει τις καταστάσεις των 
πρακτόρων, ενώ οι συµπεριφορές τους υλοποιούνται ως ανεξάρτητες ενότητες.  

Η περιγραφή της κατάστασης κάθε πράκτορα µπορούσε να υλοποιηθεί, είτε ως αντικείµενο κάποιας 
κλάσης (Class στο OZ), είτε ως µε χρήση κάποιας απλούστερης δοµή δεδοµένων όπως εγγραφή (Record 
στο ΟΖ). Τελικά προτιµήθηκε η χρήση του Record, γιατί αν και η απόδοση των δύο εναλλακτικών είναι 
ίδια για µικρό αριθµό από πράκτορες, η δεύτερη επιλογή χρησιµοποιεί λιγότερη µνήµη, εποµένως το 
σύστηµα θα µπορεί να κλιµακωθεί πιο αποδοτικά σε µεγαλύτερους αριθµούς πρακτόρων. 

Έχοντας αναπαραστήσει την κατάσταση κάθε πράκτορα ως εγγραφή στη συλλογή, απαιτείται και η 
χρήση άλλης µιας δοµής δεδοµένων η οποία να διατηρεί αναφορές στις εγγραφές των πρακτόρων και να 
επιτρέπει την άµεση πρόσβαση σε αυτές. Η δοµή Dictionary του Mozart ήταν η καλύτερη επιλογή λόγω 
της αποδοτικότητάς της σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να δηµιουργηθούν µεγάλοι αριθµοί από 
πράκτορες. 

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε εν συντοµία κάποια από τα βασικά σηµεία της υλοποίησης. 

 
 
3.3.2.1 Συλλογή χρηστών 

 

Η συλλογή των χρηστών είναι οργανωµένη σε ένα Module το οποίο περιγράφεται από το αντίστοιχο 
Functor Users. To Module αυτό περιλαµβάνει ένα Dictionary UsersDictionary µε την κατάσταση κάθε 
χρήστη και τις βασικές λειτουργίες για την ενηµέρωση των δοµών της συλλογής. Ως κλειδί της εγγραφής 
κάθε πράκτορα στο UsersDictionary χρησιµοποιείται το µοναδικό αναγνωριστικό που του αποδίδεται στο 
περιβάλλον της προσοµοίωσης.  

Στον Πίνακα 3.4 (αριστερά) αναγράφονται τα στοιχεία της εγγραφής κάθε χρήση και στον Πίνακα 3.5 
(δεξιά) οι δηµόσιες µέθοδοι της συλλογής των χρηστών. 
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Field Name Field Type 

Portfolio Dictionary  

Loyalty Dictionary 

LoyaltySize Cell 

Lambda Number 

Categories List  

CategoryWeights List  

CategoryRUtilities List  

CategoryAdaptCosts List  

Method Name Purpose 

Init Initialization 

GetRepresentative Access 

AddUsers Update 

UsersDBSave 

PortfolioDBSave 

LoyaltyDBSave 

State Monitoring 

Πίνακας 3.5 

Πίνακας 3.4 
 

Η µέθοδος Init έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία του αρχικού πληθυσµού των χρηστών. Για κάθε 
χρήστη δηµιουργεί µια εγγραφή, όπως αυτή του Πίνακα 3.4, και την εισάγει στο UsersDictionary, κάτω 
από το µοναδικό αναγνωστικό του συγκεκριµένου χρήστη. Η µέθοδος AddUsers είναι υπεύθυνη για τη 
δηµιουργία των νέων χρηστών, που προστίθενται σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης.  

H µέθοδος GetRepresentative επιστρέφει την εγγραφή ενός χρήστη µε δεδοµένο αναγνωριστικό.  

Οι µέθοδοι UsersDBSave, PortfolioDBSave και LoyaltyDBSave χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση 
της δυναµικής και στατικής κατάστασης της συλλογής των χρηστών. Η µέθοδος UsersDBSave αποθηκεύει 
τα στατικά δεδοµένα, που αφορούν τους χρήστες, στο κανάλι εξόδου, που καθορίζεται στο αρχείο µε τις 
παραµέτρους, και καλείται στο τέλος της προσοµοίωσης. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν το 
αναγνωριστικό του χρήστη, τις προτιµήσεις του κλπ. Οι µέθοδοι PortfolioDBSave και LoyaltyDBSave 
αποθηκεύουν περιοδικά τα χαρτοφυλάκια και τα περιεχόµενα της µνήµης των χρηστών.  

 
 
3.3.2.2 Συµπεριφορά χρηστών 
 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο Εργάτης είναι υπεύθυνος, σε κάθε ανακύκλωση της προσοµοίωσης, να 
καλέσει τη διεπαφή της συµπεριφοράς κάθε χρήστη. Στην ενότητα ∆ιαµόρφωσης της προσοµοίωσης, ο 
Εργάτης διαµορφώνεται µε την κατάλληλη διεπαφή συµπεριφοράς (Behavior), η οποία, µε τη σειρά της, 
διαµορφώνεται µε τις κατάλληλες ενότητες συµπεριφορών (VPS, VSS, VSL και UUS), όπως φαίνεται στο 
ακόλουθο κοµµάτι της δήλωσης του Εργάτη. 
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 Worker = 
 c(n:worker f:'worker.ozf' init:nil msg:nil 
 sub:r('Behavior':c(n:'Behavior' f:'wfm.ozf' init:nil msg:nil 
   sub:r('VPS':c(n:'VPS' f:'bvps.ozf' init:nil msg:nil sub:nil) 
      'VMS':c(n:'VMS' f:'bvms.ozf' init:nil msg:nil sub:nil) 
     'VSS':c(n:'VSS' f:'bvss.ozf' init:nil msg:nil sub:nil) 

      'VSL':c(n:'VSL' f:'bvlinks.ozf' init:nil msg:nil sub:nil)     
   'UUS':c(n:'UUS' f:'bupdate.ozf' init:nil msg:nil sub:nil))))) 

Πίνακας 3.6 

Στο module της διεπαφής συµπεριφοράς του χρήστη περιλαµβάνεται µόνο µία συνάρτηση η DoUserStep, η 
οποία παρατίθεται στον Πίνακα 3.7. Η συνάρτηση αυτή καλεί τις διαδικασίες από τα modules 
συµπεριφορών που υλοποιούν τη συµπεριφορά του χρήστη. Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν την 
επίσκεψη τόπων από το πορτφόλιο, από τη µηχανή αναζήτησης και µέσω εξερεύνησης συνδέσµων. Κάθε 
µια από αυτές τις διαδικασίες περιλαµβάνεται στο δικό της module το οποίο γίνεται import από τη διεπαφή 
συµπεριφοράς του χρήστη.  

Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δίνει µεγάλη ευελιξία στη διαµόρφωση του µοντέλου. 
Αν, για παράδειγµα, θέλουµε να υλοποιήσουµε νέους αλγορίθµους για τη συµπεριφορά του χρήστη (π.χ. 
askNeighborForAGoodSite) τότε, αφού φτιάξουµε τα αντίστοιχα modules, µπορούµε να εύκολα να τα 
εισάγουµε στη διεπαφή συµπεριφοράς, ή να φτιάξουµε µια νέα διεπαφή συµπεριφοράς που να συνδυάζει 
τα modules που θέλουµε, και να τη συνδέσουµε µε τον Εργάτη, όπως φάνηκε στον Πίνακα 3.6.  

 

fun {DoUserStep UserN TimeSlot} 
 NewSitesDict = {Dictionary.new} UniqueVisitsDict = {Dictionary.new} 
 UserR = {Users.getRepresentative UserN} PortfolioDict = UserR.portfolio 
 PortfolioList = {Dictionary.keys PortfolioDict} Segma = UserR.segma 
 Preferences = UserR.categories Weights = UserR.weights 
 Rho = UserR.rho RUtils = UserR.s RAdaptCosts = UserR.t  
in 
 {VisitSomePortfolioSites PortfolioDict PortfolioList UniqueVisitsDict Preferences Segma RUtils  
    RAdaptCosts Rho Weights} 
 {VisitSomeSearchedSites Preferences UniqueVisitsDict PortfolioDict NewSitesDict Preferences  
    Segma RUtils RAdaptCosts Rho Weights TimeSlot} 
 {VisitSomeLinks PortfolioDict UniqueVisitsDict NewSitesDict UserR.depth Preferences Segma RUtils  
     RAdaptCosts Rho Weights} 
 {UpdateUserStruct PortfolioDict PortfolioList UserR.loyalty UserR.loyaltySize NewSitesDict  
    UserR.lambda TimeSlot Preferences Segma RUtils RAdaptCosts Rho Weights} 
 {Sites.incrVisits {Dictionary.keys UniqueVisitsDict}} 
 UniqueVisitsDict 
End 

 Πίνακας 3.7 
 

3.3.2.3 Συλλογή δικτυακών τόπων 
 

Όµοια µε τη συλλογή των χρηστών, η συλλογή των δικτυακών τόπων είναι οργανωµένη σε ένα Module 
το οποίο περιγράφεται από το αντίστοιχο Functor Sites. To Module αυτό περιλαµβάνει το Dictionary 
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SitesDictionary, µε τις εγγραφές που διατηρούν την κατάσταση κάθε πράκτορα-ιστοχώρου, και, επίσης, 
περιλαµβάνει τις βασικές λειτουργίες για τη διαχείριση της συλλογής.  

Η εγγραφή κάθε ιστοχώρου έχει τα πεδία που αναγράφονται στον Πίνακα 3.8, σύµφωνα µε τη 
µοντελοποίηση που περιγράφηκε νωρίτερα. 

Field Name Field Type 

Categories List  

Versions Dictionary  

InvestmentHistory Dictionary  

PerformanceHistory Dictionary 

VisitsHistory Dictionary 

CategoryVisits Dictionary 

MeanVisits Cell 

UpdateInvestmentLag Number 

Birthdate Number 

AgglomerationFlag Boolean 

Πίνακας 3.8 

Τα πεδία Categories και Versions περιγράφουν το σύνολο προϊόντων που προσφέρει κάθε πράκτορας-
ιστοχώρος στην αγορά. Η λίστα Categories περιέχει τα αναγνωριστικά των διαφορετικών κατηγοριών στις 
οποίες προσφέρει εκδόσεις ο ιστοχώρος. Το πεδίο Versions είναι τύπου Dictionary και αντιστοιχεί σε κάθε 
αναγνωριστικό κατηγορίας, στη λίστα Categories, µια λίστα από εκδόσεις που προσφέρει ο ιστοχώρος σε 
αυτήν. To πεδίο MeanVisits χρησιµοποιείται για τη διατήρηση του µέσου αριθµού επισκέψεων που 
δέχτηκε ο τόπος τις τελευταίες Td περιόδους, όπου το Τd είναι παράµετρος της προσοµοίωσης. Το πεδίο 
UpdateInvestmentLag καθορίζει για κάθε δικτυακό χώρο τον αριθµό των περιόδων που µεσολαβούν 
µεταξύ διαδοχικών επενδύσεων του ιστοχώρου. Τέλος, το πεδίο Birthdate δηλώνει τη χρονική περίοδο που 
δηµιουργήθηκε ο ιστοχώρος.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κάθε δικτυακός τόπος χαρακτηρίζεται από µια επένδυση, µια απόδοση και 
έχει έναν αριθµό από επισκέψεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι δυναµικά, δηλαδή η τιµή τους 
µεταβάλλεται, είτε σε κάθε χρονική περίοδο (απόδοση, επισκέψεις), είτε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
(επένδυση). Επιπλέον, σε κάποιους από τους υπολογισµούς που γίνονται κατά τη διάρκεια της 
προσοµοίωσης, χρειάζεται να γνωρίζει το σύστηµα τις τιµές των χαρακτηριστικών ενός ιστοχώρου σε 
προηγούµενες περιόδους π.χ. χρειάζεται να υπολογίζει το µέσο όρο των επισκέψεων τις τελευταίες Ν 
περιόδους. Κατά συνέπεια, χρειάζεται στην κατάσταση του δικτυακού τόπου να διατηρούµε το ιστορικό 
των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, δηλαδή χρειάζεται να αποθηκεύεται η τιµή τους σε κάθε περίοδο. 
Αυτό εισάγει µια επιβάρυνση όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήµατος σε µνήµη. Αλλά, δεδοµένου ότι 
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δεν απαιτείται το ιστορικό από την αρχή του πειράµατος, µπορούν να αφαιρούνται από το ιστορικό τα 
πλεονάζοντα στοιχεία κάθε φορά µετά από σχετικό έλεγχο. Για λόγους απόδοσης, για τη διατήρηση του 
ιστορικού των επισκέψεων, της απόδοσης και των επενδύσεων (πεδία VisitsHistory, InvestmentHistory και 
PerformanceHistory) χρησιµοποιείται η δοµή Dictionary που υποστηρίζει γρήγορη ανάκτηση, εισαγωγή 
και διαγραφή. Η ίδια λογική ακολουθείται και για το πεδίο CategoryVisits στο οποίο αποθηκεύεται το 
ιστορικό των τελευταίων επισκέψεων που είχε ο ιστοχώρος ανά κατηγορία προϊόντων που προσφέρει.  

Στο module Sites υπάρχει µια καθολική µεταβλητή τύπου Dictionary, που ονοµάζεται SitesPerCategory, 
και η οποία αντιστοιχεί σε κάθε αναγνωριστικό κατηγορίας προϊόντων µια λίστα µε τα αναγνωριστικά των 
δικτυακών τόπων που προσφέρουν κάποια έκδοση στην κατηγορία αυτή. Η διατήρηση της πληροφορίας 
αυτής είναι απαραίτητη για λόγους απόδοσης, δεδοµένου ότι χρησιµοποιείται σε πολλούς αλγορίθµους του 
µοντέλου (π.χ. στον αλγόριθµο υπολογισµού της επιθετικής επένδυσης ενός ιστοχώρου, στον αλγόριθµο 
ενηµέρωσης του ευρετηρίου της αναζήτησης κλπ). Αν δεν υπήρχε το SitesPerCategory, θα έπρεπε κάθε 
φορά που χρειαζόµαστε τη λίστα µε τους τόπους µιας κατηγορίας να διατρέχουµε το SitesDictionary και να 
φτιάχνουµε την αντίστοιχη λίστα. Ωστόσο, αυτό θα γίνονταν τόσο συχνά που τελικά θα καθυστερούσε 
αρκετά το σύστηµα. Επιπλέον, για παρόµοιους λόγους κρίθηκε απαραίτητη και η διατήρηση µιας άλλης 
δοµής τύπου Dictionary που ονοµάζεται SortedSitesPerCategory. H δοµή αυτή είναι απαραίτητη στον 
αλγόριθµο επιθετικής στρατηγικής που αφορά τη σύγκριση ενός ιστοχώρου µε τον άµεσα καλύτερο σε 
απόδοση ανταγωνιστή του σε µια από τις κατηγορίες του.  

Οι βασικές δηµόσιες µέθοδοι για την διαχείριση της συλλογής των δικτυακών τόπων φαίνονται στον 
Πίνακα 3.9 και εκτελούν αντίστοιχες λειτουργίες µε τις δηµόσιες µεθόδους της συλλογές των χρηστών. 

 

Method Name Purpose 

Init Initialization 

GetRepresentative Access 

AddSites 

UpdateVisits 

UpdateCategoryVisits 

UpdateMeanVisits 

UpdatePerformances 

UpdateInvestments 

UpdateOutLinks 

Update 

ComputeCategoryPopularities  

SitesDBSave State Monitoring 
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InvestmentDBSave 

IndegreeDBSave 

PerformanceDBSave 

 

Πίνακας 3.9 

 
3.3.2.4 Υλοποίηση µηχανής αναζήτησης 
 

Η υλοποίηση της µηχανής αναζήτησης γίνεται µέσα στη συλλογή Sites καθώς εκεί υπάρχει η 
πληροφορία που είναι απαραίτητη για την κατασκευή του ευρετηρίου της, SearchEngineIndex. Το 
SearchEngineIndex είναι τύπου Dictionary και σε αυτό οργανώνονται οι δικτυακοί τόποι βάσει των 
εκδόσεων που προσφέρουν στις διάφορες κατηγορίες.  

Στον Πίνακα 3.10 αναφέρονται οι µέθοδοι που σχετίζονται µε τη λειτουργία της µηχανής 
αναζήτησης και οι οποίες αφορούν την κατασκευή και την ενηµέρωση του ευρετηρίου καθώς και την 
αναζήτηση µέσα σε αυτό, δεδοµένης µιας ερώτησης του χρήστη. 

 

 Method Purpose 

InitSearchEngine Initialize/Update 

Search Access 

Πίνακας 3.10 

Όσο το σύνολο των ιστοχώρων παραµένει το ίδιο και οι προσφορές τους δεν αλλάζουν, κάθε χρήστης που 
ρωτά για κάποια έκδοση V θα πάρει ως απάντηση την ίδια ταξινοµηµένη λίστα µε τόπους. Εποµένως 
µπορούµε να προϋπολογίζουµε τη ταξινοµηµένη λίστα για κάθε έκδοση και για κάθε κατηγορία και να 
επιστρέφουµε άµεσα το αποτέλεσµα σε κάθε χρήστη. Μόνο αν προστεθούν νέοι ιστοχώροι ή αν οι 
υπάρχοντες ιστοχώροι αλλάξουν προσφορές στην πορεία του χρόνου, θα πρέπει να ξανακατασκευαστούν 
οι ταξινοµηµένες λίστες των αποτελεσµάτων. Βάσει αυτής της παρατήρησης υλοποιήθηκε το ευρετήριο 
της µηχανής αναζήτησης. Για κάθε έκδοση V κάθε κατηγορίας C, υπολογίζεται η απόσταση όλων των 
τόπων που προσφέρει κάποια έκδοση στην κατηγορία C. Στο SearchEngineIndex, κάτω από την έκδοση V 
της κατηγορίας C αποθηκεύεται η λίστα µε τα αναγνωριστικά των τόπων ταξινοµηµένη ως προς την 
απόσταση τους από την V. Έτσι, για κάθε ερώτηση που υποβάλει ένας χρήστης, µε δύο προσβάσεις στο 
ευρετήριο του επιστρέφονται τα προϋπολογισµένα αποτελέσµατα. Σηµειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή 
απαλλάσσει το σύστηµα από αρκετούς υπολογισµούς αφού σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης η µηχανή 
αναζήτησης χρησιµοποιείται από ένα ποσοστό πρακτόρων συνήθως αρκετά υψηλό (γύρω στο 50% για 
τυπικές παραµετροποιήσεις του µοντέλου). Η µέθοδος Search παίρνει ως όρισµα την έκδοση που επιθυµεί 
να εντοπίσει ο χρήστης και επιστρέφει την ταξινοµηµένη λίστα από το ευρετήριο.  

Θα πρέπει να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι, σύµφωνα µε τη µοντελοποίηση, ο αλγόριθµος ταξινόµησης 
των αποτελεσµάτων της µηχανής αναζήτησης µπορεί να λαµβάνει υπόψη του και πρόσθετα µέτρα εκτός 
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από την απόσταση των εκδόσεων όπως τον εσωτερικό βαθµό του δικτυακού τόπου ή/και τη δηµοτικότητά 
του. Επειδή τα χαρακτηριστικά αυτά µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης, η χρήση τους 
οδηγεί αναγκαστικά σε πιο συχνό υπολογισµό των ταξινοµηµένων λιστών από τόπους. Για παράδειγµα, αν 
ο αλγόριθµος ταιριάσµατος λαµβάνει υπόψη του τη δηµοτικότητα που είχε κάθε δικτυακός τόπος στην 
προηγούµενη περίοδο της προσοµοίωσης ή/και τον εσωτερικό βαθµό του, θα πρέπει, στο τέλος κάθε 
περιόδου, να καλείται µια µέθοδος που θα ενηµερώνει κατάλληλα το ευρετήριο της µηχανής αναζήτησης.  

 
  

3.3.2.5 Υλοποίηση του γράφου µεταξύ των δικτυακών τόπων 
 
Στην ενότητα 3.4.1.1 αναφέρθηκε ότι µια συλλογή πρακτόρων που συνδέονται µε κάποιο δίκτυο σχέσεων, 
υλοποιείται στο περιβάλλον αυτό ως δύο ξεχωριστά modules: ένα που περιλαµβάνει τη δοµή δεδοµένων µε 
τις καταστάσεις των πρακτόρων και ένα που περιλαµβάνει τη δοµή δεδοµένων που καθορίζει τις σχέσεις 
µεταξύ των πρακτόρων. Το δίκτυο αυτό, στην προκειµένη περίπτωση, προκύπτει από συνδέσµους που έχει 
ένας δικτυακός τόπος προς άλλους τόπους. Το module του δικτύου των συνδέσµων µεταξύ των τόπων 
ονοµάζεται SitesNetwork. Κάθε κόµβος στο δίκτυο των συνδέσµων αντιστοιχεί µοναδικά σε έναν δικτυακό 
τόπο και περιγράφεται µε µία εγγραφή. Όλες οι εγγραφές των κόµβων είναι αποθηκευµένες στο Dictionary 
NodesDictionary.  

Στον πίνακα 3.11 αναγράφονται τα πεδία της εγγραφής κάθε κόµβου. 

Field Name Field Type 

Neighbors List 

OutDegree Cell  

Indegree Cell 

UpdateLinksLag Number 

Πίνακας 3.11 

Το πεδίο Neighbors είναι η λίστα µε τα αναγνωριστικά των κόµβων στους οποίους δείχνει ο κόµβος. Το 
πεδίο OutDegree δηλώνει το πλήθος των εξερχόµενων συνδέσµων του κόµβου, ενώ το πεδίο InDegree τον 
πλήθος των εισερχόµενων συνδέσµων. Τέλος, το πεδίο UpdateLinksLag δηλώνει τον αριθµό των περιόδων 
που µεσολαβούν µεταξύ διαδοχικών δηµιουργιών νέων εξωτερικών συνδέσµων. 

Το module SitesNetwork περιλαµβάνει τις δηµόσιες µεθόδους που φαίνονται στον Πίνακα 3.12. Όλες οι 
κλήσεις στις µεθόδους αυτές γίνονται µέσα από το module Sites.  

 

Method Name Purpose 

InitNetwork Initialization 

Get Active Access 
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GetNeighbors Access 

GetInDegree Access 

AddLinks Update 

AddNodes Update 

PickOutLinks Update 

PickInLinks Update 

Πίνακας 3.12 

Η µέθοδος InitNetwork δηµιουργεί τους κόµβους για τον αρχικό πληθυσµό από δικτυακούς τόπους. Η 
εγγραφή αντιστοιχίζεται σε ένα µοναδικό αναγνωριστικό και εισάγεται στο NodesDictionary. Στη 
συνέχεια, ανάλογα µε την παραµετροποίηση της προσοµοίωσης, δηµιουργεί τυχαίους συνδέσµους των 
νέων κόµβων, ενηµερώνοντας κατάλληλα τα πεδία των εγγραφών τους ή τους αφήνει ασύνδετους. Η 
µέθοδος InitNetwork καλείται από την µέθοδο Init του module Sites προτού δηµιουργηθούν οι εγγραφές 
του SitesDictionary, δηλαδή πρώτα αρχικοποιούνται οι κόµβοι του δικτύου και στη συνέχεια για κάθε 
κόµβο που δηµιουργήθηκε δηµιουργείται και µια εγγραφή που περιέχει την κατάσταση του αντίστοιχου 
δικτυακού τόπου.  

Η µέθοδος Get Active επιστρέφει τα αναγνωριστικά των κόµβων που υπάρχουν στο NodesDictionary, 
δηλαδή τα αναγνωριστικά του τρέχοντα πληθυσµού από πράκτορες-ιστοχώρους. Οι µέθοδοι GetNeighbors 
και GetInDegree επιστρέφουν για δεδοµένο κόµβο, τους γείτονες και τον εξωτερικό βαθµό του αντίστοιχα.  

Η µέθοδος AddLinks δηµιουργεί για κάθε κόµβο νέους εξωτερικούς συνδέσµους βάσει των κανόνων 
που περιγράφηκαν στη µοντελοποίηση και καλείται από την UpdateOutLinks του module Sites. Η 
AddLinks για κάθε ιστοχώρο που ενεργοποιείται για δηµιουργία συνδέσµων καλεί τη µέθοδο SetOutLinks η 
οποία φαίνεται στο τµήµα κώδικα του Πίνακα 3.13. 

 

proc {SetOutLinks J TimeSlot} 
 JRec = NodesDict.J 
 I = {Access SitesArray.J.investment}%Inv.(SortedInvKeys.1) 
 Nol 
in 
 Nol = {GetNol JRec I JRec.a_nol_inv} 
 {PickOutLinks J Nol TimeSlot} 
end 

Πίνακας 3.13 

H SetOutLinks µε τη σειρά της καλεί τη µέθοδο GetNol, προκειµένου να καθορίσει πόσους νέους 
εξωτερικούς συνδέσµους θα δηµιουργήσει ο ιστοχώρος, και τη µέθοδο PickOutLinks, η οποία διαλέγει 
τους ιστοχώρους στους οποίους θα δείξει ο τρέχων ιστοχώρος. Για κάθε δυνατή µέθοδο επιλογής 
ιστοχώρου-στόχου, που καθορίζει το µοντέλο, έχει υλοποιηθεί η αντίστοιχη συνάρτηση που επιστρέφει 
σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή έναν ιστοχώρο. Η υλοποίηση έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν 
χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι αυτές µε πιθανότητα που ορίζει αυτός που τρέχει το πείραµα. Αυτό 
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επιτυγχάνεται συνδέοντας µια παράµετρο που παίρνει τιµή στο [0, 1] µε κάθε µέθοδο και η οποία 
καθορίζει πόσο συχνά θα χρησιµοποιείται η µέθοδος αυτή για να επιλεγεί ιστοχώρος προορισµού. Αν η 
παράµετρος αυτή είναι 0 σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη µέθοδος δε χρησιµοποιείται στο τρέχον πείραµα. 

Στον πίνακα 3.14 αναγράφονται οι µέθοδοι που υλοποιήθηκαν για την επιλογή του κόµβου προορισµού 
κατά τη δηµιουργία ενός νέου συνδέσµου. 

 

Method Name Description Probability in [0, 1] 

GenerateOutlink_rnd Τυχαία επιλογή  P_rnd 

GenerateOutlink_pa Βάσει του αλγόριθµου της επιλεκτικής προσκόλλησης1 P_pa 

GenerateOutlink _cp Βάσει του αλγόριθµου της αντιγραφής P_cp 

GenerateOutlink _pop Βάσει δηµοτικότητας P_pop 

GenerateOutlink _cat_rnd Βάσει των προσφερόµενων κατηγοριών P_cat_rnd 

GenerateOutlink _cat_pop Βάσει των προσφερόµενων κατηγοριών και της δηµοτικότητας P_cat 

Πίνακας 3.14 

Η µέθοδος AddNodes προσθέτει νέους κόµβους στο γράφο και καλείται από τη µέθοδο AddSites του 
module Sites προτού δηµιουργηθούν οι εγγραφές της κατάστασης των νέων ιστοχώρων. Επειδή οι κόµβοι 
που δηµιουργούνται αρχικά δεν είναι συνδεδεµένοι, η AddSites καλεί στη συνέχεια την PickOutLinks για 
να συνδέσει κάθε νέο κόµβο µε Μ από τους υπάρχοντες, όπου Μ είναι παράµετρος της προσοµοίωσης. 
Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε την πολιτική εισόδου ενός νέου ιστοχώρου, ο κόµβος 
µπορεί να αποκτά και εισερχόµενους συνδέσµους από τη γέννησή του. Στην περίπτωση αυτή καλείται στη 
συνέχεια η µέθοδος PickInLinks η οποία σύµφωνα µε την πολιτική εισόδου του νέου ιστοχώρου θα του 
δώσει έναν αριθµό από εισερχόµενους συνδέσµους από υπάρχοντες ιστοχώρους.  

 

3.3.2.6 Συµπεριφορά δικτυακών τόπων 
 

Η συµπεριφορά των δικτυακών τόπων περιλαµβάνει δύο λειτουργίες: τη δηµιουργία επενδύσεων και τη 
δηµιουργία νέων συνδέσµων προς άλλους τόπους. Οι λειτουργίες αυτές υλοποιούνται από τον εργάτη µε 
κλήσεις στις µεθόδους UpdateInvestments και UpdateOutLinks του module Sites. Η µέθοδος 
UpdateOutLinks παρουσιάστηκε προηγουµένως. Η µέθοδος UpdateInvestments ελέγχει για κάθε δικτυακό 
τόπο αν είναι κατάλληλη στιγµή να ενεργοποιηθεί και, αν είναι καλεί, τη µέθοδο SetInvestment η οποία 
υπολογίζει την επένδυση που πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το µοντέλο. Η µέθοδος SetInvestment σε 
περίπτωση, που ο δικτυακός τόπος πρέπει να κάνει και επιθετική επένδυση, καλεί τις µεθόδους που 
υλοποιούν τις εναλλακτικές επιθετικές επενδυτικές στρατηγικές. 

                                                           
1 preferential attachment 
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3.4 Αποτελέσµατα  

3.4.1 Γενικά 
 

Το µοντέλο που περιγράφηκε στο κεφάλαιο αυτό είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε υποθέσεις για τις καταστάσεις 
και τις συµπεριφορές των πρακτόρων. Η υλοποίηση που έγινε δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της 
εφαρµογής προσοµοίωσης να διαµορφώσει και να εκτελέσει πληθώρα πειραµάτων ανάλογα µε το σενάριο 
που θέλει να µελετήσει κάθε φορά. Η δυνατότητα αυτή ξεκινά από τη διαµόρφωση των αρχικών συνθηκών 
του µοντέλου όπως κατανοµές γύρω από τις προτιµήσεις των χρηστών και τις προσφορές των τόπων, το 
µέγεθος του πορτφόλιο ή της µνήµης των χρηστών και φτάνει µέχρι τις διαδικασίες πλοήγησης των 
χρηστών, τις στρατηγικές επενδύσεων και δηµιουργίας συνδέσµων που χρησιµοποιούν οι τόποι, τις 
στρατηγικές εισόδου τους στην αγορά.  

Την φάση της υλοποίησης ακολούθησε η φάση της επικύρωσης του µοντέλου, δηλαδή µια περίοδος 
σταδιακού ελέγχου για τη βελτίωση του µοντέλου. Αυτή περιλάµβανε µια σειρά δοκιµαστικών πειραµάτων 
στα οποία µεταβάλλονταν οι τιµές των βασικών παραµέτρων έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν 
λάθη στον κώδικα (π.χ. αν µικρές µεταβολές στις παραµέτρους προκαλούν πολύ µεγάλες µεταβολές στα 
αποτελέσµατα ίσως αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει λάθος) και ότι η υλοποίηση που έγινε πράγµατι 
ανταποκρίνεται στις υποθέσεις του µοντέλου. Τώρα βρισκόµαστε στη φάση της ανάλυσης ευαισθησίας, 
διεξάγοντας µια σειρά από πειράµατα όπου δοκιµάζονται οι συµπεριφορές των πρακτόρων και οι τιµές των 
παραµέτρων του µοντέλου, ώστε να γίνει κατανοητή η συµβολή κάθε υπόθεσης στα τελικά αποτελέσµατα.  

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τυπικά αποτελέσµατα που δίνει το µοντέλο, µέσα από µια 
σειρά πειραµάτων, στα οποία µεταβάλλονται οι τιµές των παραµέτρων και οι συµπεριφορές των 
πρακτόρων σταδιακά, προκειµένου να φανεί η επίδρασή τους και να τονιστούν τα πιο ενδιαφέροντα 
σηµεία των παραγόµενων αποτελεσµάτων. Ειδικότερα θα περιγραφεί µια σειρά από 5 βασικά πειράµατα-
σενάρια και τα αποτελέσµατά τους. Κάθε βασικό πείραµα συνοδεύεται από συµπληρωµατικά πειράµατα µε 
αλλαγές στις παραµέτρους ή στις συµπεριφορές των πρακτόρων προκειµένου να φανεί η επίδραση αυτών 
στα αποτελέσµατα. Στο ακόλουθο σχήµα, απεικονίζονται οι µεταβολές των παραµέτρων/συµπεριφορών 
από το ένα πείραµα στο άλλο.   
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3.4.2 Πειράµατα και αποτελέσµατα 
 
Πείραµα 1 
 

Σταθερός αριθµός πρακτόρων 1000 τόποι 10000 χρήστες 

2 είδη τόπων Εξειδικευµένοι ∆ιαφοροποιηµένοι 

Περίοδοι προσοµοίωσης 15000 

Ανακάλυψη νέων τόπων µέσω: Μηχανής αναζήτησης 

Κριτήριο αλγ/θµου µηχανής αναζ/σης Απόσταση µεταξύ ζητούµενης και διαθέσιµης 
έκδοσης 

Χαρακτηριστικά 
πειράµατος 

 
 

Επιθετική επενδυτική στρατηγική Σύγκριση µε αµέσως καλύτερο ανταγωνιστή σε 
µια κατηγορία  

Παρατηρούµενα 
Μεγέθη/Μέτρα 

 

 Κατανοµή επισκεπτών σε ιστοχώρους 
 Επιβίωση ιστοχώρων 
 Συσχέτιση συνολικών επενδύσεων τόπου µε τελικό µερίδιο αγοράς 
 Συσχέτιση τελικής δηµοτικότητας µε τελική απόδοση 
 Ποσοστά επιτυχίας καθενός από τα 2 είδη τόπων 
 Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες 

Μελέτη επίδρασης 

 
 1. Μεγέθους πορτφόλιο  
 2. Βαθµού προσήλωσης χρηστών σε πορτφόλιο  
 3. Αυξανόµενων πληθυσµών πρακτόρων 
 

 

Στο Πείραµα 1, δραστηριοποιούνται στην αγορά δύο τύποι δικτυακών τόπων. Οι τόποι του πρώτου τύπου 
είναι «εξειδικευµένοι». ∆ηλαδή, προσφέρουν συνολικά τέσσερις εκδόσεις επιλεγµένες οµοιόµορφα µέσα 
από την ίδια κατηγορία. Αντίθετα, οι τόποι του δεύτερου τύπου είναι «διαφοροποιηµένοι»1 και διαθέτουν 
από µία έκδοση σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, επιλεγµένες οµοιόµορφα από το σύνολο των 
υπαρχουσών κατηγοριών. Οι χρήστες αναζητούν νέους τόπους µέσα από τη µηχανή αναζήτησης και 
επισκέπτονται συχνά τόπους από το πορτφόλιό τους. Στο Πείραµα 1 δεν υπάρχει εξερεύνηση µέσω του 
δικτύου των συνδέσµων. Οι τόποι χρησιµοποιούν ως επιθετική επενδυτική πολιτική αυτή της σύγκρισης µε 
τον καλύτερο ανταγωνιστή τους. 

Στον Πίνακα 3.14 παρατίθενται οι τιµές των πιο βασικών παραµέτρων του πειράµατος αυτού 

 
Lp 10 
Vp 3 
Vs 5 
Ve 0 
Pu 0.25 

Lamda U~ [1,5] 

S 100 

C 10 

                                                           
1 Ο όρος διαφοροποιηµένος χρησιµοποιείται εδώ ως µετάφραση του όρου “diversified”. 
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V 20 

Su U~[1,5] 

 Paggr 0.25 

Ti ~U[100,150] 
 

Πίνακας 3.14 

Βασικά αποτελέσµατα 

Κατανοµή επισκεπτών σε ιστοχώρους 

Εξετάζοντας την κατανοµή των επισκεπτών στους τόπους στο τέλος της προσοµοίωσης, διαπιστώνεται ότι 
ένας µικρός αριθµός από τόπους συγκεντρώνει συγκριτικά µεγάλους αριθµούς επισκεπτών, αρκετoί τόποι 
έχουν από µέσο ως µικρό µερίδιο στην αγορά, ενώ οι περισσότεροι τόποι έχουν πολύ λίγους επισκέπτες. 
Το µερίδιο αγοράς του πιο δηµοφιλούς τόπου είναι περίπου 2,5%, ενώ οι λιγότερο δηµοφιλείς τόποι, που 
αποτελούν το 78% του συνολικού πληθυσµού, έχουν κατά µέσο όρο µερίδιο αγοράς ίσο 0.13%. Εποµένως, 
οι πιο δηµοφιλείς τόποι έχουν πολλαπλάσιο µερίδιο αγοράς από τους λιγότερο δηµοφιλείς. Τα στοιχεία 
αυτά δείχνουν ότι στην οικονοµία διαµορφώθηκαν συνθήκες συγκέντρωσης. Η µικρή τιµή του µέγιστου 
µεριδίου αγοράς οφείλεται στο γεγονός ότι οι τόποι δεν προσφέρουν πολύ µεγάλο αριθµό εκδόσεων και 
κατηγοριών και ότι οι προσφορές των τόπων και οι προτιµήσεις των καταναλωτών είναι οµοιόµορφα 
κατανεµηµένες. 

Στο Σχήµα 3.10 παριστάνεται το ιστόγραµµα του αριθµού των ιστοχώρων (άξονας y) ως προς το πλήθος 
των επισκέψεων που συγκέντρωσαν στην τελευταία περίοδο της προσοµοίωσης (άξονας x).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.10  

Τα στιγµιότυπα του Σχήµατος 3.11 παρουσιάζουν το µερίδιο αγοράς που είχε κάθε τόπος σε αρχικό στάδιο 
(περίοδος 500) και στο τέλος της προσοµοίωσης αντίστοιχα (περίοδος 15000). Ξεκινώντας από µια 
οµοιόµορφη αρχική κατάσταση, παρατηρούµε πως αρχίζουν από νωρίς να αναδεικνύονται κάποιοι τόποι  
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ως πιο δηµοφιλείς (αριστερά) και τελικά το σύστηµα µεταβαίνει σε µια κατάσταση πλήρους 
ανοµοιοµορφίας (δεξιά). Προέκυψε, εποµένως, µια ιεραρχική οργάνωση των τόπων βάσει του µεριδίου 
αγοράς τους.  

 

Simulation step = 500 Simulation step = 15000  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.11  

Κάθε σηµείο του άξονα x αντιστοιχεί σε έναν δικτυακό τόπο στο πείραµα και το ύψος της γραµµής που 
ξεκινά από αυτό, παριστάνει το λόγο των επισκέψεων που είχε ο τόπος τη συγκεκριµένη περίοδο της 
προσοµοίωσης προς το συνολικό αριθµό χρηστών. 

Τέλος, ο µέσος ρυθµός αύξησης των επισκέψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης για τους 5 
τόπους που ήταν πιο δηµοφιλείς στο τέλος της προσοµοίωσης, ήταν 6.4%.  

 

Επιβίωση ιστοχώρων 

Στο Σχήµα 3.12 απεικονίζεται ο αριθµός των ιστοχώρων που έχουν απόδοση πάνω από το 1/100 της µέσης 
απόδοσης σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης. Θεωρούµε την τιµή αυτη, ως την ελάχιστη απόδοση που 
µπορεί να έχει ένας τόπος που θεωρείται ότι επιβιώνει στην οικονοµία. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.12  
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Στον άξονα x παριστάνονται οι περίοδοι της προσοµοίωσης, από την αρχή µέχρι το τέλος, και στον άξονα 
y το ποσοστό των τόπων που επιβιώνουν σε κάθε περίοδο. Το ποσοστό των ιστοχώρων που έχουν µη 
αµελητέα απόδοση τελικά φτάνει το 39%. ∆ηλαδή ,λιγότεροι από τους µισούς ιστοχώρους καταφέρνουν να 
έχουν έστω και µικρή. 

 

Συσχέτιση συνολικού ποσού επενδύσεων – δηµοτικότητας τόπου 

Υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ των συνολικών επενδύσεων που έχει κάνει κάθε τόπος και της 
δηµοτικότητας του. Ένας ιστοχώρος που έκανε επενδύσεις και αύξησε την απόδοσή του, κατάφερε να 
προσελκύσει κι άλλους επισκέπτες, µε αποτέλεσµα να κάνει κι άλλες επενδύσεις και ούτω καθεξής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 3.13 

Κάθε σηµείο του Σχήµατος 3.13 αντιστοιχεί σε έναν δικτυακό τόπο του οποίου η x συντεταγµένη 
αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των επενδύσεων που έκανε ο τόπος, και η y συντεταγµένη στο λόγο των 
επισκέψεων που είχε, στο τέλος της προσοµοίωσης, προς το συνολικό αριθµό χρηστών. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο πιο δηµοφιλής ιστοχώρος, έχει κάνει υψηλό συνολικό ποσό επενδύσεων αλλά 
όχι και το υψηλότερο. Υπάρχουν τόποι που έκαναν συνολικά µεγάλες επενδύσεις και αµείφθηκαν για αυτό 
και άλλοι που δεν ήταν τόσο τυχεροί. Αυτό σηµαίνει ότι οι επενδύσεις δεν οδηγούν απόλυτα τα 
αποτελέσµατα του µοντέλου. 

 

Συσχέτιση απόδοσης - δηµοτικότητας 

Η σχέση µεταξύ απόδοσης και δηµοτικότητας είναι αρκετά σηµαντική, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.14. 
Τόποι µε µεγάλη δηµοτικότητα έχουν από µέτρια ως µεγάλη απόδοση, αλλά ο τόπος µε την µεγαλύτερη 
απόδοση δεν είναι απαραίτητα και ο πιο δηµοφιλής. Αντίθετα, τόποι µε µικρή απόδοση έχουν κατά κανόνα 
και µικρή δηµοτικότητα, γιατί η χρησιµότητα που δίνουν στους επισκέπτες τους είναι µικρή. 
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Κάθε σηµείο του Σχήµατος 3.14 αντιστοιχεί σε έναν δικτυακό τόπο του οποίου η x συντεταγµένη του 
αντιστοιχεί στην απόδοση που είχε στο τέλος της προσοµοίωσης και η y συντεταγµένη στο λόγο των 
επισκέψεων, χρηστών στο τέλος της προσοµοίωση, που είχε προς το συνολικό αριθµό ς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 3.14 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε βαθµό διαφοροποίησης 

Προκειµένου να εξεταστεί ο βαθµός επιτυχίας των διαφορετικών τύπων ιστοχώρων της οικονοµίας, οι 
ιστοχώροι κατατάσσονται µε βάση το µερίδιο αγοράς τους στο τέλος της προσοµοίωσης. Στη συνέχεια, 
υπολογίζεται το ποσοστό των τόπων που είναι διαφοροποιηµένοι (ALL DIFF) έναντι των εξειδικευµένων 
(ALL SPEC) στο άνω 1%-10% της κατάταξης. Τα ποσοστά που υπολογίστηκαν παρατίθενται στον Πίνακα 
3.15. ∆ιαπιστώνεται ότι οι διαφοροποιηµένοι τόποι συγκεντρώνουν το 54% στο άνω 10% των θέσεων, ενώ 
σε ακόµη υψηλότερες θέσεις η κυριαρχία τους είναι ακόµη πιο έντονη, π.χ. στο άνω 1% έχουν το 80%. 
Άρα, προσφέροντας έστω και µία έκδοση σε διάφορες κατηγορίες ένας ιστοχώρος έχει αρκετά µεγαλύτερες 
πιθανότητες να συγκεντρώσει µεγάλο µερίδιο αγοράς. Η προσφορά µεγαλύτερου αριθµού κατηγοριών 
κάνει τους τόπους ελκυστικούς σε µεγαλύτερη βάση χρηστών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτες 
θέσεις % % ALL SPEC % ALL DIFF

1% 20,0 80,0

2% 25,0 75,0
3% 23,3 76,7
4% 40,0 60,0
5% 40,0 60,0

6% 40,0 60,0
7% 40,0 60,0
8% 42,5 57,5
9% 45,6 54,4
10% 46,0 54,0

Τύποι ιστοχώρων

Πίνακας 3.15 
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Ωστόσο, στο άνω 10% το ποσοστό των εξειδικευµένων τόπων είναι λίγο χαµηλότερο από αυτό των 
διαφοροποιηµένων, γεγονός που σηµαίνει ότι οι τόποι αυτοί έχουν σηµαντικές πιθανότητες ανάπτυξης. 

 

Παράγοντες δηµοτικότητας 

Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι, όπως φάνηκε, η δραστηριοποίηση σε πολλές κατηγορίες, µέσω 
των οποίων, ένας τόπος απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό. Το πλεονέκτηµα των διαφοροποιηµένων τόπων, 
ενισχύεται από το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν πάνω από ένα ενδιαφέροντα και προτίµηση για ποικιλία. 
Το τελευταίο σηµαίνει ότι η χρησιµότητα που παίρνουν από έναν τόπο αυξάνεται µε τον αριθµό των 
κατηγοριών που διαθέτει ο τόπος αυτός και οι οποίες τους ενδιαφέρουν (βλ. Εξίσωση 3.13). Βεβαίως, αυτό 
δεν είναι απόλυτο, δεδοµένου ότι κάθε χρήστης επηρεάζεται και από την απόδοση που έχει ένας τόπος. 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την εξέλιξη ενός τόπου, είναι η επιλογή των εκδόσεων που 
προσφέρει σε κάθε κατηγορία και παίζει κυρίως ρόλο για τους διαφοροποιηµένους ιστοχώρους. Παρατηρεί 
κανείς αναλύοντας τα αποτελέσµατα ότι, οι ιστοχώροι που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις σε δηµοτικότητα 
τείνουν να προσφέρουν εκδόσεις στη µέση των κατηγοριών στις οποίες δραστηριοποιούνται. 
Παριστάνοντας κάθε κατηγορία ως γραµµική πόλη, ο πωλητής που βρίσκεται στο κέντρο έχει κατά µέσο 
όρο, τη µικρότερη απόσταση από όλους τους καταναλωτές που είναι κατανεµηµένοι κατά µήκος της 
πόλης. Στην πράξη αυτό µεταφράζεται στο ότι είναι προτιµότερο το περιεχόµενο που προσφέρει ένας 
τόπος να είναι κοντά στις προτιµήσεις του µέσου χρήστη.  

 

Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες  

Στην παράγραφο αυτή θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισµού σε κάθε µια από τις 10 
προσφερόµενες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, θα αναζητηθούν τα χαρακτηριστικά 
των τόπων που συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, στην κατηγορία αυτή, σε κάθε περίοδο της 
προσοµοίωσης. Σε κάθε κατηγορία κατά µέσο όρο 4.6 τόποι πέρασαν από την πρώτη θέση. 

Στις περισσότερες κατηγορίες νικητές ήταν τόποι διαφοροποιηµένοι που ανήκαν, στη γενική κατάταξη 
βάσει της δηµοτικότητας, στο άνω 1-2%. Παρ' όλ' αυτά, γίνονται µάχες µεταξύ διαφοροποιηµένων και 
εξειδικευµένων τόπων σε κάθε κατηγορία και τα αποτελέσµατα πολλές φορές είναι αµφίρροπα. Λίγες είναι 
οι φορές που ένας τόπος από την αρχή της προσοµοίωσης συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των 
προτιµήσεων σε αυτήν και το διατηρεί µέχρι το τέλος. Πιο συχνά, διαπιστώνει κανείς πως, ο 
δηµοφιλέστερος τόπος σε κάθε κατηγορία καταλαµβάνει την πρώτη θέση από ένα σηµείο και µετά ή ότι το 
παιχνίδι παίζεται µέχρι τέλους. Πολλές φορές συµβαίνει σε αρχικά στάδια του παιχνιδιού να είναι 
δηµοφιλέστερος σε µια κατηγορία ένας εξειδικευµένος τόπος, αλλά, σταδιακά, επειδή κάποιος 
διαφοροποιηµένος τόπος καταφέρνει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα συνολικού µεριδίου αγοράς, αποκτά 
καλύτερη απόδοση από τον εξειδικευµένο τόπο, και τελικά γίνεται πιο ελκυστικός για τους χρήστες που 
ενδιαφέρονται για την κατηγορία αυτή. Εκτός από την αυξηµένη απόδοση των διαφοροποιηµένων τόπων, 
το γεγονός ότι µπορούν να καλύψουν τους χρήστες της κατηγορίας και σε άλλες κατηγορίες που, πιθανόν 
να, τους ενδιαφέρουν ενισχύει το πλεονέκτηµά των διαφοροποιηµένων τόπων. 

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 76 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

Στο Σχήµα 3.14 παριστάνεται η εξέλιξη του αριθµού των επισκέψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προσοµοίωσης, των τόπων που, σε κάποια περίοδο, αναδείχθηκαν ως οι δηµοφιλέστεροι1 στην κατηγορία 
10. Μόνο δύο τόποι κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της κατηγορίας 10. Ο ένας τόπος ήταν 
εξειδικευµένος και ο άλλος διαφοροποιηµένος. Παρατηρούµε ότι, αρχικά ο διαφοροποιηµένος τόπος είχε 
µικρό µερίδιο αγοράς. Σταδιακά, όµως, αύξησε την απόδοσή του και το µερίδιο αγοράς του µε αποτέλεσµα 
να ξεπεράσει µερικές φορές τον εξειδικευµένο τόπο σε δηµοτικότητα και να είναι στο τέλος πιο 
δηµοφιλής. Ο διαφοροποιηµένος τόπος κατάφερε να αυξήσει την απόδοσή του επειδή στο σύνολο των 
κατηγοριών του έγινε δηµοφιλής. Στο τέλος ήταν 4ος στη γενική κατάταξη, ενώ ο εξειδικευµένος τόπος 
ήταν µόλις 58ος. Εποµένως η απόδοση που απέκτησε σταδιακά εξαιτίας του συνόλου των προσφορών του 
σε όλες τις κατηγορίες, τον έκανε πιο ανταγωνιστικό από τον εξειδικευµένο τόπο.  

 

 

 

 

Σχήµα 3.15  

Τα πράγµατα όµως δεν εξελίσσονται πάντα µε τον ίδιο τρόπο. Ένα άλλο παράδειγµα των δυναµικών 
συνθηκών ανταγωνισµού που µπορεί να προκύψουν µέσα σε µια κατηγορία είναι το ακόλουθο. Στην 
κατηγορία 7, για παράδειγµα (Σχήµα 3.16), στα πρώτα στάδια περισσότερους επισκέπτες (ή ισοδύναµα, 
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς) είχαν δύο διαφοροποιηµένοι τόποι. Αλλά, στο µεγαλύτερο µέρος της 
προσοµοίωσης, τρεις εξειδικευµένοι ιστοχώροι µονοπώλησαν τους χρήστες της κατηγορίας αυτής. Το 
µερίδιο αγοράς που ανέπτυξαν σταδιακά λόγω της µηχανής αναζήτησης ήταν µεγαλύτερο από αυτά των 
διαφοροποιηµένων τόπων µε αποτέλεσµα να αυξήσουν την απόδοσή τους, να κάνουν επενδύσεις και να 
ενισχύουν συνεχώς τη θέση τους στην κατηγορία. Οι τρεις εξειδικευµένοι ιστοχώροι στην τελική κατάταξη 
κατόρθωσαν να µπουν στο άνω 1-2% των πιο δηµοφιλών τόπων. 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.16 

 

                                                           
1 Με κριτήριο το µερίδιο αγοράς που είχαν εντός της κατηγορίας, δηλαδή το ποσοστό των επισκεπτών τους που 
ενδιαφέρονται για την κατηγορία αυτή επί του συνολικού αριθµού των χρηστών που ενδιαφέρονται για τη 
συγκεκριµένη κατηγορία. 
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Επίδραση παραµέτρων 

Π1.1 Επίδραση µεγέθους πορτφόλιο 

Επαναλάβαµε το Πείραµα 1, αρχικοποιώντας τους χρήστες µε µικρότερο µέγεθος πορτφόλιο, lp=5. Οι 
υπόλοιπες τιµές των παραµέτρων της προσοµοίωσης είναι ίδιες µε αυτές του Πίνακα 3.14. Οι χρήστες, στο 
Πείραµα 1.1 συχνάζουν, σε µικρότερο αριθµό από τόπους και µε µεγαλύτερη συχνότητα από το Πείραµα 
1.  

Παρατηρείται ότι, αφενός, οι δηµοφιλείς τόποι έχουν σχεδόν τα διπλάσια µερίδια αγοράς από πριν (5%) 
και, αφετέρου, ότι το 90% σχεδόν των τόπων έχουν ελάχιστες επισκέψεις. Αυτό σηµαίνει ότι στην 
οικονοµία εµφανίζεται πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση. Επιπλέον, το ποσοστό των τόπων που επιζούν 
βάσει του κριτηρίου της ελάχιστης απόδοσης είναι σχεδόν το µισό, φτάνει στο 20.6%. Ενώ, όπως είναι 
αναµενόµενο, η συσχέτιση µεταξύ συνολικής απόδοσης και δηµοτικότητας τόπου, καθώς και η συσχέτιση 
απόδοσης και δηµοτικότητας είναι µεγαλύτερες. Ο µέσος ρυθµός αύξησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προσοµοίωσης των επισκεπτών των 5 δηµοφιλέστερων τόπων στο τέλος της προσοµοίωσης, ήταν 9.6%. 

Οι εξειδικευµένοι τόποι στο άνω 10% των θέσεων, της τελικής κατάταξης µε βάση τη δηµοτικότητα, 
αύξησαν σηµαντικά την παρουσία τους, συγκεντρώνοντας το 61.5% των επισκέψεων. 

Σε κάθε κατηγορία, κατά µέσο όρο 3.3 τόποι κατέλαβαν την πρώτη θέση σε όλη τη διάρκεια του 
πειράµατος, έναντι 4 στο Πείραµα 1. ∆ηλαδή, ο ανταγωνισµός για την πρώτη θέση µειώθηκε. 

Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι οι χρήστες εντάσσουν στο πορτφόλιό τους µόνο τους 
καλύτερους τόπους που βρίσκουν στην πορεία της αναζήτησής τους. Το µικρότερο πορτφόλιο δίνει 
πιθανότητες σε λιγότερους τόπους να αναπτυχθούν. Οι τόποι που καταφέρνουν, όµως, να µπουν σε 
πορτφόλιο, δέχονται περισσότερες επισκέψεις σε σχέση µε πριν και έτσι αυξάνουν µε µεγαλύτερο ρυθµό 
την απόδοσή τους, µε αποτέλεσµα να µπαίνουν σε ακόµα µεγαλύτερο αριθµό από πορτφόλιο και ούτω 
καθ’ εξής. 

 

Π1.2 Επίδραση του βαθµού προσήλωσης των καταναλωτών στο πορτφόλιό τους 

To πείραµα αυτό, αποτελεί επανάληψη του Πειράµατος 1 (Π.1) µε τη διαφορά ότι οι χρήστες, την πρώτη 
φορά που συναντούν έναν τόπο, ο οποίος τους προσφέρει µεγαλύτερη χρησιµότητα από τη χρησιµότητα 
του χειρότερου τόπου στο πορτφόλιό τους, (lambda = 1), ανανεώνουν το πορτφόλιό τους. ∆ιαπιστώνεται 
ότι ο πιο δηµοφιλής τόπος συγκεντρώνει λίγο µικρότερο µερίδιο αγοράς απ’ ότι στο Π.1, ενώ υπάρχει 
µικρή αύξηση στον αριθµό των τόπων που έχουν µεγάλα µερίδια αγοράς. Ο µέσος ρυθµός αύξησης των 
επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης των 5 πιο δηµοφιλών τόπων στο τέλος της 
προσοµοίωσης, αυξήθηκε και έφτασε στο 6.9%. 

Επιπλέον, ο αριθµός των τόπων που επιβιώνουν µειώνεται αρκετά, σε σχέση µε το Πείραµα 1, και φτάνει 
το 34.9%.  
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Οι εξειδικευµένοι τόποι στο άνω 10% των θέσεων της τελικής κατάταξης µε βάση τη δηµοτικότητα 
συγκέντρωσαν το 32.2% δηλαδή µειώθηκε σηµαντικά την παρουσία τους στις πρώτες θέσεις. Ωστόσο 
αύξησαν την διείσδυσή τους στο άνω 1% αγγίζοντας το 30%. 

Σε κάθε κατηγορία κατά µέσο όρο 4.9 τόποι είναι στην πρώτη θέση ανά κατηγορία, αριθµός λίγο 
µεγαλύτερος από το Πείραµα 1, γεγονός που δηλώνει ενίσχυση του ανταγωνισµού για τα πρωτεία σε κάθε 
κατηγορία.  

Το γεγονός ότι, είναι πιο εύκολο οι χρήστες να µεταπηδήσουν από έναν τόπο σε έναν άλλο, από τη µια, 
δηµιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη συνολικά, αλλά, από την άλλη, θα πρέπει ένας τόπος να 
συνεχίσει να είναι καλός µέσω των επενδύσεων που θα κάνει προκειµένου να διατηρήσει τους χρήστες που 
αποκτά σχετικά εύκολα. ∆ηλαδή ένας τόπος κερδίζει πιο εύκολα επισκέπτες αλλά χάνει και πιο εύκολα. Το 
αποτέλεσµα είναι τόποι που καταφέρνουν πραγµατικά να είναι σταθερά καλοί στην απόδοσής του 
λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς και ενισχύονται περισσότερο. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι και 
ότι η συσχέτιση µεταξύ συνολικής επένδυσης και δηµοτικότητας αυξάνει.  

 

Π1.3 Επίδραση του αυξανόµενων πληθυσµών πρακτόρων 

Επαναλάβαµε το Πείραµα 1 µε τον αριθµό των πρακτόρων να αυξάνεται µε σταθερό εκθετικό ρυθµό. 
∆ηλαδή το σύστηµα ξεκινά µε έναν µικρό αριθµό από τόπους (100) και έναν µικρό αριθµό από χρήστες 
(1000) και σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης προστίθενται νέοι τόποι και νέοι χρήστες. Το πείραµα 
εκτελέστηκε για 5000 περιόδους. Ζητήµατα σταθεροποίησης του συστήµατος δεν εξετάστηκαν. 

 
Κατανοµή επισκεπτών σε ιστοχώρους 

Η κατανοµή των επισκεπτών στους τόπους όταν ο αριθµός των πρακτόρων αυξάνει είναι παρόµοια µε αυτή 
του στατικού πειράµατος. Υπάρχουν όµως περισσότεροι τόποι µε πολύ λίγους επισκέπτες, ενώ αντίθετα οι 
πιο δηµοφιλείς τόποι έχουν λίγο περισσότερες επισκέψεις συγκριτικά µε το Πείραµα 1, αγγίζουν το 2,6%. 
Το ποσοστό των τόπων που επιβιώνει είναι µεγαλύτερο (53.7%). Η συνεχής είσοδος νέων χρηστών µε 
τυχαία επιλεγµένα πορτφόλιο, δίνει αρχική ώθηση και στους νέους τόπους, ενώ και οι παλιοί τόποι που τα 
πήγαν καλά από την αρχή ενισχύονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.17 
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Ο µέσος ρυθµός αύξησης των επισκεπτών που είχαν σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης οι πρώτοι 5 
τόποι µε βάση τους επισκέπτες στο τέλος της προσοµοίωσης, ήταν 27.4%. 

 

Συσχέτιση συνολικού ποσού επενδύσεων – δηµοτικότητας 

Η συσχέτιση µεταξύ των συνολικών επενδύσεων που έχει κάνει κάθε τόπος και της δηµοτικότητάς του 
είναι σηµαντική, αλλά µειωµένη σε σχέση µε το στατικό πείραµα, καθώς οι νέοι τόποι έχουν κάνει 
λιγότερες φορές επενδύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε το βαθµό διαφοροποίησης 
Σχήµα 3.18 

Παρατηρούµε, στον Πίνακα 3.16, ότι οι διαφοροποιηµένοι τόποι κυριαρχούν σε µεγαλύτερο βαθµό στο 
άνω 1-7% της τελικής κατάταξης έναντι των εξειδικευµένων. Αλλά, στο άνω 10%, το ποσοστό των 
εξειδικευµένων τόπων µειώθηκε µόνο κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 
ότι οι νέοι, εξειδικευµένοι τόποι που εισέρχονται στην οικονοµία, έχουν µικρότερο ρυθµός αύξησης 
επισκέψεων, έναντι των διαφοροποιηµένων αντιπάλων τους. Εποµένως, και η απόδοσή τους αυξάνεται µε 
βραδύτερο ρυθµό, πράγµα που τους κάνει λιγότερο ανταγωνίσιµους για τις πρώτες θέσεις.  

Πρώτες 
θέσεις % % ALL SPEC % ALL DIFF

1% 10,0 90,0

2% 5,0 95,0
3% 6,7 93,3
4% 22,5 77,5
5% 26,0 74,0

6% 30,0 70,0
7% 35,7 64,3
8% 41,3 58,8
9% 42,2 57,8
10% 45,0 55,0

Τύποι ιστοχώρων

Πίνακας 3.16 
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Ποσοστά επιτυχίας νεοεµφανιζόµενων τόπων 

Στον Πίνακα 3.17, αναγράφεται για το άνω 1-10% των θέσεων της τελικής κατάταξης µε βάση τη 
δηµοτικότητα, το ποσοστό που συγκέντρωσαν νέοι τόποι που εισήλθαν στην οικονοµία. Στο Σχήµα 3.18, 
κάθε σηµείο αντιστοιχεί σε έναν τόπο. Η x συντεταγµένη του αντιστοιχεί στην περίοδο εισόδου του στην 
οικονοµία, ενώ η y συντεταγµένη αντιστοιχεί στο λόγο του αριθµού των επισκέψεων που είχε στο τέλος 
προς το συνολικό αριθµό των χρηστών. Παρατηρούµε ότι η διείσδυση των νέων τόπων στο άνω 10% 
φτάνει στο 55%. Εποµένως, κάποιοι τόποι από τον αρχικό, µικρό πληθυσµό καταφέρνουν όχι µόνο να 
επιβιώσουν, αλλά, και να είναι και ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στο ότι το 
µερίδιο αγοράς που έχει ένας τόπος, αρχικά, είναι πιο σηµαντικό από αυτό σε µεταγενέστερες περιόδους 
για τον ίδιο αριθµό επισκέψεων, επειδή ο αριθµός των χρηστών αυξάνει. Αυτό δίνει από την αρχή 
σηµαντική απόδοση στους τόπους του αρχικού πληθυσµού, µε αποτέλεσµα να αποκτήσουν µια δυναµική 
που µπορεί να τους οδηγήσει σε υψηλές θέσεις. 

 

Πρώτες θέσεις % Νέοι τόποι % 

1% 60,0% 
2% 50,0% 
3% 50,0% 
4% 50,0% 
5% 46,0% 
6% 45,0% 
7% 47,1% 
8% 50,0% 
 9% 53,3% 
10% 55,0% 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.19 

 

 
Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες προϊόντων 

Εξετάζοντας τους τόπους που ήταν κατά τη διάρκεια της προσοµ
κατηγοριών, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι είναι οι τόποι που ανήκο
αυτό να σηµαίνει, ότι δεν γίνονται πρώτοι αρκετά συχνά και τόπο
µεταγενέστερες περιόδους. Τις περισσότερες φορές ο ανταγωνισµός είνα
µέχρι το τέλος. Κατά µέσο όρο 4 τόποι ανά κατηγορία έρχονται στην πρ
πειράµατος.  

Για παράδειγµα στην κατηγορία 3 (Σχήµα 3.20) ένας νέος εξειδικευµένο
που κατάφερε να ξεπεράσει πολλούς διαφοροποιηµένους τόπους, ο
ανταγωνισµό µεταξύ τους για τα πρωτεία της κατηγορίας. 
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Πίνακας 3.17 
οίωσης στις πρώτες θέσεις των 
υν στον αρχικό πληθυσµό. Χωρίς 
ι που εισήλθαν στην αγορά σε 
ι έντονος µέσα σε µια κατηγορία 
ώτη θέση σε όλη τη διάρκεια του 

ς τόπος ανέπτυξε τέτοια δυναµική 
ι οποίοι βρίσκονταν σε έντονο 
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Σχήµα 3.20 

Στο Σχήµα 3.21 βλέπουµε τη µάχη µεταξύ δύο διαφοροποιηµένων τόπων στην κατηγορία 7, εκ των οποίων 
ο ένας δεν ανήκε στον αρχικό πληθυσµό. Ο τόπος από τον αρχικό πληθυσµό είχε µια σταθερή υπεροχή την 
οποία όµως τελικά φαίνεται να καλύπτει ο τόπος που εισήλθε αργότερα καθώς ανέπτυξε µεγάλη δυναµική 
και στην τελική γενική κατάταξη ήταν πιο δηµοφιλής. 

 

 

 

 

Σχήµα 3.21  

Στον Πίνακα 3.18 συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσµατα των Πειραµάτων 1, 1.1, 1.2 και 1.3. 

 

 Μέγιστο  
µερίδιο αγοράς 

Ποσοστό  
επιζώντων 

Ποσοστό 
SPEC στο  
άνω 10% 

Ποσοστό 
νέων τόπων 
στο άνω 10% 

Μέσος ρυθµός 
αύξησης 
επισκεπτών 

Μέσος αριθµός 
πρώτων ανά 
 κατηγορία 

Π1 2.5 39% 46% - 6.4% 4.6 
Π1.1 5.12 20.6% 61.5% - 3.3% 3.3 
Π1.2 2.4 34.9% 32.2% - 4.9% 4.9 
Π1.3 2.6 53.7% 45% 55% 27.4% 4 

Πίνακας 3.18 
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Πείραµα 2  
 

Αυξανόµενος αριθµός πρακτόρων 
µε σταθερό εκθετικό ρυθµό 

Αρχικά:100 τόποι  
Τελικά:1000 τόποι 

Αρχικά: 1000 χρήστες 
Τελικά:10000 χρήστες 

4 είδη τόπων 
Εξειδικευµένοι  
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης 

∆ιαφοροποιηµένοι 
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης 

Περίοδοι προσοµοίωσης 5000 

Ανακάλυψη νέων τόπων µέσω: Μηχανή αναζήτησης 

Κριτήριο αλγ/θµου µηχανής αναζ/σης Απόσταση µεταξύ ζητούµενης και διαθέσιµης έκδοσης

Χαρακτηριστικά 
πειράµατος 

 
 

Επιθετική επενδυτική στρατηγική Σύγκριση µε αµέσως καλύτερο ανταγωνιστή σε µια 
κατηγορία 

Παρατηρούµενα 
Μεγέθη/Μέτρα 

 Κατανοµή επισκεπτών σε ιστοχώρους 
 Επιβίωση ιστοχώρων 
 Ποσοστά επιτυχίας καθενός από τα 4 είδη τόπων  
 Ποσοστά επιτυχίας νεοεµφανιζόµενων τόπων 
 Παράγοντες δηµοτικότητας 
 Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες 

Μελέτη επίδρασης 

1 Έντασης της προτίµησης των χρηστών για όφελος από συνάθροιση  
2. Αριθµού κατηγοριών και εκδόσεων στην οικονοµία 
3. Επίδραση εναλλακτικών πολιτικών επενδύσεων 

i. Σύγκριση µε απόδοση καλύτερου ανταγωνιστή 
ii. Σύγκριση µε µέση απόδοση  
iii. Συνδυασµός των i και ii 

 
Στο Πείραµα 2 δραστηριοποιούνται στην αγορά, όπως και πριν, διαφοροποιηµένοι και εξειδικευµένοι 
τόποι. Επιπλέον, κάθε τόπος, είτε είναι εξειδικευµένος, είτε είναι διαφοροποιηµένος, προσφέρει µε 
πιθανότητα 0.5 υπηρεσίες που δηµιουργούν όφελος από συνάθροιση στους επισκέπτες του. Εποµένως, 
διαµορφώνονται συνολικά τέσσερις διαφορετικοί τύποι ιστοχώρων. Οι χρήστες αναζητούν νέους τόπους 
µέσα από τη µηχανή αναζήτησης και επισκέπτονται συχνά τόπους από το πορτφόλιό τους. Στο πείραµα 
αυτό δεν υπάρχει εξερεύνηση µέσω του δικτύου των συνδέσµων. Οι τόποι χρησιµοποιούν ως επιθετική 
επενδυτική στρατηγική, αυτή της σύγκρισης µε τον καλύτερο ανταγωνιστή τους. Για τους χρήστες στο 
Πείραµα 2, το όφελος από συνάθροιση και το όφελος από τις εκδόσεις έχουν την ίδια βαρύτητα στη 
συνάρτηση χρησιµότητάς τους, δηλαδή r=0.5 (βλ. Εξίσωση 3.13). Τέλος, όπως και στο Π 1.3, ο αριθµός 
των χρηστών και των τόπων αυξάνεται σε κάθε βήµα της προσοµοίωσης µε σταθερό εκθετικό ρυθµό. Οι 
υπόλοιπες παράµετροι της προσοµοίωσης είναι ίδιες µε αυτές του Πίνακα 3.14. 

 

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 83 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

Βασικά αποτελέσµατα 

Κατανοµή επισκεπτών στους τόπους 

Η κατανοµή των επισκεπτών στους τόπους έχει παρόµοια µορφή µε αυτή του Πειράµατος 1.3, µε τη 
διαφορά ότι λιγότεροι τόποι έχουν πολύ µικρά µερίδια αγοράς, ενώ οι πιο δηµοφιλείς τόποι έχουν λίγο 
µεγαλύτερα µερίδια αγοράς. Συγκεκριµένα, ο πιο δηµοφιλής τόπος συγκέντρωσε µερίδιο αγοράς ίσο µε 
2,75%, ελάχιστα αυξηµένο σε σχέση µε το Π1.3. Η συγκέντρωση στην οικονοµία είναι σχεδόν ίδια. 
Παρατηρούµε, επίσης, ότι περισσότεροι τόποι καταφέρνουν να επιβιώσουν (56.7%), καθώς, όπως 
αναφέρθηκε προηγουµένως, οι µικροί τόποι έχουν ενισχυθεί. Η προσθήκη του οφέλους συνάθροισης έχει 
ως αποτέλεσµα, τόποι, που πριν δεν είχαν µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, να καταφέρουν να γίνουν 
περισσότεροι ελκυστικοί. Το όφελος συνάθροισης αµβλύνει τις διαφορές των µεριδίων αγοράς µεταξύ των 
τόπων. 

Στο Σχήµα 3.22 παριστάνεται το ιστόγραµµα του αριθµού των ιστοχώρων (άξονας y) ως προς το πλήθος 
των επισκέψεων που συγκέντρωσαν στην τελευταία περίοδο της προσοµοίωσης (άξονας x).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.22 

 

Ο µέσος ρυθµός αύξησης των επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης των 5 τόπων που ήταν οι 
πιο δηµοφιλείς στο τέλος µειώθηκε λίγο και έφτασε στο 26.61%. Εποµένως, η ανάπτυξη των 
δηµοφιλέστερων τόπων, κάτω από τις συνθήκες του πειράµατος αυτού, περιορίστηκε. 

 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε βαθµό διαφοροποίησης 

Παρατηρείται στον Πίνακα 3.19 ότι, στο άνω 10% των θέσεων της τελικής κατάταξης µε βάση τη 
δηµοτικότητα, οι διαφοροποιηµένοι τόποι, µε ή χωρίς όφελος συνάθροισης, κυριαρχούν έναντι των 
εξειδικευµένων τόπων. Αν και οι εξειδικευµένοι τόποι έχουν µικρότερη παρουσία στο άνω 10%, σε σχέση 
µε το Πείραµα 1.3, κατάφεραν να πάρουν καλύτερες θέσεις µέσα σε αυτό (1-4%). 
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 Πρώτες 
θέσεις % 

 
% ALL SPEC

 
% ALL DIFF

1% 10,0 90,0 

2% 15,0 85,0 
3% 16,7 83,3 
4% 20,0 80,0 
5% 26,0 74,0 

6% 25,0 75,0 
7% 25,7 74,3 
8% 27,5 72,5 
9% 32,2 67,8 
10% 35,0 65,0 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.19 

Στον Πίνακα 3.20, αναφέρεται το ποσοστό επιτυχίας που έχει καθένας από τους 4 διαφορετικούς τύπους 
ιστοχώρων. ∆ηλαδή το ποσοστό των τόπων του κάθε τύπου που κατάφερε να διεισδύσει στο άνω 10%, 
20% κλπ των θέσεων της τελικής κατάταξης µε βάση τη δηµοτικότητα. Είναι προφανές, ότι οι 
διαφοροποιηµένοι τόποι, µε ή χωρίς όφελος συσσώρευσης, έχουν µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από τους 
αντίστοιχους εξειδικευµένους στο άνω 1-10%. Αντίθετα, το πλεονέκτηµα που έδωσε το όφελος 
συσσώρευσης, είναι εµφανές µόνο στους εξειδικευµένους τόπους, που το προσέφεραν, σε σχέση µε αυτούς 
που δεν το προσέφεραν.  

  Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 

Πρώτες θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB 

1% 0,0 2,1 0,4 1,5 

2% 0,0 4,2 1,1 2,6 
3% 0,0 5,5 1,9 4,5 
4% 0,4 6,8 2,7 5,9 
5% 2,2 7,6 3,1 7,1 

6% 2,6 8,9 3,4 8,9 
7% 3,0 10,5 4,2 10,0 
8% 3,9 12,7 5,0 10,4 
9% 4,7 13,1 6,9 11,2 
10% 6,0 13,1 8,0 12,6 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.20 

 

Ποσοστά επιτυχίας νεοεµφανιζόµενων τόπων 

∆ιαπιστώνεται ότι, µε την εισαγωγή του οφέλους από συνάθροιση, οι νέοι δικτυακοί τόποι µειώνουν την 
παρουσία τους στο άνω 1-10%. Κι αυτό γιατί κάποιοι, από νωρίς ενισχύονται λόγω του οφέλους 
συνάθροισης, και έτσι είναι λιγότερο εύκολο για τους νέους τόπους να τους ανταγωνιστούν. 
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Top Ranks New entrants 

1% 30,0% 

2% 40,0% 
3% 43,3% 
4% 42,5% 
5% 38,0% 

6% 43,3% 
7% 44,3% 
8% 45,0% 
 9% 48,9% 
10% 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 3.23 

Παράγοντες δηµοτικότητας  

 Εκτός από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, σχετικά µε
διαφοροποιηµένων τόπων και την προτίµηση για ποικιλία των χρηστώ
συνάθροισης επηρεάζει τη δηµοτικότητα των ιστοχώρων. Ωστόσο, η δυνα
ύπαρξη του οφέλους συνάθροισης είναι σηµαντική περισσότερο για τους εξ
το όφελος συνάθροισης αυξάνει µε το βαθµό εξειδίκευσης.  

Ενδεικτικό της δυναµικής που µπορεί να αναπτύξει ένας τόπος µε όφελ
ακόλουθο παράδειγµα. Στο Σχήµα 3.24, βλέπουµε την εξέλιξη του αρ
εξειδικευµένων τόπων. Ο τόπο 146, ενώ δεν ανήκει στον αρχικό πληθυσµό
συνδυασµό µε καλή αρχική επένδυση, τέτοια δυναµική που να ξεπ
εξειδικευµένο τόπο 83. Ο τόπος 83 δεν προσέφερε όφελος από συνάθροιση κ
ίδια κατηγορία και µε παρόµοιες εκδόσεις.  

 

 

 

 
Σχήµα 3.24 

 

Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες  

Πιο δηµοφιλής µέσα σε κάθε κατηγορία, αποδεικνύεται, είτε ένας δ
ιστοχώρος, ενώ δεν αποκλείονται και οι εξειδικευµένοι ιστοχώροι. Οι ιστοχ
πρώτοι στην κατηγορία τους, τις περισσότερες φορές προσφέρουν και όφελ
φορές παρατηρούνται έντονες µάχες σε µια κατηγορία και κατά καιρούς δια
σε δηµοτικότητα. Άλλες φορές ο νικητής της κατηγορίας είναι κάποιος πο
κατάφερε να διατηρηθεί ως το τέλος. Ο αριθµός των τόπων που έγιναν πι

Νοέµβριος, 2002  
50,0% Πίνακας 3.21 
 την εγγενή υπεροχή των 
ν, η ύπαρξη του οφέλους 
µική που γεννάται από την 
ειδικευµένους τόπους, καθώς 

ος από συνάθροιση είναι το 
ιθµού των επισκέψεων δύο 
, κατάφερε να αναπτύξει σε 
εράσει τον προπορευόµενο 
αι δραστηριοποιούνταν στην 

ηµοφιλής διαφοροποιηµένος 
ώροι που είναι κατά καιρούς 
ος από συνάθροιση. Κάποιες 
φορετικοί τόποι είναι πρώτοι 
υ διακρίθηκε από νωρίς και 
ο δηµοφιλείς ανά κατηγορία, 
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ήταν, κατά µέσο όρο, 3.5, ενώ στο Πείραµα 1.3 ήταν 4. Εποµένως, ο ανταγωνισµός έχει γίνει πιο σκληρός 
και κάποιοι τόποι που εξασφαλίζουν µεγάλο µερίδιο στην αγορά, το διατηρούν. 

Στην κατηγορία 3, για παράδειγµα, πιο δηµοφιλής στο τέλος της προσοµοίωσης ήταν ένας εξειδικευµένος 
ιστοχώρος, ο οποίος κατάφερε να κυριαρχήσει από τη µέση περίπου της προσοµοίωσης. Κατόρθωσε, 
µάλιστα, να ξεπεράσει διαφοροποιηµένους τόπους που στην τελική, γενική κατάταξη ήταν πιο δηµοφιλής 
από αυτόν. 

 

 

 

 

Σχήµα 3.25  

Στην κατηγορία 8 παρατηρούµε ότι, αρχικά, εναλλάσσονται στην κορυφή, 2 διαφοροποιηµένοι τόποι. Οι 
τόποι αυτοί τελικά στη γενική κατάταξη ανήκαν στο άνω 2%. Ωστόσο, αντιµετωπίζουν από ένα σηµείο και 
µετά τον έντονο ανταγωνισµό, ενός νέου διαφοροποιηµένου τόπου ο οποίος απέκτησε τέτοια δυναµική που 
τελικά ήταν 4ος στη γενική κατάταξη. 

 

 

 

 
 

Σχήµα 3.26  
 

Επίδραση παραµέτρων και συµπεριφορών 

Π2.1 Επίδραση της έντασης της προτίµησης των χρηστών για όφελος από συνάθροιση 

Στο Πείραµα 2.1, αρχικοποιούµε τον πληθυσµό των χρηστών, έτσι ώστε η πλειοψηφία τους (το 75%) να 
έχει µεγαλύτερη προτίµηση για όφελος από συνάθροιση σε σχέση µε όφελος από τις εκδόσεις, δηλαδή το 
75% των χρηστών έχει r= 2/3, ενώ το υπόλοιπο 25% έχει r=1/3. Παρατηρούµε ότι ο πιο δηµοφιλής τόπος 
έχει περισσότερους επισκέπτες σε σχέση µε το Πείραµα 2. Το µέγιστο µερίδιο αγοράς ήταν 2.9%. Οι 
ενδιάµεσοι τόποι έχουν ενισχυθεί ακόµα περισσότερο, καθώς επίσης και οι πολύ µεγάλοι τόποι, σε βάρος 
των πολύ µικρών. Συνολικά η συγκέντρωση του συστήµατος αυξήθηκε λίγο. Το ποσοστό επιβίωσης στην 
οικονοµία κυµάνθηκε στο 55.5%, δηλαδή µειώθηκε λίγο σε σχέση µε το Π.2, αλλά αυξήθηκε σε σχέση µε 
Π1.3. 

Όταν οι χρήστες έχουν, στην πλειοψηφία τους, µεγαλύτερη προτίµηση για όφελος από συνάθροιση, οι 
δικτυακοί τόποι, που προσφέρουν τέτοιο όφελος, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από τους 
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αντιπάλους τους, στον ίδιο τύπο χωρίς το όφελος αυτό. Επιπλέον, οι εξειδικευµένοι τόποι κατάφεραν να 
αυξήσουν τα ποσοστά τους στο άνω 1-10% συγκριτικά µε το Πείραµα 2, φτάνοντας στο 48%,καθώς το 
όφελος από συνάθροιση αυξάνει µε το βαθµό εξειδίκευσης.  

Όσον αφορά τους νεοεµφανιζόµενους τόπους, λιγότεροι διεισδύουν στις πρώτες θέσεις, συγκέντρωσαν 
47% του άνω 10% των θέσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι µεσαίοι και οι πολύ µεγάλοι τόποι έχουν 
ενισχυθεί από το όφελος συνάθροισης, προβάλλοντας έτσι ένα εµπόδιο για τους νεοεµφανιζόµενους 
τόπους. 

Αν το 75% των χρηστών έχει r=0.75 και το 25% r=0.75, τότε παρατηρούµε ότι η συγκέντρωση του 
συστήµατος είναι ακόµη µεγαλύτερη σε σχέση µε το Π.2.1 Ο πιο δηµοφιλής τόπος συγκεντρώνει ακόµα 
µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε το Π2, αλλά λίγο µικρότερο σε σχέση µε το Π2.1. Το ποσοστό των 

τόπων που επιβιώνουν είναι πολύ µεγαλύτερο, καθώς υπάρχουν λιγότεροι τόποι µε πολύ λίγους χρήστες. 
Ωστόσο ο ανταγωνισµός στις µεσαίες τάξεις είναι πιο σκληρός. Το ποσοστό των εξειδικευµένων τόπων 
στο άνω 10% των θέσεων έχει µειωθεί στο 35% αλλά έχουν καταλάβει καλύτερες θέσεις µέσα σε αυτό. Η 
ενίσχυση της επίδρασης του οφέλους από συνάθροιση, τον ανταγωνισµό µεταξύ των εξειδικευµένων 
τόπων, µε αποτέλεσµα να είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος από αυτούς. Αυτοί όµως που τα 
καταφέρνουν, τα πάνε πολύ καλύτερα από πριν, και ανταγωνίζονται πιο στενά τους πιο επιτυχηµένους από 
τους διαφοροποιηµένους τόπους µε όφελος από συνάθροιση.  

Στον πίνακα 3.22 συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσµατα για τις διάφορες τιµές του r. 

 

75% 
των 

χρηστών 

Μέγιστο 
µερίδιο αγοράς 

Ποσοστό 
επιζώντων

Ποσοστό 
SPEC στο 
άνω 10% 

Ποσοστό 
νέων τόπων 
στο άνω 10% 

Μέσος ρυθµός 
αύξησης 
επισκεπτών 

Μέσος 
αριθµός 

πρώτων ανά 
κατηγορία 

r=0.5 
2.75 56.7% 35% 50% 26.6% 3.5 

r=0.66 
2.9 55.5% 48% 47% 24.8% 3.6 

r=0.75 
2.79 56.5% 42% 65% 30.9% 3.7 

Πίνακας 3.22 

 

Π2.2 Επίδραση του αριθµού των κατηγοριών και των εκδόσεων στην οικονοµία 

Μελετώντας τα ποσοστά επιτυχίας κάθε τύπου ιστοχώρου όταν ο αριθµός των κατηγοριών στην οικονοµία 
είναι C=5 και ο αριθµός των εκδόσεων ανά κατηγορία είναι V=5, διαπιστώνεται ότι οι διαφοροποιηµένοι 
τόποι έχουν µεγαλύτερη δηµοτικότητα, δεδοµένου ότι καλύπτουν τις ανάγκες µεγαλύτερου µεριδίου των 
χρηστών. Παρατηρούµε ότι η συγκέντρωση του συστήµατος αυξάνει πολύ: άνω του 90% έχουν µικρό 
αριθµό από επισκέψεις ενώ το µέγιστο µερίδιο αγοράς ήταν 6,24%. Το ποσοστό επιβίωσης των τόπων 
αυξήθηκε σε 62,1%. Ο ρυθµός ανάπτυξης των επισκέψεων των πέντε δηµοφιλέστερων (που ήταν 
διαφοροποιηµένοι τόποι) ήταν 40.4%, αρκετά µεγαλύτερος από το Πείραµα 2. Κι αυτό γιατί, στο πείραµα 
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2.2 οι διαφοροποιηµένοι τόποι απευθύνονται σε µεγαλύτερο κοινό, προσφέροντας 4 από τις 5 υπάρχουσες 
κατηγορίες. 

Ο µικρός αριθµός κατηγοριών στην οικονοµία έχει ως αποτέλεσµα οι διαφοροποιηµένοι τόποι να 
καλύπτουν τα ενδιαφέροντα πολύ µεγαλύτερης µερίδας των χρηστών, δίνοντας τους το σαφές 
πλεονέκτηµα. Στο άνω 10% των θέσεων της τελικής κατάταξης µε βάση τη δηµοτικότητα, κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν το 83%. Επιπλέον ο µικρός αριθµός εκδόσεων ανά κατηγορία αυξάνει την επικάλυψη 
µεταξύ των εξειδικευµένων τόπων της ίδιας κατηγορίας µε αποτέλεσµα να αυξάνει ο µεταξύ τους 
ανταγωνισµός. Το ίδιο ισχύει και για τους διαφοροποιηµένους τόπους αλλά σε µικρότερο βαθµό. 

Ο αριθµός των νέων τόπων στο άνω 10%, από 50% στο Πείραµα 2, έπεσε στο 39% Στο άνω 1-2%, ενώ 
πριν η παρουσία των νέων τόπων ήταν 30% και 40% αντίστοιχα, τώρα δεν κατάφεραν να εισέλθουν 
καθόλου. Επειδή οι τόποι προσφέρουν µεγάλο αριθµό εκδόσεων σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των 

εκδόσεων που υπάρχουν οι χρήστες βρίσκουν από νωρίς τόπους που τους ικανοποιούν. Οι τόποι αυτοί 
αποκτούν από νωρίς µεγάλα µερίδια αγοράς, αυξάνουν την απόδοσή τους και αναπτύσσονται συνεχώς. 
Εποµένως οι νέοι τόποι που εµφανίζονται είναι λιγότερο ελκυστικοί. 

∆εδοµένου ότι υπάρχει µεγάλη επικάλυψη µεταξύ των κατηγοριών που προσφέρουν οι τόποι, γίνονται 
αµφίρροπες µάχες µεταξύ πολλών διαφοροποιηµένων τόπων (5.4 κατά µέσο όρο) για τα πρωτεία σε κάθε 
κατηγορία. Νέοι τόποι ή εξειδικευµένοι τόποι δε συµµετέχουν στις µάχες αυτές. Το όφελος από 
συνάθροιση δε φαίνεται να παίζει ρόλο.  

 

Π2.3 Επίδραση επενδυτικής πολιτικής 

Στο Πείραµα 2 όλοι οι τόποι χρησιµοποιούσαν επιθετική πολιτική σύγκρισης µε τον αµέσως καλύτερο 
ανταγωνιστή τους. Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτουµε για τα αποτελέσµατα δύο ακόµα πειραµάτων που 
διαφέρουν από το Πείραµα 2 µόνο στην επενδυτική στρατηγική που χρησιµοποιείται από τους τόπους. Το Ι 
συµβολίζει τη στρατηγική σύγκρισης µε τον αµέσως καλύτερο αντίπαλο στην κατηγορία, το ΙΙ συµβολίζει 
τη στρατηγική σύγκρισης µε τη µέση απόδοση στην κατηγορία και το ΙΙΙ το συνδυασµό των Ι και ΙΙ, έτσι 
ώστε αν ένας τόπος έχει απόδοση κάτω από το µέσο όρο να συγκρίνεται µε το µέσο όρο ενώ αν έχει πάνω 
από αυτό να συγκρίνεται µε τον αµέσως καλύτερο ανταγωνιστή του. 

Αν αντικατασταθεί, η στρατηγική Ι µε τη στρατηγική ΙΙ τότε παρατηρούµε ότι οι εξειδικευµένοι τόποι 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Αυτό συµβαίνει διότι το µερίδιο 
αγοράς µε το οποία αρχίζουν οι εξειδικευµένοι τόποι είναι αναγκαστικά µικρότερο από αυτό των 
διαφοροποιηµένων. Ο ρυθµός αύξησης του µεριδίου αγοράς τους εποµένως και της απόδοσής τους είναι 
µικρότερος από αυτόν των διαφοροποιηµένων τόπων κι έτσι οι συντηρητικές επενδύσεις που κάνουν είναι 
µικρότερες. Το ίδιο ισχύει και για τις επιθετικές επενδύσεις γιατί το πιθανότερο είναι ότι αρχικά αµέσως 
καλύτερος αντίπαλός τους είναι ένας άλλος «µικρός» εξειδικευµένος ιστοχώρος µε µικρό µερίδιο αγοράς 
και απόδοση. Το αποτέλεσµα είναι οι εξειδικευµένοι ιστοχώροι να κάνουν λιγότερες επενδύσεις 
συγκριτικά µε τους διαφοροποιηµένους, και, άρα, να έχουν και µικρότερη απόδοση στα αρχικά στάδια που 
είναι και κρίσιµα. Αντίθετα, χρησιµοποιώντας οι εξειδικευµένοι τόποι επιθετική πολιτική σύγκρισης µε τη 
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µέση απόδοση της κατηγορίας τους, οι επενδύσεις που κάνουν είναι µεγαλύτερες και εποµένως 
µεγαλύτερα είναι και τα µερίδια αγοράς που κατορθώνουν να αποκτήσουν στην πορεία. Από την άλλη, 
πλευρά όµως, για έναν διαφοροποιηµένο ιστοχώρο που έχει µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης, η 
πολιτική της σύγκρισης µε το µέσο όρο λειτουργεί µάλλον ανασταλτικά, γιατί είναι πιο πιθανό να 
ξεπεράσει το µέσο όρο οπότε στην περίπτωση αυτή σταµατά να κάνει επιθετικές επενδύσεις.  

 Ωστόσο, η στρατηγική Ι δίνει µεγαλύτερες ευκαιρίες στους εξειδικευµένους τόπους µε όφελος από 
συνάθροιση να διεισδύσουν στο άνω 1-7%, καθώς είναι πιο επιθετική. Η στρατηγική ΙΙΙ παρατηρούµε ότι 
ωφελεί κυρίως τους εξειδικευµένους τόπους χωρίς όφελος συνάθροισης, που από τη φύση τους έχουν τις 
περιορισµένες δυνατότητες. Αλλά, δίνει επίσης προβάδισµα και στους διαφοροποιηµένους τόπους, που από 
τη φύση τους έχουν τις µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Ο Πίνακας 3.23 περιέχει τα ποσοστά 
επιτυχίας για κάθε τύπο ιστοχώρων και για κάθε είδος επενδυτικής στρατηγικής, στο άνω 1%,2% κλπ των 
θέσεων της τελικής γενικής κατάταξης µε βάση τη δηµοτικότητα. 

 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB Πρώτες 

θέσεις % I II III I II III I II III I II III 

1% 0,0 0,0 0,0 1,8 1,2 1,5 1,6 0,0 0,0 0,7 3,0 2,7

2% 0,0 0,0 0,4 3,6 2,9 3,3 2,8 0,7 0,0 1,8 4,8 4,5
3% 1,6 0,4 0,7 4,1 5,0 4,4 3,2 1,1 0,9 3,3 6,1 6,3
4% 2,4 1,6 1,8 5,0 6,6 5,9 3,5 1,1 1,8 5,2 7,4 6,7
5% 2,7 2,4 3,2 7,3 7,4 7,0 4,3 2,2 2,2 5,9 8,7 7,6

6% 3,5 3,1 3,9 8,6 8,3 7,7 5,5 4,0 2,7 6,6 9,1 9,9
7% 5,1 3,9 4,9 10,0 9,5 8,5 5,9 5,5 4,0 7,4 9,5 10,8
8% 6,7 5,5 5,3 10,9 9,9 10,0 6,3 7,0 5,4 8,5 10,0 11,7
9% 7,4 6,3 7,1 12,3 11,2 11,1 7,1 8,8 5,8 9,6 10,0 12,1
10% 8,2 7,5 8,8 14,1 11,2 12,5 7,1 9,2 6,3 11,1 12,6 12,1

Πίνακας 3.23 

Επιπλέον, παρατηρήσαµε ότι η στρατηγική ΙΙ εξασφαλίζει µεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης στο σύνολο του 
πληθυσµού των τόπων, καθώς και µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης για τους 5 δηµοφιλέστερους τόπους. 
Ο λόγος για το τελευταίο φαινόµενο είναι ότι, αφενός περισσότεροι τόποι κατορθώνουν να ανεβάσουν την 
απόδοσή τους, αφετέρου µειώνεται ο ανταγωνισµός λόγου του φραγµού που τίθεται στην επιθετική 
επένδυση, και οι λίγοι που τόποι που ξεχωρίζουν περισσότερο, λόγω ποικιλίας και οφέλους συνάθροισης, 
µπορούν να αυξάνονται µε µεγαλύτερο ρυθµό. Επίσης, χρησιµοποιώντας τη στρατηγική αυτή αυξάνεται ο 
αριθµός των τόπων που παίρνουν κατά µέσο όρο τα πρωτεία σε κάθε κατηγορία. Από την άλλη πλευρά η 
στρατηγική ΙΙΙ έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα από τη στρατηγική ΙΙ. 

Στον πίνακα 3.24 συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσµατα για τις επιθετικές στρατηγικές επενδύσεων. 
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Επενδυτική 
στρατηγική 

Μέγιστο 
µερίδιο αγοράς 

Ποσοστό 
επιζώντων

Ποσοστό 
SPEC 

στο άνω 10%

Ποσοστό 
νέων τόπων 
στο άνω 10% 

Μέσος ρυθµός 
αύξησης 
επισκεπτών 

Μέσος 
αριθµός 

πρώτων ανά 
κατηγορία 

I 
2.75 56.7% 35% 50% 26.61% 3.5 

II 
3.15 57.2% 44% 47% 29.9% 3.8 

III 
3.7 54.8% 39% 65% 15.1% 2.9 

Πίνακας 3.24 

 
Πείραµα 3 
 

Αυξανόµενος αριθµός πρακτόρων  
µε σταθερό εκθετικό ρυθµό 

Αρχικά:100 τόποι  
Τελικά:1000 τόποι 

Αρχικά: 1000 χρήστες 
Τελικά:10000 χρήστες 

4 είδη τόπων 
Εξειδικευµένοι  
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης 

∆ιαφοροποιηµένοι 
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης 

Περίοδοι προσοµοίωσης 5000 

Ανακάλυψη νέων τόπων µέσω: Μηχανή αναζήτησης 
Εξερεύνηση µέσω συνδέσµων 

Κριτήριο αλγ/θµου µηχανής αναζ/σης Απόσταση µεταξύ ζητούµενης και διαθέσιµης 
έκδοσης 

Επενδυτική στρατηγική τόπων Σύγκριση µε αµέσως καλύτερο ανταγωνιστή σε µια 
κατηγορία 

Χαρακτηριστικά 
πειράµατος 

 
 

Τρόποι επιλογής των  
ιστοχώρων προορισµού 

 Τυχαία 
 Βάσει της δηµοτικότητας 
 Βάσει του τύπου του ιστοχώρου και της 

δηµοτικότητάς του 

Παρατηρούµενα 
Μεγέθη/Μέτρα 

 Κατανοµή επισκεπτών σε ιστοχώρους 
 Επιβίωση ιστοχώρων 
 Ποσοστά επιτυχίας καθενός από τα 4 είδη τόπων 
 Ποσοστά επιτυχίας νεοεµφανιζόµενων τόπων 
 Παράγοντες δηµοτικότητας 
 Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες 

Μελέτη επίδρασης 
1. Εναλλακτικών πολιτικών επενδύσεων I, II και ΙΙΙ 
2. ∆ηµιουργία συνδέσµων τυχαία και βάση δηµοτικότητας 
 

 

Το Πείραµα 3 αποτελεί επανάληψη του Πειράµατος 2 µε την προσθήκη εξερεύνησης µέσω των συνδέσµων 
που συνδέουν τους τόπους. ∆ηλαδή σε κάθε βήµα της προσοµοίωσης ο χρήστης επισκέπτεται και έναν 
αριθµό από τόπους µέσω εξερεύνησης συνδέσµων. Στον πίνακα 3.14 παρατίθενται οι τιµές των πιο 
βασικών παραµέτρων του πειράµατος αυτού. 

Βασικά αποτελέσµατα 

Κατανοµή επισκεπτών 
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Συγκρίνοντας την κατανοµή των επισκεπτών στους τόπους, µε και χωρίς εξερεύνηση µέσω συνδέσµων, 
παρατηρεί κανείς ότι αυξήθηκαν οι τόποι που έχουν πολύ λίγες επισκέψεις και ότι πιο δηµοφιλείς τόποι 
υπερδιπλασίασαν τους επισκέπτες τους, φτάνοντας στο 6.48%. Το ποσοστό των τόπων που επιβιώνουν 
µειώθηκε στο 49.2%, παρά το γεγονός ότι γίνονται συνολικά περισσότερες επισκέψεις στο σύστηµα. Ο 
ρυθµός αύξησης των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης για τους 5 πρώτους ήταν 32.3%, 
δηλαδή αρκετά αυξηµένος σε σχέση µε το Πείραµα 2, λόγω της προσθήκης πλοήγησης µέσω συνδέσµων. 
Στο Σχήµα 3.27 παριστάνεται το ιστόγραµµα του αριθµού των ιστοχώρων (άξονας y) ως προς το πλήθος 
των επισκέψεων που συγκέντρωσαν στην τελευταία περίοδο της προσοµοίωσης (άξονας x).  

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.27 
 

 

Ποσοστά επιτυχίας νεοεµφανιζόµενων τόπων 

Όσον αφορά τους νεοεισερχόµενους τόπους, τώρα που υπάρχει εξερεύνηση είναι αρκετά πιο δύσκολο 
να εισέλθουν στο άνω 10% βάση της δηµοτικότητας. Στο άνω 10% συγκέντρωσαν το 43%, αντί του 50%, 
που είχαν στο Πείραµα 2 και µάλιστα κατέλαβαν και χειρότερες θέσεις µέσα σε αυτό. Η επιλογή ενός 
τόπου για να δείξει σε κάποιον άλλον γίνεται και µε κριτήρια δηµοτικότητας, κατά συνέπεια οι αρχικοί 
τόποι παίρνουν περισσότερους εσωτερικούς συνδέσµους, µε αποτέλεσµα να γίνονται πιο δηµοφιλείς και να 
παίρνουν ακόµα περισσότερους συνδέσµους κλπ 
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Αυτό φαίνεται και από το Σχήµα 3.29, που απεικονίζεται η σηµα
µεριδίου αγοράς ενός τόπου από τον αριθµό των εσωτερικών του
έναν τόπο στην οικονοµία. Η x συντεταγµένη του αντιστοιχεί στο
που είχε στο τέλος της προσοµοίωσης, και η y συντεταγµένη στο
είχε στο τέλος της προσοµοίωσης, προς το συνολικό αριθµό των χρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρώτες θέσεις % % Νέοι τόποι 

1% 10,0% 

2% 20,0% 
3% 20,0% 
4% 20,0% 
5% 26,0% 

6% 31,7% 
7% 35,7% 
8% 37,5% 
 9% 40,0% 
10% 43,0% 

Σχήµα 3.28 
 

Σχήµα 3.29  

Νοέµβριος, 2002 
Πίνακας 3.25
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ντική, αλλά όχι απόλυτη εξάρτηση του 
 συνδέσµων. Κάθε σηµείο αναπαριστά 
ν αριθµό των εισερχόµενων συνδέσµων, 
 λόγο του αριθµού των επισκεπτών που 
ηστών.  
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Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε τη διαφοροποίηση 

 

 Οι τόποι που αποκτούν εισερχόµενους συνδέσµους, προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και 
ανεβάζουν την απόδοσή τους, γεγονός που ελκύει νέους επισκέπτες µε αποτέλεσµα να ενδυναµώνεται 
συνεχώς η θέση τους. Από αυτό ωφελούνται λίγοι διαφοροποιηµένοι τόποι µε αποτέλεσµα να 
καταλαµβάνουν εξολοκλήρου τις πρώτες πιο δηµοφιλείς θέσεις (1-2%) , ενώ στο 3-10% το ποσοστό 
επιτυχίας τους αυξήθηκε καθώς οι διαφοροποιηµένοι τόποι προσθέτουν συνδέσµους προς αυτούς.  

  

 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
Πρώτες 
θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB

1% 0,0 2,0 0,0 2,0 

2% 0,0 3,6 0,0 4,5 
3% 0,8 6,4 0,4 4,5 
4% 1,6 8,8 0,8 4,9 
5% 2,7 9,6 1,6 6,1 

6% 4,3 9,6 4,0 6,1 
7% 5,1 10,4 4,4 8,2 
8% 6,7 10,8 6,0 8,6 
9% 7,5 11,6 8,0 9,0 
10% 8,6 12,4 9,6 9,4 

Πρώτες 
θέσεις % 

 
% ALL SPEC 

 
% ALL DIFF

1% 0,0 100,0 

2% 0,0 100,0 
3% 20,0 80,0 
4% 32,5 67,5 
5% 36,0 64,0 

6% 40,0 60,0 
7% 44,3 55,7 
8% 48,8 51,3 

51,1 48,9 
10% 52,0 48,0 

9% 

 

  

Όταν δηµιουργού
διαφοροποιηµένοι
δηµοφιλείς, κατά 
ενεργοποιούνται µ
λόγο, εξειδικευµέν
µπορεί να οδηγεί 
Από την άλλη πλευ
περισσότερο τους 
ποικιλίας που προ
σχεδόν, ίδια µε ή χ

 

Ανταγωνισµός µέσα

Κατά µέσο όρο 2,4
Εποµένως, µειώθ
δηµοφιλέστερος ε
που ανήκει στον α
στις πρώτες θέσε

Νοέµβριος, 2002 
Πίνακας 3.27
νται σύνδεσµοι, µε τη διαδικασία επιλογής βάσει 
 τόποι ενεργοποιούνται µε µεγάλη πιθανότητα για τ
κύριο λόγο, εξειδικευµένους ή διαφοροποιηµένους τόπ
ε µικρή πιθανότητα, για τη δηµιουργία συνδέσµων προ
ους τόπους, οι οποίοι δεν ανήκουν όµως στην κατη
διαφοροποιηµένους τόπους να χάνουν επισκέπτες προ
ρά, όµως, η δηµιουργία συνδέσµων βάσει της δηµοτικ
διαφοροποιηµένους τόπους, που έχουν µεγαλύτερες π
σφέρουν. Παρατηρούµε ότι τα ποσοστά επιτυχίας των
ωρίς όφελος από συνάθροιση. 

 στις κατηγορίες  

 τόποι ήρθαν στην πρώτη θέση κάθε κατηγορίας σε όλ
ηκε ο ανταγωνισµός συγκριτικά µε το Πείραµα 
ίναι πάντα ένας διαφοροποιηµένος τόπος ,όχι απαραίτ
ρχικό πληθυσµό από τόπους. Οι εξειδικευµένοι τόπο
ις κάθε κατηγορίας σε αρχικά στάδια της προσοµοί

 

Πίνακας 3.28
των τύπων των ιστοχώρων, οι 
η δηµιουργία συνδέσµους προς 
ους, ενώ οι εξειδικευµένοι τόποι 
ς άλλους, δηµοφιλείς κατά κύριο 
γορία τους. Η διαδικασία αυτή, 
ς όφελος εξειδικευµένων τόπων. 
ότητας και µόνο, τείνει να ωφελεί 
ιθανότητες ανάπτυξης λόγω της 
 διαφοροποιηµένων τόπων, είναι 

η τη διάρκεια της προσοµοίωσης. 
2. Μέσα σε κάθε κατηγορία 
ητα µε όφελος από συνάθροιση, 
ι έχουν γενικά µικρή συµµετοχή 
ωσης καθώς τους ξεπερνούν οι 
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διαφοροποιηµένοι τόποι στην πορεία του χρόνου, όπως συνέβη για παράδειγµα στην κατηγορία 5 (Σχήµα 
3.32). 

 

 
 
 
 
 

 Σχήµα 3.30 

Η συνηθέστερη περίπτωση είναι η µάχη να δίδεται µεταξύ διαφοροποιηµένων και να κερδίζει τελικά 
αυτός που ήταν στο σύνολό του πιο δηµοφιλής, καθώς απέκτησε γενικά µεγαλύτερη απόδοση, όπως για 
παράδειγµα στην κατηγορία 2 (Σχήµα 3.31). 

 
 
 
 
 
 
 
 Σχήµα 3.31 

Επίδραση συµπεριφορών 

 
Π3.1 Επίδραση εναλλακτικών πολιτικών επενδύσεων 

 
Επαναλάβαµε το Πείραµα 3, µε τη διαφορά ότι οι τόποι χρησιµοποιούν µία από τις τρεις στρατηγικές 
επιθετικών επενδύσεων. Κάθε τόπος επιλέγει τυχαία στην αρχή της προσοµοίωσης, ποια από αυτές θα 
εφαρµόζει, όπως στο Πείραµα 3.1. 

Οι πιο δηµοφιλείς τόποι της οικονοµίας, αύξησαν κατά ένα µικρό ποσοστό τις επισκέψεις τους, φτάνοντας 
στο 6.7%, από 6.48% στο Πείραµα 3. Οι τόποι µε ελάχιστες επισκέψεις αυξάνονται και οι ενδιάµεσοι τόποι 
µειώνονται σηµαντικά προς όφελος των πιο δηµοφιλών τόπων. Το ποσοστό των τόπων που επιβιώνουν 
µειώνεται και φτάνει στο 45.1%. Ο ρυθµός ανάπτυξης για τους 5 δηµοφιλέστερους τόπους ήταν κατά µέσο 
όσο σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης 32.29% δηλαδή ίδιος µε αυτόν του Πειράµατος 3. Συνολικά, η 
συγκέντρωση στο σύστηµα διαπιστώνεται ότι αυξάνει αρκετά. 

Οι νεοεισερχόµενοι τόποι µείωσαν συνολικά την παρουσία τους στο άνω 1-10% των θέσεων βάσει του 
τελικού µεριδίου αγοράς, και συγκέντρωσαν το 38%.  

Παρατηρούµε ότι µε τις εναλλακτικές στρατηγικές, ενισχύονται κατά κύριο λόγο οι διαφοροποιηµένοι 
τόποι µε όφελος από συνάθροιση, ενώ το ποσοστό επιτυχίας όλων των άλλων τύπων στο άνω 10% 
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µειώνεται. Συνολικά, η παρουσία των εξειδικευµένων τόπων στο άνω 1-10% µειώνεται και στο άνω 10% 
ανέρχεται σε 42%. Πιο δηµοφιλείς αναδεικνύονται και πάλι οι διαφοροποιηµένοι τόποι. 

Κατά µέσο όρο, 2.7 τόποι πέρασαν από την πρώτη θέση κάθε κατηγορίας, σε όλη τη διάρκεια της 
προσοµοίωσης, αριθµός αυξηµένος σε σχέση µε το Πείραµα 3, προφανώς γιατί οι εναλλακτικές 
στρατηγικές επενδύσεων βοήθησαν περισσότερους τόπους να αναπτύξουν µεγαλύτερη δυναµική και να 
γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Μέσα σε κάθε κατηγορία, δηµοφιλέστερος είναι πάντα ένας διαφοροποιηµένος 
τόπος από τον αρχικό πληθυσµό των τόπων. Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των τόπων που γίνονται κατά 
καιρούς πρώτοι στις κατηγορίες τους προσφέρουν και όφελος από συνάθροιση. Οι εξειδικευµένοι τόποι 
έχουν γενικά µικρή συµµετοχή στις πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας , ενώ κανένας νέος τόπος δεν 
κατάφερε να διεκδικήσει την πρώτη θέση. 

 

Π3.2 Επίδραση εναλλακτικών τρόπων δηµιουργίας συνδέσµων 

 
Στο πείραµα αυτό µεταβάλλαµε τους κανόνες µε τους οποίους επιλέγονται οι τόποι προορισµού για τους 
νέους συνδέσµους που δηµιουργούνται. Με πιθανότητα 0.5 ο τόπος προορισµού επιλέγεται τυχαία ενώ µε 
πιθανότητα 0.5 επιλέγεται µε βάση τη δηµοτικότητά του. 

  

Κατανοµή επισκεπτών 

Στο πείραµα αυτό, οι πιο δηµοφιλείς τόποι αύξησαν σηµαντικά το µερίδιο αγοράς τους, φτάνοντας στο 
8.02%, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό των τόπων µε πολύ λίγες επισκέψεις. Γενικά, το ποσοστό των τόπων που 
επιβιώνουν αγγίζει το 46.8%, µειώθηκε, δηλαδή, λίγο σε σχέση µε το Πείραµα 3. Ο ρυθµός αύξησης των 
επισκεπτών κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης για τους 5 πρώτους ήταν 31.87%, δηλαδή λίγο 
µικρότερος από αυτόν του Πειράµατος 3. 

 

 

 

 
Σχήµα 3.32 
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Νέες είσοδοι 

Στο άνω 10% συγκέντρωσαν το 43%, όσο και στο Πείραµα 3. Αλλά οι θέσεις που κατέλαβαν µέσα στο 
άνω 10% ήταν χειρότερες. Η τυχαία επιλογή δίνει ακόµα και σε νέους τόπους εισερχόµενους συνδέσµους 
µε αποτέλεσµα αυτοί να αποκτήσουν κάποια δηµοτικότητα, αλλά η επιλογή βάσει του µεριδίου αγοράς, 
δίνει ένα πλεονέκτηµα στους τόπους που υπάρχουν από την αρχή του πειράµατος. Οι τόποι που αποκτούν 
αρχικό προβάδισµα, όσο πιο δηµοφιλείς γίνονται τόσο περισσότεροι τόποι τους δείχνουν, οπότε γίνονται 
ακόµα πιο δηµοφιλείς κλπ 

 

Πρώτες θέσεις % Νέοι τόποι % 

1% 0,0% 

2% 5,0% 
3% 6,7% 
4% 7,5% 
5% 18,0% 

6% 21,7% 
7% 28,6% 
8% 36,3% 
 9% 40,0% 
10% 43,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Σχήµα 3.33 

 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε τη διαφοροποίηση 

Επειδή οι τόποι που αποκτούν εσωτερικούς συνδέσµους έχουν περισσ
απόδοσή τους, γίνονται περισσότερο ελκυστικοί, µε αποτέλεσµα να εν
Από αυτό ωφελούνται οι διαφοροποιηµένοι τόποι γενικά και κυρίως αυ
το οποίο επιτείνει ακόµα περισσότερο το φαινόµενο που αναφέ
διαφοροποιηµένοι τόποι ενισχύουν το ποσοστό τους στο άνω 10% των
στην αγορά. Η αύξηση όµως, δεν είναι θεαµατική, καθώς η τυχαία δη
στο ποσοστό των εξειδικευµένων τόπων να µειωθεί ριζικά.  

Νοέµβριος, 2002  
Πίνακας 3.25
ότερους επισκέπτες, ανεβάζουν την 
δυναµώνεται συνεχώς η θέση τους. 
τοί που έχουν όφελος συνάθροισης 
ραµε. Έτσι, παρατηρούµε ότι οι 
 θέσεων βάσει του τελικού µεριδίου 
µιουργία συνδέσµων, δεν επιτρέπει 
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 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
Πρώτες 
θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB 

1% 0,0 1,9 0,0 2,2 
2% 0,0 4,3 0,4 3,5 
3% 0,4 5,4 0,8 5,7 
4% 1,1 6,6 1,6 7,0 
5% 1,5 8,6 2,5 7,9 
6% 2,6 8,9 4,1 8,8 
7% 4,4 9,3 5,3 9,2 
8% 5,5 10,5 6,2 10,1 
9% 6,6 10,9 7,8 11,0 
10% 7,7 12,1 8,6 11,8 

Πρώτες 
θέσεις % 

 
% ALL SPEC 

 
% ALL DIFF

1% 0,0 100,0 
2% 5,0 95,0 
3% 10,0 90,0 
4% 17,5 82,5 
5% 20,0 80,0 

6% 28,3 71,7 
7% 35,7 64,3 
8% 37,5 62,5 
9% 41,1 58,9 
10% 42,0 58,0 

 
  

 

Ανταγωνισµός µ

Κατά µέσο όρο
αριθµός αρκετά
πάντα ένας δι
απαραίτητα κα
πρώτες θέσεις κ

Νοέµβριος, 2002
Πίνακας 3.26
έσα στις κατηγορίες  

 3,6 τόποι ήρθαν στην πρώτη θέση κάθε κατηγορίας σε όλη 
 αυξηµένος σε σχέση µε το Πείραµα 3. Μέσα σε κάθε κα
αφοροποιηµένος τόπος από τον αρχικό πληθυσµό των 
ι όφελος από συνάθροιση. Οι εξειδικευµένοι τόποι έχουν
άθε κατηγορίας. 

  
Πίνακας 3.27
τη διάρκεια της προσοµοίωσης, 
τηγορία δηµοφιλέστερος είναι 
τόπων, χωρίς να προσφέρει 

 γενικά µικρή συµµετοχή στις 
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Πείραµα 4 
 

Αυξανόµενος αριθµός πρακτόρων  
µε σταθερό εκθετικό ρυθµό 

Αρχικά:100 τόποι  
Τελικά:1000 τόποι 

Αρχικά: 1000 χρήστες 
Τελικά:10000 χρήστες 

4 είδη τόπων 
Εξειδικευµένοι  
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης 

∆ιαφοροποιηµένοι 
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης 

Περίοδοι προσοµοίωσης 5000 

Ανακάλυψη νέων τόπων µέσω: Ι. Μηχανής αναζήτησης 
ΙΙ. Εξερεύνηση µέσω συνδέσµων 

Κριτήριο αλγ/θµου µηχανής αναζ/σης Απόσταση µεταξύ ζητούµενης και διαθέσιµης 
έκδοσης + δηµοτικότητα τόπου 

Επιθετική επενδυτική στρατηγική Στρατηγικές Ι , ΙΙ και ΙΙΙ 

Χαρακτηριστικά 
πειράµατος 

 
 

Τρόποι επιλογής των  
ιστοχώρων προορισµού 

 Τυχαία 
 Βάσει της δηµοτικότητας 
 Βάσει του τύπου του ιστοχώρου και της 

δηµοτικότητάς του 

Παρατηρούµενα 
Μεγέθη/Μέτρα 

 Κατανοµή επισκεπτών σε ιστοχώρους 
 Επιβίωση ιστοχώρων 
 Ποσοστά επιτυχίας καθενός από τα 4 είδη τόπων 
 Ποσοστά επιτυχίας νεοεµφανιζόµενων τόπων 
 Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες 

 
Μελέτη 
επίδρασης 

 
 

1. Στρατηγικής εισόδου για την απόκτηση αρχικών εισερχόµενων συνδέσµων 
2. Στρατηγικής εισόδου για την προώθησης για ένα διάστηµα µέσω της µηχανής αναζήτησης 
 
 

 

Στο πείραµα αυτό η µηχανή αναζήτησης πέρα από την απόσταση των εκδόσεων λαµβάνει υπόψη το 
µερίδιο αγοράς ενός τόπου στα αποτελέσµατα που επιστρέφει στους χρήστες. Οι χρήστες κάνουν και 
εξερεύνηση όπως στο Πείραµα 3.1. Οι τόποι χρησιµοποιούν µία από τις τρεις στρατηγικές επιθετικών 
επενδύσεων. Κάθε τόπος επιλέγει τυχαία στην αρχή της προσοµοίωσης ποια από αυτές θα εφαρµόζει, όπως 
στο Πείραµα 3.1. 

 

Βασικά αποτελέσµατα 

Κατανοµή επισκεπτών σε τόπους 

Ο πιο δηµοφιλής τόπος συγκεντρώνει το 6,67% των επισκεπτών, ποσοστό ελάχιστα µεγαλύτερο από αυτό 
του Πειράµατος 3.1, ενώ αυξάνεται ελάχιστα και ο αριθµός των τόπων που έχουν λίγες επισκέψεις. 
Συνολικά, διαπιστώνεται µείωση στη συγκέντρωση στην οικονοµία.. Το ποσοστό επιβίωσης διατηρείται 
στο 45.1%. Ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης των 5 δηµοφιλέστερων τόπων σε όλη τη διάρκεια της 
προσοµοίωσης µειώνεται, σε σχέση µε το Πείραµα 3.1, και έφτασε το 31.07%. 
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 Σχήµα 3.34 

Νέοι εισερχόµενοι 

Στο πείραµα αυτό οι νέοι τόποι που εισέρχονται στην οικονοµία έχουν µικρότερο ποσοστό, 37%, στο άνω 
10% των θέσεων βάσει της δηµοτικότητας. Κι αυτό γιατί η χρήση του µεριδίου αγοράς στον αλγόριθµο της 
µηχανής αναζήτησης, τείνει να ενισχύει περισσότερο τους παλιούς τόπους που έχουν µεγαλύτερο µερίδιο 
αγοράς , σε σχέση µε τους νεοεµφανιζόµενους ανταγωνιστές τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτες θέσεις % Νέοι τόποι % 

1% 0,0% 

2% 0,0% 
3% 6,7% 
4% 7,5% 
5% 16,0% 

6% 18,3% 
7% 22,9% 
8% 26,3% 
9% 31,1% 
10% 37,0% 

8 
Σχήµα 3.35 

 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε τη διαφοροποίηση 

Γενικά παρατηρεί κανείς ότι οι εξειδικευµένοι τόποι στο σύνολό τους α
10% των θέσεων. Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβολή στον αλγόριθµο της µ
Κι αυτό γιατί εµφανίζονται, γενικά, σε υψηλότερες θέσεις των αποτελ
πιθανότητα να έχουν µια κοντινή έκδοση στην προτίµηση του χρήστη, δ
η κυριαρχία των διαφοροποιηµένων τόπων στο άνω 1-3% ενισχύθ
µεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσουν µεγάλα µερίδια αγοράς. 

Νοέµβριος, 2002  
Πίνακας 3.2
ύξησαν την παρουσία τους στο άνω 
ηχανής αναζήτησης τους ενίσχυσε. 
εσµάτων, αφού έχουν µεγαλύτερη 
εδοµένη µιας κατηγορίας. Ωστόσο, 
ηκε, καθώς οι τόποι αυτοί έχουν 
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 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
Πρώτες 
θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB 

1% 0,4 2,9 0,0 0,8 
2% 0,7 4,5 0,4 2,3 
3% 1,5 4,9 2,2 3,5 
4% 1,5 5,8 3,5 5,4 
5% 1,9 8,2 4,8 5,4 
6% 2,6 9,1 5,7 6,9 
7% 3,7 9,9 7,4 7,3 
8% 4,1 10,3 10,5 7,7 
9% 5,6 10,7 11,8 8,5 
10% 7,1 12,3 12,2 8,9 

Πρώτες 
θέσεις % 

 
%ALL SPEC 

 
%ALL DIFF

1% 10,0 90,0 

2% 15,0 85,0 
3% 30,0 70,0 
4% 30,0 70,0 
5% 32,0 68,0 

6% 33,3 66,7 
7% 38,6 61,4 
8% 43,8 56,3 
9% 46,7 53,3 
10% 47,0 53,0 

  
 

 

Ανταγωνισµός µέσ

Στο πείραµα αυτό
περισσότερος φορ
είναι περιορισµέν
µέσο όρο 2.9 τόπ
στο Π1.3 ο αντίστ

Επίδραση συµπερ

Π4.1 Επίδραση σ

Το πείραµα αυτό
οικονοµία, συνάπ
διαφοροποιηµένο

 

Κατανοµή επισκ

Οι πιο δηµοφιλεί
των τόπων που έ
αυξήθηκε σε 47.8
προσοµοίωσης αυ
µειώθηκε. 

 

 

 

Νοέµβριος, 2002 
Πίνακας 3.29
α στις κατηγορίες  

 οι διαφοροποιηµένοι ιστοχώροι κυριαρχούν και στο
ές προσφέρουν και όφελος από συνάθροιση. Η πα
η. Κανένας νέος τόπος δεν κατάφερε να πάρει τα π
οι ήρθαν στην πρώτη θέση κάθε κατηγορίας σε όλη τ
οιχος αριθµός ήταν 2.7. 

ιφορών 

τρατηγικής προώθησης µέσω εισερχόµενων συνδέ

 είναι ίδιο µε το Πείραµα 4 µε τη διαφορά ότι ο
τουν συµφωνίες για την απόκτηση εισερχόµενων συν
υς τόπους. 

επτών σε τόπους 

ς τόποι συγκεντρώνουν µικρότερο ποσοστό από πριν
χουν πολύ λίγες επισκέψεις. Επίσης, το ποσοστό τω
%. Ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης των 5 δηµοφιλέστε
ξήθηκε σε σχέση µε το Πείραµα 4 σε 34.6%. Γεν

 

Πίνακας 3.30
 εσωτερικό των κατηγοριών και τις 
ρουσία των εξειδικευµένων τόπων 
ρωτεία στην κατηγορία του. Κατά 
η διάρκεια της προσοµοίωσης, ενώ 

σµων 

ι νέοι τόποι που εισέρχονται στην 
δέσµων από υπάρχοντες δηµοφιλείς 

, 6.48%, ενώ αυξάνεται ο αριθµός 
ν τόπων µε µη αµελητέα απόδοση 
ρων τόπων σε όλη τη διάρκεια της 
ικά, η συγκέντρωση στο σύστηµα 

Σελίδα 101 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 3.36

Νέοι εισερχόµενοι 

Στο πείραµα αυτό οι νέοι τόποι που εισέρχονται στην οικονοµία διεισδύουν σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό 
και σε καλύτερες θέσεις στο άνω 10% των θέσεων της τελικής κατάταξης βάσει της δηµοτικότητας. Κι 
αυτό διότι ωφελούνται από τους αρχικούς εισερχόµενους συνδέσµους που αποκτούν κάποιοι από αυτούς 
κατά την είσοδό τους στην οικονοµία. 

  
Πρώτες θέσεις % Νέοι τόποι % 

1% 10,0% 
2% 5,0% 
3% 3,3% 
4% 7,5% 
5% 20,0% 
6% 21,7% 
7% 27,1% 
8% 32,5% 
9% 38,9% 
10% 43,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.37  

 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε τη διαφοροποίηση 

Γενικά παρατηρεί κανείς ότι οι εξειδικευµένοι τόποι στο σύνολό τους µείωσαν το ποσοστό τους στο άνω 1-
10% των πιο δηµοφιλών θέσεων. ∆εδοµένου, ότι οι τόποι αποκτούν συνδέσµους ανάλογα µε την αρχική 
τους επένδυση, οι διαφοροποιηµένοι τόποι που έκαναν τέτοιου είδους συµφωνία, ενίσχυσαν ακόµα 
περισσότερο το πλεονέκτηµα τους, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης. 
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 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
Πρώτες 
θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB 

1% 0,0 2,2 0,0 1,7 
2% 0,4 3,7 0,0 3,9 
3% 0,4 4,0 1,6 6,0 
4% 1,2 6,3 2,5 6,0 
5% 3,2 7,4 3,3 6,0 
6% 4,4 8,1 4,9 6,4 
7% 5,6 9,2 4,9 8,2 
8% 7,1 9,6 5,8 9,4 
9% 7,9 10,3 7,4 10,3 
10% 9,5 11,0 8,2 11,2 

Πρώτες 
θέσεις % 

 
%ALL SPEC 

 
%ALL DIFF 

1% 0,0 100,0 
2% 5,0 95,0 
3% 16,7 83,3 
4% 22,5 77,5 
5% 32,0 68,0 

6% 38,3 61,7 
7% 37,1 62,9 
8% 40,0 60,0 
9% 42,2 57,8 
10% 44,0 56,0 

 
 

 

Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες  

Στο πείραµα αυτό οι εξειδικευµένοι ιστοχώροι είναι πολύ ανταγωνι
όφελος από συνάθροιση έχουν µεγαλύτερη παρουσία από πριν. Μόνο σ
τόπος κατάφερε να πάρει τα πρωτεία της κατηγορίας. Κατά µέσο όρο
κάθε κατηγορίας σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης, εποµένως, αυ
σε σχέση µε το Π.4. 

 

Π4.2 Επίδραση στρατηγικής προώθησης µέσω της µηχανής αναζήτ

Επαναλάβαµε το Πείραµα 4 µόνο που αυτή τη φορά, ανάλογα µε το
κάνουν οι νεοεµφανιζόµενοι τόποι συνάπτουν και άλλου είδους συµ
αυτή την φορά προκειµένου να τους προωθήσει για ένα διάστηµ
αποτελέσµατα που επιστρέφει στους χρήστες.  

 

Κατανοµή επισκεπτών σε τόπους 

Οι πιο δηµοφιλείς τόποι συγκεντρώνουν µέχρι και το 6.18% των επ
σχέση µε την προηγούµενη στρατηγική εισόδου στην αγορά. Οι τόποι π
τους υπόλοιπους ενισχύονται επιπλέον και από την µηχανή αναζήτηση
µη αµελητέα απόδοση αυξήθηκε σε 45.7%. Ο µέσος ρυθµός 
δηµοφιλέστερων τόπων ήταν 31.38%, µικρότερος από το Π4.1, αλλά µε

 

 

 

Νοέµβριος, 2002  
Πίνακας 3.33

Πίνακας 3.32
στικοί. Επίσης, γενικά οι τόποι µε 
ε µια περίπτωση νεοεµφανιζόµενος 
 3.8 τόποι ήρθαν στην πρώτη θέση 
ξήθηκε σηµαντικά ο ανταγωνισµός 

ησης 

 ύψος της αρχικής επένδυσης που 
φωνίας, µε τη µηχανή αναζήτησης 
α 500 από την είσοδό τους στα 

ισκεπτών, ποσοστό µικρότερο, σε 
ου ξεφεύγουν σε δηµοτικότητα από 
ς. Επίσης το ποσοστό των τόπων µε 
αύξησης των επισκεπτών των 5 
γαλύτερος από το Π.4. 
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Σχήµα 3.38 

Νέοι εισερχόµενοι 

Στο πείραµα αυτό οι νέοι τόποι που εισέρχονται στην οικονοµία αυξάνουν την παρουσία τους στις πρώτες 
θέσεις σε σύγκριση µε το Πείραµα 4 λόγω της προώθησης που απολαµβάνουν από τη µηχανή αναζήτησης 
κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο παρατηρούµε ότι η στρατηγική αυτή δεν είναι το ίδιο αποδοτική µε αυτή της 
δηµιουργίας συνδέσµων . 

  
Πρώτες θέσεις % Νέοι τόποι % 

1% 0,0% 
2% 0,0% 
3% 6,7% 
4% 10,0% 
5% 14,0% 
6% 15,0% 
7% 21,4% 
8% 26,3% 
9% 31,1% 
10% 38,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.39 Πίνακας 3.34 

 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε τη διαφοροποίηση 

Γενικά παρατηρεί κανείς ότι οι εξειδικευµένοι τόποι στο σύνολό τους αύξησαν σηµαντικά την παρουσία 
τους στις πρώτες θέσεις. Οι διαφοροποιηµένοι τόποι µε όφελος συνάθροισης που έχουν από τη φύση τους 
έναν πλεονέκτηµα διαπιστώνει κανείς ότι το διατηρούν αλλά µειώνεται σηµαντικά σε σχέση µε τα 
προηγούµενα πειράµατα. Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι τύποι ιστοχώρων αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας 
στο άνω 1-10% των θέσεων. 
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 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
Πρώτες 
θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB 

1% 0,0 2,5 0,4 1,3 
2% 0,0 3,4 0,4 4,9 
3% 0,4 4,2 0,7 7,6 
4% 1,5 5,5 1,4 8,4 
5% 2,3 5,9 2,5 10,2 
6% 3,4 5,9 4,3 11,1 
7% 5,0 6,3 5,8 11,6 
8% 5,7 8,0 6,9 12,0 
9% 7,3 8,0 7,6 13,8 
10% 8,8 8,4 9,0 14,2 
20% 0,0 2,5 0,4 1,3 

Πρώτες θέσεις %
 

%ALL SPEC 
 

%ALL DIFF

1% 10,0 90,0 
2% 5,0 95,0 
3% 10,0 90,0 
4% 20,0 80,0 
5% 26,0 74,0 

6% 35,0 65,0 
7% 41,4 58,6 
8% 42,5 57,5 
9% 44,4 55,6 
10% 48,0 52,0 

 

  

 

Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες  

Στο πείραµα αυτό οι διαφοροποιηµένοι τόποι κυριαρχούν. Μόνο σε µια περίπτωση εξειδικευµένος τόπος 

κατάφερε να γίνε
ανταγωνιστικοί µ
κατηγορίας σε όλ

Νοέµβριος, 2002 
Πίνακας 3.36
ι ο πιο δηµοφιλής στην κατηγορία του. Επιπλέον νέοι τ
έσα στις κατηγορίες τους. Κατά µέσο όρο 2.9 τόπο
η τη διάρκεια της προσοµοίωσης. 

 

Πίνακας 3.37
όποι δεν καταφέρνουν να γίνουν 
ι ήρθαν στην πρώτη θέση κάθε 
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Πείραµα 5 
 

Αυξανόµενος αριθµός πρακτόρων  
µε σταθερό εκθετικό ρυθµό 

Αρχικά:100 τόποι  
Τελικά:1000 τόποι 

Αρχικά: 1000 χρήστες 
Τελικά:10000 χρήστες 

4 είδη τόπων 
Εξειδικευµένοι  
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης

∆ιαφοροποιηµένοι 
µε και χωρίς  
όφελος συνάθροισης 

Περίοδοι προσοµοίωσης 5000 

Ανακάλυψη νέων τόπων µέσω: Ι. Μηχανή αναζήτησης 
ΙΙ. Εξερεύνηση µέσω συνδέσµων 

Κριτήριο αλγ/θµου µηχανής αναζ/σης Απόσταση µεταξύ ζητούµενης και διαθέσιµης 
έκδοσης + δηµοτικότητα τόπου 

Επιθετική επενδυτική στρατηγική Στρατηγικές Ι , ΙΙ και ΙΙΙ 

Στρατηγική εισόδου στην αγορά 
 Απόκτηση εισερχόµενων συνδέσµων 
 Προώθηση µέσω µηχανής αναζήτησης 

 

Χαρακτηριστικά 
πειράµατος 

 
 

Τρόποι επιλογής των  
ιστοχώρων προορισµού 

 Τυχαία 
 Βάσει της δηµοτικότητας 
 Βάσει του τύπου του ιστοχώρου και της 

δηµοτικότητάς του 

Παρατηρούµενα 
Μεγέθη/Μέτρα 

 Κατανοµή επισκεπτών σε ιστοχώρους 
 Επιβίωση ιστοχώρων 
 Ποσοστά επιτυχίας καθενός από τα 4 είδη τόπων 
 Ποσοστά επιτυχίας νεοεµφανιζόµενων τόπων 
 Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες 

 
Μελέτη 
επίδρασης 

 
 

Ένταση προτίµησης για όφελος από συνάθροιση και αριθµός προτιµήσεων χρήστη 
 

 

Επαναλάβαµε το Πείραµα 4 µόνο που αυτή τη φορά ανάλογα µε το ύψος της αρχικής επένδυσης που 
κάνουν οι νεοεµφανιζόµενοι τόποι, χρησιµοποιούν και τις δύο στρατηγικές εισόδου στην αγορά που 
παρουσιάστηκαν στα Π4.1 και Π4.2.  

 

Βασικά αποτελέσµατα 

Κατανοµή επισκεπτών σε τόπους 

Παρατηρούµε ότι η κατανοµή των επισκεπτών στους τόπους είναι σχεδόν η ίδια, µε τη διαφορά ότι οι 
δηµοφιλείς τόποι έχουν ελαφρώς λιγότερες επισκέψεις, συγκριτικά µε τα Πειράµατα 4.1 και 4.2. Οι πιο 
δηµοφιλείς τόποι στο πείραµα αυτό φτάνουν το 5.7%. Το ποσοστό επιβίωσης φτάνει στο 48.3%,αυξήθηκε 
δηλαδή αρκετά, σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα πειράµατα, λόγω του συνδυασµού των στρατηγικών 
εισόδου στην αγορά. Ενώ ο µέρος ρυθµός αύξησης των επισκεπτών των 5 δηµοφιλέστερων τόπων στο 
τέλος της προσοµοίωσης µειώθηκε στο 30.6%. 
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 Σχήµα 3.40 

 

Νέοι εισερχόµενοι 

Στο πείραµα αυτό οι νέοι τόποι µειώνουν την παρουσία τους στο άνω 10% των θέσεων, σε σχέση µε τα 
Π4.1 και Π4.2, αλλά την ενισχύουν σηµαντικά στο άνω 1-5%. Ο συνδυασµός των στρατηγικών εισόδου, 
έδωσε αρκετή ώθηση σε µερικούς νέους τόπους ώστε να ανέβουν αρκετά υψηλά. 

 
Πρώτες 
θέσεις % Νέοι τόποι % 

1% 10,0% 

2% 10,0% 
3% 20,0% 
4% 20,0% 
5% 20,0% 

6% 31,7% 
7% 32,9% 
8% 37,5% 
9% 37,8% 
10% 40,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 7 
Σχήµα 3.41  

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε τη διαφοροποίηση 

Γενικά παρατηρεί κανείς ότι οι διαφοροποιηµένοι τόποι στο 
παρουσία τους στις πρώτες θέσεις. Οι διαφοροποιηµένοι τόπ
εξειδικευµένοι τόποι µε όφελος από συνάθροιση αύξησαν τα ποσο
δύο τύπων. Οι διαφοροποιηµένοι τόποι µε όφελος από συνάθροισ
τους συνολικά, µείωσαν την κυριαρχία τους στο άνω 1-4%. 

Νοέµβριος, 2002  
Πίνακας 3.3
σύνολό τους αύξησαν σηµαντικά την 
οι χωρίς όφελος συνάθροιση και οι 
στά επιτυχίας τους σε βάρος των άλλων 
η αν και αύξησαν το ποσοστό επιτυχίας 
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 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
Πρώτες 
θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB 

1% 0,0 1,5 0,4 2,1 

2% 0,0 3,5 0,4 4,2 
3% 0,0 5,4 1,7 5,0 
4% 0,0 6,5 3,4 6,3 
5% 1,5 7,7 3,8 7,1 

6% 3,4 8,5 4,6 7,5 
7% 4,5 8,8 6,3 8,4 
8% 6,8 9,2 6,8 9,2 
9% 8,0 9,6 8,9 9,6 
10% 10,2 10,4 9,7 9,6 

Πρώτες 
θέσεις % 

 
%ALL SPEC 

 
%ALL DIFF 

1% 10,0 90,0 

2% 5,0 95,0 
3% 13,3 86,7 
4% 20,0 80,0 
5% 26,0 74,0 

6% 33,3 66,7 
7% 38,6 61,4 
8% 42,5 57,5 
9% 46,7 53,3 
10% 50,0 50,0 

 

Πίνακας 3.38  

Ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες 

 
Στο πείραµα αυτό οι διαφοροποιηµένοι τόποι έχουν πιο έντονη παρο
εξειδικευµένους. Νέοι τόποι είναι δυνατόν να γίνουν πρώτοι στην κατη
είτε όχι και µε όφελος από συνάθροιση. Σχεδόν πάντα φορές οι τόποι π
τους προσφέρουν και όφελος από συνάθροιση. Κατά µέσο όρο 2,7 τ
κατηγορίας σε όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης. 

Ένα παράδειγµα νέου διαφοροποιηµένου τόπου µε όφελος από συνάθρ
διαφοροποιηµένο αντίπαλό του από τον αρχικό πληθυσµό είναι αυτό 
Είναι εµφανές ότι γίνεται µάχη µεταξύ των δύο ανταγωνιστών. Και
εισερχόµενων συνδέσµων. 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.42 

 

Στο Σχήµα 3.43 φαίνεται η δυναµική που απέκτησε ένας νέος εξει
συνάθροιση που κατάφερε να ξεπεράσει οριακά δύο παλιούς διαφορο
συνάθροιση. Και αυτός ο τόπος είχε σχετικά υψηλό εσωτερικό βαθµό. 

7 
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Πίνακας 3.39
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υσία στις πρώτες θέσεις από τους 
γορία τους είτε είναι εξειδικευµένοι 
ου έρχονται πρώτοι στην κατηγορία 
όποι ήρθαν στην πρώτη θέση κάθε 

οιση που κατάφερε να ξεπεράσει το 
που φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. 
 οι δύο τόποι είχαν υψηλό αριθµό 

δικευµένος κόµβος µε όφελος από 
ποιηµένους τόπους µε όφελος από 
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Σχήµα 3.42 

 

Π5.1 Επίδραση έντασης προτίµησης για όφελος από συνάθροιση και αριθµό προτιµήσεων 

Οι χρήστες στο Πείραµα 5.1 έχουν σε ποσοστό 75% προτίµηση για όφελος από συνάθροιση ίση µε r=0.75 
και σε ποσοστό 25%, r=0.25. Επιπλέον, το 80% των χρηστών έχει από 1-3 προτιµήσεις, ενώ το υπόλοιπο 
20% έχει από 4-5. 

 

Κατανοµή επισκεπτών σε τόπους 

Παρατηρούµε ότι η κατανοµή των επισκεπτών στους τόπους είναι σχεδόν η ίδια, µε τη διαφορά ότι οι 
δηµοφιλείς τόποι έχουν ελαφρώς περισσότερες επισκέψεις σε σχέση µε το Πείραµα 5. Οι πιο δηµοφιλείς 
τόποι στο πείραµα αυτό φτάνουν το 5.72%. Το ποσοστό επιβίωσης µειώνεται αρκετά και ανέρχεται σε 
40.7%. Ενώ, ο µέρος ρυθµός ανάπτυξης των 5 δηµοφιλέστερων τόπων στο τέλος της προσοµοίωσης 
εµφανίζεται σηµαντικά µειωµένος, 20.2%. Εξαιτίας του µικρότερου αριθµού προτιµήσεων το χρηστών, οι 
διαφοροποιηµένοι τόποι, που καταλαµβάνουν τις κορυφαίες θέσεις, δεν αυξάνονται πλέον µε τον ίδιο ταχύ 
ρυθµό. 

Νέοι εισερχόµενοι 

Στο πείραµα αυτό οι νέοι τόποι αυξάνουν συνολικά την παρουσία τους στο άνω 10% των πιο δηµοφιλών 
θέσεων, από 40% που είχαν στο Πείραµα 5, ανέβηκαν στο 46%. 

  
Πρώτες θέσεις % Νέοι τόποι % 

1% 0,0% 
2% 5,0% 
3% 13,3% 
4% 12,5% 
5% 18,0% 
6% 26,7% 
7% 32,9% 
8% 38,8% 
9% 42,2% 
10% 46,0% 

µβριος, 2002  

 

 

 

 

 

 

 
0 Σχήµα 3.43  
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Ωστόσο, καταλαµβάνουν χειρότερες θέσεις, λόγω της εισαγωγής οφέλους από συνάθροιση, όπως είδαµε 
και σε προηγούµενο πείραµα, αλλά, και γιατί, ακόµα και οι διαφοροποιηµένοι τόποι που έχουν 
µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης λόγω της ποικιλίας που προσφέρουν, έχουν περιορίσει, εν µέρει, το 
πλεονέκτηµά τους, αφού οι χρήστες συνολικά ενδιαφέρονται για λιγότερες κατηγορίες. 

 

Ποσοστά επιτυχίας ανάλογα µε τη διαφοροποίηση 

Γενικά παρατηρεί κανείς ότι οι διαφοροποιηµένοι τόποι στο σύνολό τους αύξησαν την παρουσία τους στις 
πρώτες θέσεις, λόγω της προσθήκης του οφέλους συνάθροισης και του µειωµένου αριθµού προτιµήσεων 
που έχουν κατά µέσο όρο οι χρήστες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ποσοστό επιτυχίας ανά τύπο 
Πρώτες 
θέσεις % SPEC DIFF SPEC AB DIFF AB 

1% 0,0 2,4 0,0 1,6 
2% 0,0 3,6 0,4 3,9 
3% 1,2 4,4 1,6 4,7 
4% 2,4 5,6 2,9 5,1 
5% 3,6 6,5 4,1 5,9 
6% 4,8 7,7 5,3 6,3 
7% 5,6 8,1 6,9 7,4 
8% 7,2 8,5 9,0 7,4 
9% 8,0 9,7 10,6 7,8 
10% 10,0 10,9 11,4 7,8 

Πρώτες 
θέσεις % 

 
% SPEC 

 
% DIFF 

1% 0,0 100,0 

2% 5,0 95,0 
3% 23,3 76,7 
4% 32,5 67,5 
5% 38,0 62,0 

6% 41,7 58,3 
7% 44,3 55,7 
8% 50,0 50,0 
9% 51,1 48,9 
10% 53,0 47,0 

 
 

 

Ανταγωνισµός µέσ

 
Κατά µέσο όρο 3,2 
Οι νέοι κόµβοι είνα
είναι και η παρουσί
συνήθως προσφέρου

 

Νοέµβριος, 2002 
Πίνακας 3.41
α στις κατηγορίες 

τόποι ήρθαν στην πρώτη θέση κάθε κατηγορίας σε 
ι δυσκολότερο να εισχωρήσουν στις πρώτες θέσεις
α των εξειδικευµένων τόπων στις πρώτες θέσεις. Ο
ν και όφελος συνάθροισης.  

 

Πίνακας 3.42
όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης. 
 µιας κατηγορίας. Επίσης µειωµένη 
ι τόποι που αναδεικνύονται πρώτοι 
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3.5 Συµπεράσµατα και επεκτάσεις 

Τα βασικά συµπεράσµατα γύρω από τα αποτελέσµατα του µοντέλου, όπως προκύπτουν από τα πειράµατα 
που παρουσιάστηκαν, συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: 

 Ενώ η οικονοµία ξεκινά από µια οµοιόµορφη κατάσταση, όσον αφορά την κατανοµή των χρηστών 
στους δικτυακούς τόπους, στο τέλος παρατηρείται σχετική συγκέντρωση των χρηστών σε ένα µικρό 
ποσοστό των τόπων. Οι τόποι αυτοί έχουν πολλαπλάσιο µερίδιο αγοράς συγκριτικά µε τους λιγότερο 
δηµοφιλείς τόπους.  

 Λιγότεροι από τους µισούς τόπους καταφέρνουν να επιβιώσουν, δηλαδή να έχουν µη αµελητέα 
απόδοση, στην πλειοψηφία των πειραµάτων. 

 Οι επενδύσεις βοηθούν τους τόπους να ενισχύσουν τη θέση τους στην πορεία του χρόνου. Υπάρχει 
υψηλή συσχέτιση µεταξύ των συνολικών επενδύσεων που έχει κάνει κάθε τόπος και της 
δηµοτικότητας του, αλλά ο τόπος µε τις υψηλότερες επενδύσεις δεν έχει απαραίτητα τη µεγαλύτερο 
µερίδιο στην αγορά.  

 Τόσο στη γενική κατάταξη βάσει των µεριδίων αγοράς, όσο και µέσα σε κάθε κατηγορία οι 
διαφοροποιηµένοι τόποι, δηλαδή αυτοί που προσφέρουν προϊόντα σε πολλές κατηγορίες, 
αποδεικνύονται τις περισσότερες φορές πιο επιτυχηµένοι (δηµοφιλείς) από τους εξειδικευµένους 
τόπους, που προσφέρουν προϊόντα σε 1 κατηγορία. Ωστόσο, συχνά, ο ανταγωνισµός µε τους 
εξειδικευµένους τόπους είναι αρκετά έντονος. Το πλεονέκτηµα αυτό οφείλεται στο ότι, µέσω της 
παρεχόµενης ποικιλίας, οι διαφοροποιηµένοι τόποι είναι ελκυστικοί σε µεγαλύτερο σύνολο χρηστών, 
ενώ οι εξειδικευµένοι τόποι περιορίζονται στους χρήστες της κατηγορίας τους. Επιπλέον, το 
πλεονέκτηµα αυτό ενισχύεται όταν οι χρήστες έχουν πάνω από ένα ενδιαφέροντα και προτίµηση για 
ποικιλία. (βλ. Εξίσωση 3.13). Βεβαίως, αυτό δεν είναι απόλυτο, δεδοµένου ότι κάθε χρήστης 
επηρεάζεται και από την απόδοση που έχει ένας τόπος. 

 Ενισχύοντας την αφοσίωση των τόπων στο πορτφόλιό τους, παρατηρείται σηµαντική αύξηση της 
συγκέντρωσης του συστήµατος και µείωση του ποσοστού της επιβίωσης. καθώς οι ευκαιρίες των 
τόπων για ανάπτυξη είναι λιγότερες. Το ίδιο όµως παρατηρείται και αυξάνοντας την ευκολία µε την 
οποία οι χρήστες µεταβάλλουν τα περιεχόµενα του πορτφόλιό τους. Αρχικά, είναι εύκολο, οι τόποι να 
αποκτήσουν επισκέπτες, αλλά αν στην πορεία λόγω τύχης ή αποτυχηµένων επενδύσεων πέσει η 
απόδοσή τους, είναι πιο εύκολο και να τους χάσουν. 

 Όταν οι πληθυσµοί των πρακτόρων στο σύστηµα αυξάνονται µε σταθερό εκθετικό ρυθµό, νέα 
δυναµικά φαινόµενα προκύπτουν σε µικρο-επίπεδο, αν και ποιοτικά τα αποτελέσµατα που παίρνουµε 
είναι παρόµοια µε την περίπτωση των σταθερών πληθυσµών. Η οικονοµία οδηγείται σε µεγαλύτερη 
συγκέντρωση σε µικρό αριθµό τόπων. Ο αριθµός των τόπων που επιβιώνουν αυξάνει. Οι 
εξειδικευµένοι τόποι καταφέρνουν να αποκτήσουν σηµαντικά µερίδια αγοράς αλλά στην κορυφή της 
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κατάταξης βάση του τελικού µεριδίου αγοράς, βρίσκονται διαφοροποιηµένοι τόποι. Αυξάνεται 
σηµαντικά ο ρυθµός ανάπτυξης των δηµοφιλέστερων τόπων 

 Οι τόποι που βρίσκονται από την αρχή στην οικονοµία καταφέρνουν σε µεγάλο βαθµό να 
επιβιώνουν του ανταγωνισµού από τους νεοεµφανιζόµενους τόπους. Φαίνεται, µάλιστα, ότι τις 
περισσότερες φορές κάποιοι αποδεικνύονται και καλύτεροι των νέων τόπων. Η ιστορική 
εξάρτηση που παρατηρείται πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο. 

 Ο πιο δηµοφιλής τόπος σε κάθε κατηγορία είναι διαφορετικός στην πορεία του χρόνου και συχνά 
το αποτέλεσµα είναι ανατρέψιµο. Συνήθως νικητές µέσα σε µια κατηγορία είναι 
διαφοροποιηµένοι τόποι, ο ανταγωνισµός, όµως από εξειδικευµένους τόπους µπορεί να είναι 
αρκετά έντονος. Συχνά, οι µάχες για τα πρωτεία σε κάθε κατηγορία είναι αµφίρροπες και αυτό 
που µεταβάλλεται από πείραµα σε πείραµα είναι ο αριθµός των τόπων που µάχονται για τις 
πρώτες θέσεις. Εποµένως, οι στρατηγικές επενδύσεις δηµιουργούν αστάθεια στις αγορές.  

 Η εισαγωγή του οφέλους από συνάθροιση (πρώτο είδος αυξανόµενων οικονοµιών κλίµακας που 
µοντελοποιούµε) έχει τις ακόλουθες συνέπειες: 

o ωφελεί καταρχάς τους «µικρούς» τόπους που γίνονται πιο ελκυστικοί, µε αποτέλεσµα το 
ποσοστό επιβίωσης να αυξάνει. Από την άλλη, το µερίδιο αγοράς των πιο δηµοφιλών 
γίνεται µεγαλύτερο, µε αποτέλεσµα η συγκέντρωση στο σύστηµα να αυξάνει.. 

o  Οι εξειδικευµένοι τόποι καταφέρνουν να φτάσουν σε πιο ψηλές θέσεις δηµοτικότητας 
ενώ αρκετές φορές καταφέρνουν να γίνουν και οι πιο δηµοφιλείς στην κατηγορία τους.  

o Ο ρυθµός ανάπτυξης των δηµοφιλέστερων τόπων επιβραδύνεται 

o Οι νέοι τόποι έχουν µεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν στις πρώτες θέσεις 

o Μειώνεται ο αριθµός των τόπων που γίνονται κατά καιρούς πιο δηµοφιλείς στις 
κατηγορίες τους 

Ωστόσο, αν αυξηθεί πολύ η προτίµηση της πλειοψηφίας των χρηστών για το όφελος αυτό, 
παρατηρούνται και αντίθετα αποτελέσµατα: 

o Αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας των νεοεµφανιζόµενων τόπων 

o Ο ρυθµός ανάπτυξης των δηµοφιλέστερων τόπων επιβραδύνεται 

o Αυξάνεται ο αριθµός των τόπων που γίνονται κατά καιρούς πιο δηµοφιλείς στις 
κατηγορίες τους 

Κατά συνέπεια, η επίδραση του οφέλους από συνάθροιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο. 

 Όσο πιο επιθετική είναι η επενδυτική στρατηγική που χρησιµοποιούν οι τόποι τόσο περισσότερο 
ευνοούνται οι διαφοροποιηµένοι τόποι, καθώς έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης. 
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 Η επιθετική επενδυτική στρατηγική της σύγκρισης µε τη µέση απόδοση της κατηγορίας, 
εξασφαλίζει µεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης στο συνολικό πληθυσµό, αλλά και µεγαλύτερους 
ρυθµούς ανάπτυξης για τους δηµοφιλέστερους τόπους. Από την άλλη, λιγότεροι νέοι τόποι γίνονται 
δηµοφιλείς και αυξάνεται ο ανταγωνισµός µέσα σε κάθε κατηγορία. Επιπλέον, δηµιουργεί και 
µεγαλύτερη συγκέντρωση στην οικονοµία. Τα φαινόµενα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι βοηθά 
αρκετούς τόπους να αναπτυχθούν, αλλά ταυτόχρονα θέτει κι ένα άνω φράγµα στην ανάπτυξη των 
πολύ µεγάλων τόπων, µε αποτέλεσµα, λίγοι από αυτούς να καταφέρνουν να ξεχωρίζουν µε µεγάλη 
διαφορά. Και εδώ, πρέπει να γίνει µεγαλύτερη έρευνα για τις συνθήκες ανταγωνισµού που 
διαµορφώνονται σε κάθε περίπτωση ανάλογα µε την επενδυτική πολιτική 

  Η προσθήκη εξερεύνησης (δεύτερο είδος αυξανόµενων οικονοµιών κλίµακας που µοντελοποιούµε) 
αλλάζει ριζικά το τοπίο που διαµορφώνεται καθώς υπάρχουν τόποι που αυξάνουν πολύ περισσότερο 
το µερίδιο αγοράς τους ξεφεύγοντας κατά πολύ από τους υπόλοιπους Η επιβίωση των τόπων στις 
συνθήκες αυτές γίνεται ακόµα πιο δύσκολη και οι νέοι τόποι αποκτούν δύσκολα υψηλή 
δηµοτικότητα. Οι τόποι που βρίσκονται από την αρχή, ή εισέρχονται νωρίς, στην οικονοµία τείνουν 
να έχουν ένα πλεονέκτηµα έναντι όσων ακολουθούν. Οι κανόνες βάσει των οποίων δηµιουργούνται 
σύνδεσµοι µεταξύ των τόπων παίζουν καθοριστικό ρόλο: 

o Οι εξειδικευµένοι αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας τους αν τους δείχνουν δηµοφιλείς 
διαφοροποιηµένοι (πύλες), αλλά στις πρώτες θέσεις κυριαρχούν οι διαφοροποιηµένοι τόποι. 
Επίσης, οι διαφοροποιηµένοι τόποι ωφελούνται και από τη δηµιουργία συνδέσµων µε κριτήριο 
τη δηµοτικότητα των τόπων 

o Η υιοθέτηση στρατηγικών εισόδου όπως η σύναψη συµφωνιών για την απόκτηση εισερχόµενων 
συνδέσµων, και σε µικρότερο βαθµό, η προώθηση µέσω της µηχανής αναζήτησης, βοηθά τους 
νέους τόπους να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Φάνηκε επίσης ότι, ο συνδυασµός, στρατηγικών 
εισόδου στην αγορά, αν και µειώνει συνολικά τα ποσοστά επιτυχίας των νέων τόπων, σε 
µερικούς από αυτούς επιτρέπει να αναπτύξουν δυναµική που µπορεί να τους κάνει 
ανταγωνίσιµους µε τους καλύτερους τόπους από τον αρχικό πληθυσµό. 

Όπως, φάνηκε και µέσα από τα πειράµατα, οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συµπεριφορών που έχουν 
ενσωµατωθεί, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει σε βάθος µελέτη, προκειµένου 
να διαφωτιστεί περαιτέρω η συµβολή κάθε υπόθεσης στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. Άµεση 
προτεραιότητα είναι η διερεύνηση της επίδρασης του οφέλους από συνάθροιση που παρουσιάζει κρίσιµα 
σηµεία (criticalities). Καθώς, και της επίδρασης που έχουν οι εκθετικοί ρυθµοί αύξησης των πρακτόρων. 
Επιπλέον, πρέπει να µελετηθεί και το θέµα της σταθερότητας του µοντέλου στην πορεία του χρόνου. Στους 
απώτερους στόχους, συµπεριλαµβάνεται η δηµιουργία ενδογενούς διαδικασίας βάσει της οποίας οι τόποι 
δυναµικά αποφασίζουν ποιες εκδόσεις να προσφέρουν, σε ποιες κατηγορίες και το βαθµό εξειδίκευσής 
τους, λαµβάνοντας υπόψη τις τακτικές που ακολουθούν οι καλύτεροι αντίπαλοί τους. 

Από την πλευρά της υλοποίησης, επειδή οι συµπεριφορές των πρακτόρων είναι ιδιαίτερα πλούσιες και οι 
υπολογισµοί που γίνονται σε κάθε βήµα της προσοµοίωσης είναι πολλοί, παρά τη βελτιστοποίηση που έχει 
γίνει, κρίνεται απαραίτητη η παραλληλοποίηση της εφαρµογής προσοµοίωσης. Αυτό θα διευκολύνει την 
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ανάλυση των αποτελεσµάτων, µειώνοντας το χρόνο εκτέλεσης των πειραµάτων. Θα επιτρέψει επίσης την 
κλιµάκωση του µοντέλου σε µεγαλύτερους πληθυσµούς πρακτόρων, προκειµένου να ελεγχθεί η 
σταθερότητά του.  
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Κεφάλαιο 4ο 

Συµµαχίες και κόστος αναζήτησης σε αγορές 
διαφοροποιηµένων προϊόντων στο ∆ιαδίκτυο: ένα 
υπολογιστικό µοντέλο µε πράκτορες 

4.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται ένα βασισµένο σε πράκτορες υπολογιστικό µοντέλο που µελετά το 
φαινόµενο της δηµιουργίας συµµαχιών µεταξύ εµπορικών δικτυακών τόπων σε µια ηλεκτρονική αγορά 
διαφοροποιηµένων προϊόντων. Το µοντέλο αποτελεί επέκταση ενός αναλυτικού µοντέλου δηµιουργίας 
συµµαχιών µεταξύ B-2-C δικτυακών τόπων, το οποίο αναπτύχθηκε από το εργαστήριο Οικονοµετρίας της 
Ecole Polytechnique στα πλαίσια του προγράµµατος Icities. Η εργασία αυτή βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη 
και θα παρουσιαστούν κάποια αρχικά αποτελέσµατά της.  

Η χρήση ενός αναλυτικού µοντέλου, µε τις απλουστευτικές του υποθέσεις περί συµµετρίας και 

οµοιογένειας των πρακτόρων, αφενός, δεν επιτρέπει την κατανόηση της δυναµικής της διαδικασίας 

σχηµατισµού συµµαχιών και αφετέρου, δεν ενσωµατώνει τις ιδιαιτερότητες του ∆ιαδικτύου ως καναλιού 

διανοµής. Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε απαραίτητη η επέκταση του αναλυτικού µοντέλου και η 

δηµιουργία ενός βασισµένου σε πράκτορες µοντέλου µε πιο πολύπλοκες συµπεριφορές. Επιπλέον, στα 

πλαίσια του γενικότερου στόχου του ερευνητικού προγράµµατος iCities, για την αναπαράσταση όλων των 

µηχανισµών και των δυνάµεων της σύνθετης πραγµατικότητας του ∆ιαδικτύου, ήταν απαραίτητη η 

µοντελοποίηση της καθαρά εµπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί. Η µελέτη των κινήτρων 

που ωθούν τους εµπορικούς δικτυακούς τόπους να αναπτύξουν συµµαχίες είναι σηµαντική για την 

κατανόηση της αναδυόµενης µορφολογίας της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου και της διαµόρφωσης των όρων 

ανταγωνισµού σε αυτή. 

Μία από τις στρατηγικές που αναπτύσσουν οι εταιρείες στο φυσικό κόσµο για την αντιµετώπιση του 

ανταγωνισµού, κυρίως από νεοεµφανιζόµενους αντιπάλους, είναι η σύναψη συµµαχιών. Εξετάζοντας τα 

διάφορα είδη εµπορικών τόπων όπως B-2-B τόποι, e-market places και B-2-C τόποι είναι εµφανής η 

αυξανόµενη σηµασία των συγχωνεύσεων, των συνεργασιών και των συµµαχιών και στο ∆ιαδίκτυο. Το 

φαινόµενο της συνεργασίας εταιρειών λαµβάνει διάφορες µορφές. Μερικά από τα πιο γνωστά 

παραδείγµατα συµµαχιών στο χώρο των B-2-B τόπων είναι το Global Net Εxchange και το World Wide 

Retail, στον τοµέα των ηλεκτρονικών αγορών οι συµµαχίες µεταξύ Lastminute.com και Degriftour, και 

µεταξύ Merrill Lynch και HSBC, ενώ από το χώρο των B-2-C τόπων µπορεί κανείς να αναφέρει, µεταξύ 

άλλων, τους τόπους Anyway.com και E-luxury.com.  

Ειδικότερα, το προτεινόµενο µοντέλο επικεντρώνεται σε συµµαχίες µεταξύ B-2-C ιστοχώρων. Μια 

µορφή τέτοιων συµµαχιών αποτελούν οι ιστοχώροι που λειτουργούν ως πύλες (portals) σε εξειδικευµένους 

ανταγωνιστές σε κάποιο βιοµηχανικό ή τοµέα των υπηρεσιών. Άλλο παράδειγµα συµµαχίας αποτελούν 
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ιστοχώροι που διαδραµατίζουν το ρόλο του µεσάζοντος (όπως το Anyway.com για ταξιδιωτικές υπηρεσίες) 

και οι οποίοι παίρνουν ένα ποσοστό επί των πωλήσεων χωρίς να καθορίζουν αυτοί τις τιµές των 

συνεργατών τους. Ή, τέλος, οι διανοµείς πολλαπλών προϊόντων (online multi-product distributors), των 

οποίων η πολιτική των τιµών επηρεάζεται και από τους προµηθευτές τους. Μέσα από αυτό το είδος 

ιστοχώρων, ένας προµηθευτής εµφανίζεται κοντά σε ανταγωνιστές του (όπως σε µια συµµαχία όπως θα 

φανεί παρακάτω) και διατηρεί κάποιο έλεγχο στις τιµές των προϊόντων του.  

Στις περισσότερες οικονοµικές µελέτες για το σχηµατισµό συµµαχιών σε αγορές διαφοροποιηµένων 
προϊόντων προβάλλεται ως πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων, κατά την είσοδό τους σε µια συµµαχία, 
η συµφωνία σχετικά µε τις τιµές και τις ποσότητες που θα πωλούνται [11]. Χωρίς κόστος αναζήτησης για 
τον εντοπισµό των χαρακτηριστικών και της τιµής ενός προϊόντος, η πιο επικερδής στρατηγική για τις 
εταιρείες είναι να επιλέξουν να συµµαχήσουν µε ανταγωνιστές τους οι οποίοι παράγουν παρόµοια 
προϊόντα. Ο λόγος είναι ότι αυτού του είδους οι συµµαχίες επιτρέπουν στα µέλη τους να θέτουν 
υψηλότερες τιµές για τους καταναλωτές εκείνους των οποίων οι προτιµήσεις τους δεν τους επιτρέπουν 
παρά να αγοράσουν µόνο µέσα από τα µέλη της συµµαχίας (“locked-in” καταναλωτές) [17]. Εισάγοντας 
κόστος αναζήτησης στην αγορά, όπως σε µια αγορά του ∆ιαδικτύου, προκύπτει, καταρχάς, το ερώτηµα για 
µια εταιρεία αν θα πρέπει να συνεργαστεί µε άλλες εταιρείες που προσφέρουν περισσότερο ή λιγότερο 
διαφοροποιηµένα προϊόντα.  

Στο µοντέλο που προτείνεται, σε κάθε βήµα της προσοµοίωσης οι καταναλωτές αγοράζουν το πολύ ένα 
αγαθό µετά από µια σειρά αναζητήσεων. Κάθε αναζήτηση συνεπάγεται ένα κόστος για τον καταναλωτή 
όπως στη µελέτη του Bakos για ηλεκτρονικές αγορές [7], για τον εντοπισµό του τόπου, αρχικά, και των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος που διαθέτει στην αγορά, στη συνέχεια. Οι δικτυακοί τόποι έχουν τη 
δυνατότητα να σχηµατίσουν συµµαχίες. Το πλεονέκτηµα του σχηµατισµού συµµαχιών, από την πλευρά 
του καταναλωτή, είναι η µείωση του κόστους αναζήτησης για την ανακάλυψη των προϊόντων που 
διαθέτουν τα µέλη της συµµαχίας. Αυτή η µείωση προκύπτει από συντονισµένες προσπάθειες των µελών 
της συµµαχίας να αναπτύξουν αποδοτικότερα εργαλεία αναζήτησης προκειµένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία αναζήτησης καταναλωτών. Για τα µέλη µιας συµµαχίας, το όφελος προκύπτει από το γεγονός 
ότι η µείωση του κόστους αναζήτησης θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού των επισκέψεων και 
ενδεχοµένως σε αύξηση των πωλήσεων.  

Το βασικό ερώτηµα που το βασισµένο-σε-πράκτορες υπολογιστικό µοντέλο καλείται να απαντήσει, 
σχετίζεται καταρχάς µε τον τύπο της δοµής των συµµαχιών που µπορούν προκύψουν σε ένα δυναµικό 
περιβάλλον. Είναι προτιµότερο να συµµαχήσουν δικτυακοί τόποι που προσφέρουν προϊόντα µε τα 
παρόµοια χαρακτηριστικά ή είναι καλύτερο για ένα δικτυακό τόπο να επιλέξει περισσότερο 
διαφοροποιηµένους συµµάχους; Απώτερος στόχος της έρευνας, που γίνεται από το εργαστήριο 
Οικονοµετρίας της Ecole Polytechnique, είναι η εύρεση ενός κατάλληλου µηχανισµού ενδογενοποιήσης1 
της επιλογής των τιµών µέσα και έξω από µια συµµαχία και στην υλοποίηση των αντίστοιχων διαδικασιών 
που περιγράφουν αυτήν τη συµπεριφορά στο υπολογιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε. 

                                                           
1 Endogenisation 
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4.2 Περιγραφή ενός βασισµένου-σε-πράκτορες µοντέλου σύναψης συµµαχιών σε µια 
ηλεκτρονική αγορά διαφοροποιηµένων προϊόντων 

Το µοντέλο περιγράφει µια αγορά διαφοροποιηµένων προϊόντων στο ∆ιαδίκτυο µε Ν καταναλωτές και Μ 
B-2-C δικτυακούς τόπους. Κάθε τόπος προσφέρει ένα αγαθό και τα διάφορα αγαθά διαφοροποιούνται κατά 
µήκος ενός κύκλου µήκους 1, όπως στο µοντέλο του Salop για οριζόντια διαφοροποίηση [28] (βλ. 
Παράρτηµα Β). Η θέση του ιστοχώρου j στον κύκλο, δηλαδή η συγκεκριµένη έκδοση του αγαθού που 
προσφέρει, συµβολίζεται µε xj, για κάθε j=1..N. Οι προτιµήσεις των καταναλωτών είναι ετερογενείς και 
κατανεµηµένες οµοιόµορφα κατά µήκος του ίδιου κύκλου. Η θέση του καταναλωτή i στον κύκλο δηλώνει 
τη συγκεκριµένη έκδοση του αγαθού που ιδανικά επιθυµεί να αποκτήσει και συµβολίζεται µε xi, για κάθε 
i=1..N. Στο σχήµα 4.1 απεικονίζεται ο κύκλος των διαφοροποιηµένων προϊόντων της αγοράς. 
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U(i,j) = R–pj–T|xi-xj|

 

Σχήµα 4.1 

Θεωρώντας έναν οποιονδήποτε τόπο και έναν οποιονδήποτε καταναλωτή, όσο πιο κοντά βρίσκονται οι 
θέσεις τους στον κύκλο τόσο περισσότερο είναι ευχαριστηµένος ο καταναλωτής από το αγαθό που 
προσφέρει ο τόπος. Εάν ένας καταναλωτής αγοράσει ένα αγαθό που δεν αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτό που 
ψάχνει, υφίσταται ένα κόστος προσαρµογής  ανά µονάδα απόστασης µεταξύ της θέσης του και της 
θέσης στον κύκλο του επιλεγµένου για τη συναλλαγή ιστοχώρου. Η συνάρτηση χρησιµότητας για τον 
καταναλωτή i αν αγοράσει µια µονάδα του αγαθού που προσφέρεται από έναν ιστοχώρο j είναι:  

iT

)(),( jiiji xxTpRjiU −−−=  

Εξίσωση 4.9 

Όπου  είναι η αποτίµηση του καταναλωτή i για το αγαθό xiR i που ιδανικά επιθυµεί και  η τιµή του 

αγαθού που προσφέρει ο ιστοχώρος j. 
jp

 
4.2.1 ∆ιαδικασία εξερεύνησης των καταναλωτών 
 

Υποθέτουµε ότι, µέσα από µια διαδικασία αρχικοποίησης, οι δικτυακοί τόποι επιλέγουν θέσεις στον κύκλο, 
δηλαδή τα προϊόντα που θα προσφέρουν, και τις τιµές στις οποίες θα τα προσφέρουν. Οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν την ακριβή θέση και τιµή των τόπων αλλά έχουν κάποιες προσδοκίες όσον αφορά τις κατανοµές 
που αυτές ακολουθούν. Οι προσδοκίες αυτές επηρεάζουν την απόφαση αγοράς. Οι καταναλωτές αποκτούν 
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την πληροφορία για τη θέση και την τιµή ενός ιστοχώρου, µεταξύ των Μ ιστοχώρων της αγοράς, µε την 
καταβολή ενός σταθερού κόστους αναζήτησης c. Το κόστος αυτό περιλαµβάνει το κόστος, σε χρόνο και 
προσπάθεια, που συνδέεται µε τον εντοπισµό του ιστοχώρου καθώς και το κόστος που καταβάλει ο 
καταναλωτής για να λάβει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει (θέση και τιµή του προσφερόµενου αγαθού) 
µέσα στον ιστοχώρο. Για παράδειγµα, ο καταναλωτής επισκέπτεται τον τόπο µιας εταιρείας µέσα από τα 
αποτελέσµατα της µηχανής αναζήτησης. Στη συνέχεια θα πρέπει, µέσω ενός ευρετηρίου, ακολουθώντας 
συνδέσµους του τόπου ή µέσω µιας άλλης, εσωτερικής, αναζήτησης, να εντοπίσει το προϊόν που 
προσφέρει η εταιρεία αναφορικά µε την προτίµησή του καθώς και την τιµή στην οποία αυτό προσφέρεται.  

Αφού εξερευνήσει ένα δικτυακό τόπο, ο καταναλωτής πρέπει να αποφασίσει αν θα πραγµατοποιήσει κι 
άλλη αναζήτηση προκειµένου να ανακαλύψει έναν νέο τόπο, καταβάλλοντας ξανά το αντίστοιχο κόστος, ή 
αν θα πραγµατοποιήσει τη συναλλαγή στο δικτυακό τόπο που έχει ήδη βρει. Ολοκληρώνοντας την 
επίσκεψή του σε έναν τόπο που βρίσκεται σε απόσταση D και τιµή S από τον καταναλωτή, ο τελευταίος 
αποφασίζει αν θα συνεχίσει την αναζήτησή του ή όχι, βάσει του ακόλουθου κριτηρίου: Συγκρίνει την 
αναµενόµενη αύξηση στη χρησιµότητά του, έστω g(S, D), από µια νέα επίσκεψη µε το κόστος αναζήτησης 
c που υποχρεωτικά θα καταβάλει για τη νέα επίσκεψη. Αν g(S, D) ≥c, ο καταναλωτής θα προτιµήσει να 
συνεχίσει την αναζήτησή του. ∆ιαφορετικά, θα επιλέξει να αγοράσει µια µονάδα του αγαθού που 
βρίσκεται σε µια απόσταση D και τιµή S. Εποµένως, η διαδικασία αναζήτησης δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από διαδοχικές ανακαλύψεις δικτυακών τόπων και η επιλογή µεταξύ µιας συναλλαγής ή µιας 
νέας αναζήτησης. Στο τέλος της διαδικασίας αναζήτησης θα πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή. 

Ο κανόνας που σταµατά τη διαδικασία αναζήτησης εξαρτάται και από τους διαφορετικούς τύπους 
προσδοκιών των καταναλωτών (δηλαδή προσδοκίες για τις κατανοµές των θέσεων και των τιµών των 
ιστοχώρων) που εξετάζονται στο µοντέλο. Οι προσδοκίες αυτές καθορίζουν και την αναµενόµενη αύξηση 
στη χρησιµότητα του καταναλωτή κάθε φορά από την ανακάλυψη ενός νέου προϊόντος. Πιο συγκεκριµένα, 
κάθε τύπος προσδοκίας καθορίζει ένα διάστηµα γύρω από τη θέση κάθε καταναλωτή στον κύκλο των 
αγαθών της αγοράς. Εάν ο καταναλωτής ανακαλύψει ένα δικτυακό τόπο του οποίου η θέση βρίσκεται µέσα 
σε αυτό το διάστηµα, τότε η συναλλαγή θα πραγµατοποιηθεί διαφορετικά όχι.  

Η συνάρτηση g(S, D) δίνεται από το γενικό τύπο που ακολουθεί και εξαρτάται από τον τύπο των 
προσδοκιών που έχουν οι καταναλωτές για τις τιµές και τις θέσεις των τόπων στην αγορά: 

∫ ∫
= ℜ

+−−+=
1

0x

dx)x(f)dp)p(f)pxttDS()D,S(g  

Εξίσωση 4.2 

όπου f(p) και f(x) είναι οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας της κατανοµής των θέσεων και των τιµών 
των δικτυακών τόπων. Στο παράρτηµα ∆ αναφέρονται µε λεπτοµέρεια οι µορφές που παίρνει η συνάρτηση 
αυτή ανάλογα µε τις προσδοκίες των καταναλωτών. 
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4.2.2 Συµµαχίες µεταξύ ιστοχώρων 
 

Στο φυσικό κόσµο το γεγονός ότι εταιρίες µπορεί να ανήκουν σε µια συµµαχία έχει ελάχιστη ή καµία 
επίδραση στο κόστος αναζήτησης για τα προσφερόµενα αγαθά. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και στο ∆ιαδίκτυο. 
Εκεί, υπάρχει η δυνατότητα, οι διαδικτυακοί τόποι µιας συµµαχίας να έχουν παραποµπές (συνδέσµους) ο 
ένας στον άλλο, γεγονός που επιτρέπει στον καταναλωτή που επισκέπτεται κάποιο από τα µέλη της 
συµµαχίας να ανακαλύψει και τα υπόλοιπα µέλη µε χαµηλότερο κόστος. Υποθέτουµε ότι τα µέλη µιας 
συµµαχίας στο ∆ιαδίκτυο εφευρίσκουν τρόπους έτσι ώστε, όταν ένας καταναλωτής επισκεφτεί τυχαία ένα 
από αυτά, να µπορεί εύκολα να ανακαλύψει και τα υπόλοιπα. Για παράδειγµα, κάθε τόπος µπορεί να βάλει 
συνδέσµους στα υπόλοιπα µέλη σε κατάλληλα σηµεία ή µπορούν όλοι να συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός 
εργαλείου αναζήτησης που να αφορά τα µέλη της συµµαχίας και µόνο και το οποίο να είναι προσβάσιµο 
από κάθε τόπο της συµµαχίας.  

Υποθέτουµε ότι ο καταναλωτής δεν προβλέπει την ύπαρξη συµµαχιών στην αγορά αλλά ωφελείται εκ των 
υστέρων από τη µείωση του κόστους αναζήτησης, χωρίς όµως αυτό να τροποποιεί τις πεποιθήσεις του. Η 
µείωση του κόστους αναζήτησης είναι σηµαντική για τη συµµαχία καθώς οδηγεί σε αύξηση των 
επισκέψεων και, ενδεχοµένως, των µεριδίων αγοράς. Από τη στιγµή που ο καταναλωτής ανακαλύπτει 
τυχαία ένα από τα µέλη της συµµαχίας, δεδοµένου ότι του δίδεται η δυνατότητα να συνεχίσει την 
αναζήτησή του µε µικρότερο κόστος απ’ ότι πριν, επιλέγει να επισκεφτεί και τους υπόλοιπους τόπους της 
συµµαχίας. Αν όσο επισκέπτεται τόπους της συµµαχίας, εντοπίσει ένα αγαθό που τον ενδιαφέρει θα 
σταµατήσει εκεί την αναζήτησή του. ∆ιαφορετικά θα τη συνεχίσει, όπως και πριν, επιλέγοντας τόπους 
εκτός της συµµαχίας.  

 
4.2.3 Τύποι συµµαχιών 
 

Κεντρικό ερώτηµα στην εργασία αυτή, είναι η δοµή των συµµαχιών που µπορούν να προκύψουν µεταξύ 
των τόπων µιας αγοράς διαφοροποιηµένων προϊόντων. Ένας τόπος έχει δύο επιλογές όσον αφορά στην 
επιλογή συµµάχου. Η πρώτη εναλλακτική είναι να διαλέξει έναν τόπο µε τον οποίο τα αγαθά που 
προσφέρουν είναι ελαφρώς διαφοροποιηµένα (τύπος συµµαχίας Α). Αυτό σηµαίνει ότι τόποι θα 
προσφέρουν αγαθά παρόµοια στα µάτια των επισκεπτών τους. Για παράδειγµα, επιλέγουν να συµµαχήσουν 
δύο τόποι που ειδικεύονται στις πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων όπως οι Carfax.com και 
Αusedcar.com. Η άλλη εναλλακτική είναι ένας τόπος να διαλέξει έναν άλλο µε τον οποίο είναι έντονα 
διαφοροποιηµένος ως προς το αγαθό που προσφέρουν (τύπος συµµαχίας Β). Για παράδειγµα ο τόπος 
Αusedcar.com να συµµαχήσει µε τον Newcarslowestprice.com. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του 
ενός ενδεχοµένως να µην ενδιαφέρονται άµεσα για τις προσφορές του άλλου. Στο Σχήµα 4.2 
παριστάνονται τα δύο είδη συµµαχιών, Α και Β, σε µια αγορά 4 διαφοροποιηµένων τόπων. Για λόγους 
απλότητας, οι έντονα διαφοροποιηµένοι τόποι τοποθετούνται σε αντιδιαµετρικές θέσεις, ενώ οι ελαφρώς 
διαφοροποιηµένοι τόποι σε διαδοχικές. Στη συνέχεια θα ορίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τους όρους 
έντονα και ελαφρώς διαφοροποιηµένοι τόποι.  
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Coalition Type A Coalition Type B
 

Σχήµα 4.2 

 
4.2.4 Φυσικές αγορές των ιστοχώρων 
 

Ο χρήστης, προκειµένου να συνεχίσει την αναζήτηση του, συγκρίνει κάθε φορά την αναµενόµενη 
αύξηση στη χρησιµότητα που θα έχει αν ανακαλύψει έναν νέο τόπο, µε το κόστος αναζήτησης. 
Αποδεικνύεται ότι η συνθήκη αυτή καθορίζει µια περιοχή στον κύκλο µε την ιδιότητα ο καταναλωτής να 
είναι πρόθυµος να αγοράσει από οποιοδήποτε τόπο ανακαλύψει µέσα σ’ αυτήν. Κατ’ αντιστοιχία, αυτό 
δηµιουργεί µια περιοχή υπολογίσιµου µήκους κάθε φορά (ανάλογα µε τον τύπο των προσδοκιών των 
καταναλωτών) γύρω από κάθε τόπο. Η περιοχή αυτή, στο εξής, θα αναφέρεται ως «φυσική αγορά» του 
τόπου. Η φυσική αγορά ενός τόπου αντιστοιχεί στο διάστηµα των θέσεων των καταναλωτών που επιλέγουν 
να αγοράσουν από τον τόπο αυτό όταν τον ανακαλύψουν, τερµατίζοντας. εκεί την αναζήτησή τους. Το 
κόστος αναζήτησης για αυτούς τους καταναλωτές θα υπερβαίνει την αναµενόµενη αύξηση στη 
χρησιµότητά τους. Υπογραµµίζουµε ότι αυτό δε σηµαίνει ότι ο τόπος θα προσελκύσει µε βεβαιότητα τους 
καταναλωτές που ανήκουν στην «φυσική αγορά» του (λόγω του τυχαίου τρόπου ανακάλυψης τόπων). Στο 
Σχήµα 4.3 απεικονίζεται και πάλι η αγορά µε 4 τόπους, και µε Tj παριστάνεται η φυσική αγορά του τόπου 
j.  

Σχήµα 4.3 
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Παρατηρούµε, στο σχήµα 4.3, ότι οι φυσικές αγορές δύο τόπων µπορεί να τέµνονται. Με Τij παριστάνεται 
η τοµή των «φυσικών αγορών» των τόπων i και j. Οι καταναλωτές που είναι τοποθετηµένοι στο τµήµα της 
τοµής είναι πρόθυµοι να αγοράσουν από οποιονδήποτε από τους τόπους αυτούς. Η επιλογή τους εξαρτάται 
µόνο από το ποιον θα ανακαλύψουν πρώτο. Ανάλογα µε την παραµετροποίηση που γίνεται στο µοντέλο, 
είναι δυνατό να τέµνονται οι φυσικές αγορές περισσότερων από δύο τόπων, γεγονός που αυξάνει την 
πολυπλοκότητα της ανάλυσης.  

Ορίζεται ότι δύο τόποι είναι έντονα διαφοροποιηµένοι όταν οι φυσικές αγορές τους δεν τέµνονται και 
είναι ελαφρώς διαφοροποιηµένοι στην αντίθετη περίπτωση. 

4.3 Κατάστρωση του µοντέλου 

Το σηµαντικότερο κίνητρό στην ανάπτυξη ενός υπολογιστικού µοντέλου βασισµένου σε πράκτορες 
προέρχεται από το γεγονός ότι πράκτορες µε διαφορετικά και ετερογενή χαρακτηριστικά και συµπεριφορές 
θα διευκολύνουν τη συστηµατική µελέτη και θα προωθήσουν την κατανόηση πάνω στις αναδυόµενες 
δοµές συµµαχιών στο ∆ιαδίκτυο, ως συµπλήρωµα στην παραδοσιακή οικονοµική θεωρία. Πιο 
συγκεκριµένα, οι οικονοµολόγοι που χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη εφαρµογή προσοµοίωσης 
ενδιαφέρονται για το οικονοµικό αποτέλεσµα που µπορεί να προέλθει από τις διάφορες παραµετροποιήσεις 
του µοντέλου, όσον αφορά:  

 το βαθµό διαφοροποίησης των µελών µιας συµµαχίας  

 τον αριθµό και το µέγεθος των συµµαχιών που διαµορφώνονται  

 τα µερίδια αγοράς και τα κέρδη των τόπων µέσα και έξω από στους συµµαχίες  

Το βασισµένο σε πράκτορες µοντέλο χαλαρώνει τις υποθέσεις της συµµετρίας για τους καταναλωτές και 
τους τόπους που είχε το αναλυτικό µοντέλο βάσης. Επιπλέον, εισάγεται µια δυναµική διαδικασία 
σχηµατισµού συµµαχιών, βάσει της οποίας οι ιστοχώροι µπορούν να συµµετέχουν σε συµµαχίες µε άλλους 
ιστοχώρους και οι συµµαχίες αυτές µπορούν να αναπτύσσονται παράλληλα στη διάρκεια της 
προσοµοίωσης. 

4.3.1 Αρχικές συνθήκες 

Οι δικτυακοί τόποι επιλέγουν τη θέση τους στην αγορά. Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι 
τοποθέτησής τους πάνω στο κύκλο που αναπαριστά την αγορά των διαφοροποιηµένων προϊόντων. 
Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, κάθε ιστοχώρος j επιλέγει τη θέση του, yj, τυχαία από µια οµοιόµορφη 
κατανοµή (yj~U[0,1 ], j=1..Μ, όπου Μ είναι ο αριθµός των τόπων στην αγορά). Ενώ, σύµφωνα µε το 
δεύτερο τρόπο, οι ιστοχώροι τοποθετούνται στην αγορά σύµφωνα µε την αρχή της µέγιστης 
διαφοροποίησης (yj=j/Μ, j=1..Μ).  

Ο καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνει µε δύο εναλλακτικούς τρόπους. Οι τόποι µπορούν να 
επιλέξουν την τιµή του προϊόντος τους τυχαία από µια οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [pmin , pmax] ή 
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όλοι οι πωλητές θέτουν την τιµή τους ίση µε p*, που θεωρείται τιµή ισορροπίας. Τα pmin, pmax και p* είναι 
παράµετροι της προσοµοίωσης. 

Οι καταναλωτές κατανέµονται οµοιόµορφα κατά µήκος του κύκλου. Η θέση του καταναλωτή i 
συµβολίζεται µε xi i= 1..Ν, όπου n είναι ο αριθµός των καταναλωτών στην αγορά. Ο καταναλωτής i έχει 
αποτίµηση Ri για το xi. Το Ri επιλέγεται τυχαία από µια οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [Rmin, Rmax] 
για κάθε i=1..Ν. Το κόστος προσαρµογής Ti επιλέγεται επίσης τυχαία µεταξύ των τιµών Τmin και Τmax, για 
κάθε i=1..N. Τα Rmin, Rmax και Τmin, Τmax είναι παράµετροι της προσοµοίωσης.  

Κάθε καταναλωτής i καταβάλει κόστος αναζήτησης ci για την ανακάλυψη ενός νέου ιστοχώρου, που 
επιλέγεται τυχαία στο διάστηµα [cmin, cmax]. Επιπλέον, κάθε καταναλωτής έχει µειωµένο κόστος 
αναζήτησης ci’, όταν ανακαλύπτει ιστοχώρους µέσα σε µια συµµαχία, το οποίο επιλέγεται τυχαία από µια 
οµοιόµορφη κατανοµή µεταξύ 0 και του ci. Τα cmin και cmax είναι παράµετροι της προσοµοίωσης. 

Οι διαφορετικοί τύποι προσδοκιών που µπορούν να έχουν οι καταναλωτές σχετικά µε την κατανοµή των 
θέσεων των τόπων και των τιµών των αγαθών, παρατίθενται στο παράρτηµα ∆. 

 
 
4.3.2 Ενεργοποίηση καταναλωτών  
 

Σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης, ο πληθυσµός των καταναλωτών ενεργοποιείται οµοιόµορφα (κάθε 
καταναλωτής ενεργοποιείται ακριβώς µία φορά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου) για να ξεκινήσει µια νέα 
διαδικασία αναζήτησης. Μόλις ένας καταναλωτής ενεργοποιηθεί αρχίζει να επισκέπτεται τόπους για τον 
εντοπισµό προϊόντων. Όσο αναµένει ότι µπορεί να βρει ένα καλύτερο ή/και φτηνότερο αγαθό, συνεχίζει να 
επισκέπτεται νέους τόπους, µέχρι τελικά να ικανοποιηθεί το κριτήριο τερµατισµού της αναζήτησης και να 
αγοράσει µια µονάδα προϊόντος.  

 
 
4.3.3 Ενεργοποίηση ιστοχώρων  
 
 
4.3.3.1 Ενεργοποίηση για την καταµέτρηση των κερδών 
Κάθε Κ περιόδους, όπου το Κ είναι παράµετρος της προσοµοίωσης, όλοι οι πωλητές-τόποι 
ενεργοποιούνται προκειµένου να υπολογίσει καθένας το άθροισµα των κερδών που είχε κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων Κ χρονικών περιόδων. Με τον τρόπο αυτό ένας ιστοχώρος µπορεί να παρακολουθεί 
περιοδικά την πορεία των πωλήσεων του ανάλογα µε τις επιλογές που κάνει όσον αφορά το σχηµατισµό 
συµµαχιών, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια.  

 
4.3.3.2 Ενεργοποίηση για το σχηµατισµό συµµαχίας 

 

Κάθε Κ περιόδους, επίσης, ένα ποσοστό β των µεµονωµένων πωλητών (δηλαδή των πωλητών που δεν 
ανήκουν σε κάποια συµµαχία µέχρι τότε) και ένα ποσοστό γ των συµµαχιών ενεργοποιούνται τυχαία για να 
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ξεκινήσουν µια νέα διαδικασία σχηµατισµού συµµαχίας, όπου τα β και γ είναι παράµετροι της 
προσοµοίωσης. Υποθέτουµε ότι η ενεργοποίηση γίνεται οµοιόµορφα.  

Μόλις ένας πωλητής, είτε µεµονωµένος ή είτε µέλος συµµαχίας, ενεργοποιηθεί, θα συµβεί ένα από τα 
ακόλουθα:  

1. Εάν ο πωλητής δεν ανήκει σε συµµαχία, γίνεται ιδρυτής µιας νέας συµµαχίας και επιλέγει τυχαία έναν 
συνεργάτη από όλους τους δικτυακούς τόπους στην αγορά. Αν ο τυχαία επιλεγµένος τόπος δεν ανήκει σε 
συµµαχία, τότε θα σχηµατίσουν µια νέα συµµαχία µεγέθους 2. ∆ιαφορετικά, εάν ο συνεργάτης που 
επελέγη τυχαία συµµετέχει ήδη σε κάποια από τις υπάρχουσες συµµαχίες, ο τυχαία επιλεγµένος τόπος 
προτείνει στον πρώτο ιστοχώρο να προσχωρήσει στη συµµαχία που ανήκει και ο ίδιος, αυξάνοντας µε 
αυτόν τον τρόπο το µέγεθος της υπάρχουσας συµµαχίας κατά 1.  

2. Εάν ο πωλητής ανήκει ήδη σε κάποια συµµαχία, επιλέγει τυχαία ένα µεµονωµένο συνεργάτη 
προκειµένου να επεκταθεί η συµµαχία κατά 1. 

Για τα επόµενα Κ χρονικά βήµατα η βιωσιµότητα της συµµαχίας, που προκύπτει µε τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, βρίσκεται υπό δοκιµασία από όλα τα µέλη της (και τον νέο τόπο που προστέθηκε τελευταίος). Στο 
τέλος της δοκιµαστικής περιόδου, είτε η νέα συµµαχία θα υιοθετηθεί µόνιµα, είτε το µέλος που εισήχθη 
στο τέλος αναγκάζεται να αποµακρυνθεί. Στην τελευταία περίπτωση, αν το µέγεθος της συµµαχίας ήταν 2, 
τότε η συµµαχία διαλύεται. 

 
4.3.4 ∆ιαδικασία σχηµατισµού συµµαχίας  
 

Μόλις επιλέξει ένας πωλητής έναν άλλο πωλητή για να σχηµατίσουν µια νέα συµµαχία, η προκύπτουσα 
συµµαχία εξετάζεται στην αγορά για τα επόµενα Κ βήµατα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλα τα 
µέλη της συµµαχίας καταγράφουν τις πωλήσεις τους σε κάθε χρονικό περίοδο, ώστε να είναι σε θέση στο 
τέλος της δοκιµαστικής περιόδου να υπολογίσουν το συνολικό ποσό των κερδών που είχε ο καθένας.  

 New  
coalition 
is formed

Coalition 
accepted 
or rejected 

 

 

 

 
T-K T+KT

Test period 

Τ

Σχήµα 4.4 

Κατόπιν, οι πωλητές συγκρίνουν το άθροισµα των κερδών που είχε ο καθένας στα τελευταία χρονικά 
βήµατα Κ µε το αντίστοιχο άθροισµα στα προηγούµενα Κ χρονικά βήµατα πριν το σχηµατισµό της 
συµµαχίας.  
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Κριτήριο ατοµικής ικανοποίησης:  ∀j ∑∑
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Εάν τα κέρδη αυξάνονται για κάθε πωλητή, η νέα συµµαχία θεωρείται κερδοφόρα για όλα τα µέλη και η 
συµµαχία υιοθετείται µόνιµα (δηλαδή ο τελευταίας ιστοχώρος που µπήκε γίνεται αποδεκτός οριστικά ως 
µέλος). ∆ιαφορετικά, το τελευταίο µέλος που προστέθηκε στη συµµαχία αναγκάζεται να αποχωρήσει και η 
συµµαχία επανέρχεται στη σύνθεση που είχε Κ χρονικά βήµατα νωρίτερα. Οι ιστοχώροι που έχουν 
απορριφθεί από κάποια συµµαχία δεν εξετάζονται ξανά στο µέλλον για εισαγωγή σε αυτήν. Η υλοποίηση, 
προφανώς, δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά κριτήρια ικανοποίησης των µελών µιας 
νέας συµµαχίας. 

 
4.3.5 ∆ιαδικασία αναζήτησης προϊόντος 
 

 Ένας καταναλωτής, που ενεργοποιείται, ξεκινά την αναζήτησή του, επιλέγοντας τυχαία έναν ιστοχώρο 
από ολόκληρο τον πληθυσµό για να επισκεφθεί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο καταναλωτής εντοπίζει 
το προϊόν που προσφέρει ο ιστοχώρος αυτός και την τιµή στην οποία το διαθέτει. Υποθέτουµε ότι η 
διαδικασία της ανακάλυψης ενός νέου ιστοχώρου και των χαρακτηριστικών του προϊόντος που προσφέρει 
(η τιµή S, απόσταση D) συνεπάγεται ένα κόστος αναζήτησης ci. Ο καταναλωτής υπολογίζει ότι τη 
χρησιµότητας U(S, D) που θα αποκοµίσει εάν αγοράσει από το συγκεκριµένο ιστοχώρο. Ο καταναλωτής 
υπολογίζει, επιπλέον, την αναµενόµενη αύξηση στη χρησιµότητα g(S, D) του από τη συνέχιση της 
διαδικασίας αναζήτησής του µε την επιλογή ενός νέου δικτυακού χώρου. Την αύξηση αυτή, τη συγκρίνει 
µε το κόστος αναζήτησης που θα πρέπει να καταβάλει και, ανάλογα, αποφασίζει αν θα συνεχίσει την 
αναζήτησή του ή θα την τερµατίσει εκεί, αγοράζοντας από τον τρέχοντα τόπο. Αν ο χρήστης, κάνοντας 
τυχαία επισκέψεις, εντοπίσει έναν τόπο που ανήκει σε συµµαχία, τότε µπορεί, εφόσον επιλέξει να 
συνεχίσει την αναζήτησή του, να επισκεφτεί τα υπόλοιπα µέλη της συµµαχίας σε τυχαία σειρά µε µειωµένο 
κόστος αναζήτησης c’i. ∆ιαφορετικά, θα επιλέξει τυχαία από ολόκληρο τον πληθυσµό των ιστοχώρων µε 
κόστος ci.  

 
4.3.6 Απόφαση των καταναλωτών για αγορά 
 

Ένας ενεργοποιηµένος καταναλωτής κατά τον τερµατισµό της διαδικασίας αναζήτησής του αποφασίζει 
σε ποιον από τους ιστοχώρους που επισκέφτηκε µέχρι εκείνη τη στιγµή θα πρέπει να αγοράσει. Θα 
εκτελέσει τη συναλλαγή στην περιοχή που του δίνει τη µέγιστη χρησιµότητα, εφ' όσον αυτή η χρησιµότητα 
είναι θετική.  
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4.3.7 Πίνακας παραµέτρων του µοντέλου 
 

M Αριθµός B-C δικτυακών τόπων 

N Αριθµός καταναλωτών 

K Αριθµός περιόδων µεταξύ διαδοχικών ενεργοποιήσεων ενός πωλητή για υπολογισµό των 
κερδών του και το σχηµατισµό νέας συµµαχίας  

α  Ποσοστό του πληθυσµού των καταναλωτών που ενεργοποιούνται σε κάθε περίοδο για την 
αναζήτηση και αγορά προϊόντος 

β  Ποσοστό του πληθυσµού των µεµονωµένων πωλητών που ενεργοποιούνται κάθε Κ 
περιόδους για το σχηµατισµό συµµαχίας 

γ  Ποσοστό των υπαρχουσών συµµαχιών που ενεργοποιούνται κάθε Κ περιόδους για την 
επέκτασή τους 

Πίνακας 4.2 

4.4 Υπολογιστική υλοποίηση 

Η υλοποίηση του µοντέλου αυτού έγινε στο περιβάλλον ανάπτυξης προσοµοίωσης που παρουσιάσθηκε 
στο Κεφάλαιο 3. Οι καταστάσεις και η συµπεριφορά των πρακτόρων στο µοντέλο αυτό είναι πολύ 
διαφορετικές από αυτές του µοντέλου του Κεφαλαίου 3, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η υλοποίηση 
νέων ενοτήτων λογισµικού για την περιγραφή τους. 

 

4.4.1 Συλλογή χρηστών 
 

Η συλλογή των χρηστών είναι οργανωµένη σε ένα Module το οποίο περιγράφεται από το αντίστοιχο 
Functor UsersC. To Module αυτό περιλαµβάνει ένα Dictionary UsersDictionary από εγγραφές που 
διατηρούν την κατάσταση κάθε πράκτορα-χρήστη καθώς και τις βασικές λειτουργίες για τη διαχείριση της 
συλλογής. Τα πεδία της εγγραφής κάθε πράκτορα χρήστη αναγράφονται στον Πίνακα 4.2 και αντιστοιχούν 
στα χαρακτηριστική του πράκτορα-χρήστη που ορίζονται στο µοντέλο: 

 

Field Name Field Type

Location Number 

ReservationUtility Number 

AdaptationCost Number 

SearchCost Number 

ReducedSearchCost Number 

Πίνακας 4.3 
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Οι βασικές δηµόσιες µέθοδοι για την διαχείριση της συλλογής των πρακτόρων-χρηστών φαίνονται στον 
Πίνακα 4.3 και βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις οµώνυµες µεθόδους στις συλλογές πρακτόρων του 
προηγούµενου µοντέλου: 

 

Method Name Purpose 

Init Initialization 

GetRepresentative Access 

UsersDBSave State Monitoring

Πίνακας 4.3 

 

4.4.3 Συµπεριφορά χρηστών 
 
Στη δήλωση της ενότητας του Εργάτη, που ακολουθεί, φαίνεται η χρήση των διαφορετικών ενοτήτων 
διεπαφής συµπεριφοράς και συµπεριφορών που αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 
µοντέλου.  

 

Worker = 

 c(n:worker f:'worker.ozf' init:nil msg:nil 

   sub:r('Behavior':c(n:'Behavior' f:'cfm.ozf' init:nil msg:nil 

   sub:r('SFPCB':c(n:'SFPCB' f:'bvcfm.ozf' init:nil msg:nil sub:nil))) 

     'SitesBehavior':c(n:'SitesBehavior' f:'cfm.ozf' init:nil msg:nil 

   sub:r('SFC':c(n:'SFC' f:'sfcfm.ozf' init:nil msg:nil sub:nil) 

      'SCC':c(n:'SCC' f:'sccfm.ozf' init:nil msg:nil sub:nil))))) 

Πίνακας 4.4 

Στο module της διεπαφής συµπεριφοράς των χρηστών περιλαµβάνεται µόνο µία συνάρτηση τη 
DoUserStep. Η συνάρτηση αυτή καλεί τη διαδικασία που υλοποιεί τη συµπεριφορά του χρήστη. Η 
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την αναζήτηση προϊόντος και την εκτέλεση συναλλαγής σε κάποιο 
ιστοχώρο. Ο χρήστης την πρώτη φορά διαλέγει τυχαία έναν δικτυακό τόπο για να επισκεφτεί. Για τον 
υπολογισµό της συνθήκης τερµατισµού της αναζήτησης, καλείται η συνάρτηση ContinueSearch, που 
επιστρέφει µια τιµή true ή false, ανάλογα µε το αν η αναµενόµενη αύξηση στη χρησιµότητα είναι 
µεγαλύτερη ή µικρότερη από το κόστος αναζήτησης αντιστοίχως. Η συνάρτηση αυτή είναι υλοποιηµένη σε 
ξεχωριστό module που περιέχει και την ιδιωτική συνάρτηση υπολογισµού της αναµενόµενης αύξησης της 
χρησιµότητας, ανάλογα µε τον τύπο των προσδοκιών των καταναλωτών.  

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 126 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

Η διαδικασία αναζήτησης του καταναλωτή σύµφωνα µε τους κανόνες που περιγράφηκαν νωρίτερα 
φαίνεται στον Πίνακα 4.5. 

proc {SearchForProductWithCoalitionsC UserN UniqueVisitsDict TransactionSite ResUtility AdaptCost 
                UserLocation SearchCost ReducedSCost TimeSlot} 
  Strategy = {Rand.stdUniform}   
  VisitedSites = {Dictionary.new} 
  LastVisited = {NewCell nil} 
  PrevVisited = {NewCell nil} 
  SC = {NewCell nil} 
  NewSite = {NewCell nil} 
  CoalitionVisits = {Dictionary.new} 
  Ubest = {NewCell ~1.0} 
  Sbest = {NewCell 0} 
 in 
  if Strategy > Params.probA then skip 
  else 
  for I in 1..Params.maxVisits break:B do  
  VisitedSitesList = {Dictionary.keys VisitedSites} 
  ExitCoalition = {NewCell false} 
  NewSite = {PickSiteWithCC UserN VisitedSitesList {Access PrevVisited} CoalitionVisits SC  
              SearchCost ReducedSCost ExitCoalition} 
  {Assign PrevVisited NewSite} 
  U = {UU.consumerUtility ResUtility AdaptCost UserLocation {Sites.getRep NewSite}.location  
             {Sites.getRep NewSite}.price}   
  if U > {Access Ubest} then 
   {Assign Ubest U} 
   {Assign Sbest NewSite} 
  else 
   skip 
  end 
  Price 
  Location 
  in   
  VisitedSites.NewSite := unit 
  UniqueVisitsDict.NewSite := unit 
  if {Access ExitCoalition} then 
   {Assign LastVisited {Access Sbest}} 
  else 
   {Assign LastVisited NewSite} 
  end   
  Price = {Sites.getRep {Access LastVisited}}.price 
  Location = {Sites.getRep {Access LastVisited}}.location 
  if {Length {Dictionary.keys VisitedSites}} == Params.sites then 
   {Assign LastVisited {Access Sbest}} 
   {B} 
  elseif {CS.continueSearch Price AdaptCost UserLocation {Access SC} Location VisitedSites  
             TimeSlot} then 
   skip 
  else 
   {B} 
  end     
  end 
  {Assign TransactionSite {Access LastVisited}} 
  end 
 end 

Πίνακας 4.5 
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4.4.4 Συλλογή από δικτυακούς τόπους 

 

Η συλλογή των δικτυακών τόπων είναι οργανωµένη σε ένα Module το οποίο περιγράφεται από το 
αντίστοιχο Functor SitesC. To Module αυτό περιλαµβάνει ένα Dictionary SitesDictionary µε τις εγγραφές 
των τόπων. Στον Πίνακα 4.6 αναγράφονται τα πεδία της εγγραφής κάθε τόπου. 

 

Field Name Field Type

Location Number 

Price Number 

TransactionsHistory Dictionary 

VisitsHistory Dictionary 

LastProfitsSum Number 

IsActivated Cell 

IsInitiator Number 

Associate Number 

Πίνακας 4.6 

Τα πεδία Location και Price περιγράφουν τη θέση του προϊόντος που προσφέρει ο δικτυακός τόπος στον 
κύκλο των διαφοροποιηµένων αγαθών και την τιµή αυτού αντίστοιχα.  

Στο πεδίο LastProfitsSum αποθηκεύεται το άθροισµα των κερδών που είχε ο ιστοχώρος τις τελευταίες Κ 
περιόδους πριν το σχηµατισµό της συµµαχίας. To πεδίο IsActivated χρησιµοποιείται για να δηλώσει αν ο 
ιστοχώρος συµµετέχει σε µια συµµαχία που βρίσκεται ακόµα σε δοκιµαστική περίοδο. Το πεδίο αυτό είναι 
απαραίτητο προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι σε µια συµµαχία η οποία δοκιµάζεται στην αγορά, δε θα 
προστεθεί άλλος δικτυακός τόπος µέχρι να τελειώσει η περίοδος δοκιµής. Τα πεδία IsInitiator και 
Associate χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση µιας συµµαχίας, µε τον τρόπο που θα περιγραφεί στη 
συνέχεια. 

Μια συµµαχία, όπως αναφέρθηκε, είναι µια οµάδα από δικτυακούς τόπους. Κατά συνέπεια, για την 
περιγραφή της το µόνο που απαιτείται είναι να είναι γνωστά τα µοναδικά αναγνωριστικά των µελών της. 
Στη συλλογή των δικτυακών τόπων, οι συµµαχίες αποθηκεύονται σε µια δοµή Dictionary που ονοµάζεται 
CoalitionsDictionary έτσι ώστε να είναι ταχεία και αποδοτική η προσπέλασή τους. Για να είναι εφικτή η 
αναφορά σε µια συµµαχία, θα πρέπει να έχει κάποιο µοναδικό αναγνωριστικό, π.χ. για να ενεργοποιηθεί 
για επέκταση ή για έλεγχο στο τέλος της δοκιµαστικής περιόδου της επέκτασης. Για το λόγο αυτό, ως 
αναγνωριστικό της συµµαχίας χρησιµοποιείται το αναγνωριστικό του δικτυακού τόπου-ιδρυτή (initiator) 
που αρχικά ξεκίνησε τη δηµιουργία της. Εποµένως, κάθε συµµαχία στο CoalitionsDictionary συσχετίζεται 
µε ένα κλειδί που είναι το αναγνωριστικό του ιδρυτή της συµµαχίας. Τα πεδία IsInitiator και Associate για 
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κάθε ιστοχώρο που δεν ανήκει σε µια συµµαχία είναι απροσδιόριστα, δηλαδή έχουν τεθεί στην τιµή nil. 
Για τον ιστοχώρο που πρώτος ξεκίνησε τη δηµιουργία µιας νέας συµµαχίας το πεδίο IsInitiator έχει την 
τιµή true, ενώ σε κάθε άλλο µέλος το πεδίο IsInitiator έχει την τιµή false και το πεδίο Associate περιέχει το 
αναγνωριστικό του initiator της συµµαχίας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε µέλος της συµµαχίας µπορεί, µέσω 
του πεδίου Associate, να προσπελάσει το CoalitionsDictionary και να έχει πρόσβαση στα υπόλοιπα τα 
µέλη της συµµαχίας.  

Εκτός από το CoalitionsDictionary, στη συλλογή των δικτυακών τόπων υπάρχει ένα Dictionary µε το 
όνοµα RejectedDictionary µε τους δικτυακούς τόπους που έχουν δοκιµαστεί για είσοδο σε µια συµµαχία 
και έχουν απορριφθεί. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη, καθώς, σύµφωνα, µε το µοντέλο µόνο µία 
φορά δοκιµάζεται για εισαγωγή ένας δικτυακός τόπος. Κι αυτό διότι αν απορριφθεί µια φορά από κάποιο 
µέλος της συµµαχίας, λόγω του ανταγωνισµού που δηµιουργείται µεταξύ τους, τότε θα απορρίπτεται κάθε 
φορά που δοκιµάζεται. Το RejectedDictionary αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό κάθε υπάρχουσας συµµαχίας 
τη λίστα µε τους δικτυακούς τόπους που έχουν απορριφθεί.  

Τέλος, στο module SitesC ορίζεται και ένα Dictionary NewCandidates που περιέχει το δικτυακό τόπο 
που δοκιµάζεται για εισαγωγή σε κάθε ενεργοποιηµένη συµµαχία. Όσο µια συµµαχία βρίσκεται υπό 
δοκιµή, το νέο µέλος που δοκιµάζεται για εισαγωγή σε αυτή εισάγεται στο NewCandidates κάτω από το 
κλειδί που είναι το αναγνωριστικό του ιδρυτή της συµµαχίας. Αν µετά το πέρας της δοκιµαστικής 
περιόδου, η συµµαχία κάνει αποδεκτό το νέο µέλος, τότε αυτό θα προστεθεί στη λίστα των µελών της 
συµµαχίας στο CoalitionsDictionary.  

Στο τέλος κάθε περιόδου της προσοµοίωσης, κάθε δικτυακός τόπος έχει έναν αριθµό από επισκέψεις και 
έναν αριθµό από συναλλαγές. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι δυναµικά, δηλαδή η τιµή τους µεταβάλλεται 
είτε σε κάθε χρονική περίοδο (απόδοση, επισκέψεις), είτε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (επένδυση). 
Επιπλέον, σε κάποιους από τους υπολογισµούς που γίνονται κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης, 
χρειάζεται να γνωρίζει το σύστηµα τις τιµές των χαρακτηριστικών ενός ιστοχώρου σε προηγούµενες 
περιόδους π.χ. χρειάζεται να υπολογίζει το άθροισµα των συναλλαγών του τις τελευταίες Κ περιόδους. 
Κατά συνέπεια, χρειάζεται στην κατάσταση του δικτυακού τόπου, να αποθηκεύεται η τιµή τους σε κάθε 
περίοδο. Αυτό εισάγει µια επιβάρυνση όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήµατος σε µνήµη αλλά, 
δεδοµένου ότι δεν απαιτείται το ιστορικό από την αρχή του πειράµατος, αλλά µόνο κατά τις τελευταίες Ν 
µόνο περιόδους (όπου το Ν εξάγεται από τις παραµέτρους της προσοµοίωσης) αφαιρούνται τα 
πλεονάζοντα στοιχεία κάθε φορά µετά από σχετικό έλεγχο. Για λόγους απόδοσης, για τη διατήρηση του 
ιστορικού χρησιµοποιείται η δοµή Dictionary για τα πεδία VisitsHistory και TransactionsHistory.  

Οι βασικές δηµόσιες µέθοδοι για την διαχείριση της συλλογής των δικτυακών τόπων φαίνονται στον 
πίνακα 4.7. 

 

Method Name Purpose 

Init Initialization 
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GetRepresentative Access 

UpdateVisits 

UpdateTransactions 

FormCoalitions 

CheckCoalitions 

Update 

SitesDBSave 

VisitsDBSave 

TransactionsDBSave 

State Monitoring

Πίνακας 4.7 

Οι µέθοδοι FormCoalitions και CheckCoalitions που αφορούν τη δηµιουργία και των έλεγχο νέων 
συµµαχιών θα περιγραφούν στην ακόλουθη ενότητα.  

 
4.4.5 Συµπεριφορά δικτυακών τόπων 
 

Η συµπεριφορά των δικτυακών τόπων περιλαµβάνει δύο λειτουργίες: τη δηµιουργία νέων συµµαχιών 
και τον έλεγχο των νέων συµµαχιών για την αποδοχή τους ή όχι. Οι λειτουργίες αυτές υλοποιούνται από 
τον εργάτη µε κλήσεις στις µεθόδους FormCoalitions και CheckCoalitiοns του module Sites.  

Η µέθοδος FormCoalitions φαίνεται στον Πίνακα 4.8. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τις ιδιωτικές 
µεθόδους PickSiteOutOfColC και PickSiteOutOfColC2, για την επιλογή ενός νέου συµµάχου σύµφωνα µε 
τους κανόνες που προαναφέρθηκαν. Και στις δύο αυτές µεθόδους, γίνεται και ένας πρόσθετος έλεγχος που 
αφορά την αποφυγή επιλογής ενός δικτυακού τόπου που έχει ήδη ελεγχθεί µε τον αντίστοιχο έλεγχο στο 
RejectedCandidates Dictionary.  

 

proc {FormCoalition SiteN TimeSlot} 
 if {Access Site.activated} == true then 
  skip 
 elseif {Access Site.initiator} == true then  
  Site = SitesArray.SiteN 
  Strategy = {Rand.stdUniform} 
 in  
  if Strategy > Params.probC then 
   skip 
  else 
  CoalescedSitesList = {Dictionary.condGet CoalitionsC SiteN nil} 
  RejectedSitesList = {Dictionary.condGet CoalitionsCRejected SiteN nil} 
  N = {PickSiteOutOfColC SiteN CoalescedSitesList RejectedSitesList {NewCell 0}} 
  in 
  if N == 0 then 
  skip 
  else 
  {EnterTestPeriod SiteN N TimeSlot} 
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  end 
  end 
 elseif {Access Site.initiator} == nil then 
  if Strategy > Params.probB then 
  skip 
  else  
   Initiator = {NewCell 0} 
  NewSite = {NewCell 0} 
  N = {PickSiteOutOfColC2 SiteN Initiator NewSite {NewCell 0}} 
 in 
  if N == 0 then 
   skip 
  else 
   {EnterTestPeriod {Access Initiator} {Access NewSite} TimeSlot} 
  end 
 end 
 end 
end 

Πίνακας 4.8 

Η ενηµέρωση των πεδίων IsInitiator, Associate και ΙsActivated καθώς και του Dictionary 
NewCandidates, που περιγράφηκαν νωρίτερα, κατά την επέκταση µιας συµµαχίας ή τη δηµιουργία µιας 
νέας συµµαχίας, γίνεται µε κλήση της ιδιωτικής µεθόδου EnterTestPeriod. Η µέθοδος αυτή παίρνει ως 
ορίσµατα τον Initiator της συµµαχίας και το νέο µέλος.  

Μόλις τελειώσει η περίοδος της δοκιµασίας, καλείται η συνάρτηση CheckCoalitiοns, η οποία ελέγχει αν 
θα σταθεροποιηθεί κάθε δοκιµαζόµενη συµµαχία, βάσει του κριτηρίου που ορίζει το µοντέλο. Είτε 
σταθεροποιηθεί η δοκιµαζόµενη συµµαχία, είτε όχι, θα πρέπει να ενηµερωθούν κατάλληλα οι σχετικές 
δοµές δεδοµένων. Η ενηµέρωση των δοµών σε περίπτωση απόρριψης της συµµαχίας γίνεται µε κλήση στη 
διαδικασία RejectCoalition. 

4.5 Αποτελέσµατα 

Η υλοποίηση. που περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα. δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της 
εφαρµογής προσοµοίωσης να διαµορφώσει πληθώρα πειραµάτων. Η δυνατότητα αυτή ξεκινά από τη 
διαµόρφωση των αρχικών συνθηκών του µοντέλου, όπως κατανοµές θέσεων των χρηστών και των τόπων, 
κατανοµή των τιµών των τόπων, και φτάνει µέχρι τον τύπο των προσδοκιών των χρηστών και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους που αφορούν το κόστος αναζήτησης και προσαρµογής, το µειωµένο κόστος 
αναζήτησης µέσα σε µια συµµαχία, το κριτήριο αποδοχής της συµµαχίας κλπ.  

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί ένα σύνολο αποτελεσµάτων που είναι ενδεικτικά των 
πειραµάτων που µπορούν γίνουν µε το προτεινόµενο µοντέλο. Οι παραµετροποιήσεις που χρησιµοποιούν 
οι οικονοµολόγοι, που κάνουν χρήση της εφαρµογής προσοµοίωσης, είναι σαφώς πιο σύνθετες. Στην 
ενότητα αυτή, θα µελετήσουµε τη δοµή των συµµαχιών που προκύπτουν σε µια σειρά από πειράµατα τα 
οποία είναι σχετικά εύκολο να αναλυθούν.  
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Πιο συγκεκριµένα, θα παρουσιαστούν τυπικά αποτελέσµατα από πειράµατα στα οποία οι φυσικές 
αγορές διαδοχικών µόνο ιστοχώρων τέµνονται. Αυτή η περίπτωση είναι η απλούστερη, δεδοµένου κάθε 
καταναλωτής µπορεί να αγοράσει µόνο από έναν τόπο, εκτός αν βρίσκεται στην τοµή των φυσικών αγορών 
δύο διαδοχικών τόπων, οπότε µπορεί να αγοράσει από οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι έντονα διαφοροποιηµένοι τόποι είναι τόποι µε µη διαδοχικές θέσεις στον κύκλο, ενώ αντίθετα οι 
ελαφρώς διαφοροποιηµένοι τόποι, είναι διαδοχικά τοποθετηµένοι στον κύκλο. Σε όλα τα σενάρια που θα 
ακολουθήσουν οι τόποι είναι τοποθετηµένοι σύµφωνα µε την αρχή της µέγιστης διαφοροποίησης ενώ οι 
καταναλωτές αναµένουν ότι η κατανοµή των θέσεων των τόπων είναι οµοιόµορφη. Θα µελετηθούν δύο 
κατανοµές για τις τιµές των προϊόντων: (1) όλοι οι τόποι θέτουν την ίδια τιµή την οποία προβλέπουν οι 
καταναλωτές, και (2) οι τόποι θέτουν τιµές σε ένα διάστηµα τιµών, ενώ οι καταναλωτές προβλέπουν ότι η 
τιµή θα είναι σταθερή και ίση µε το µέσο όρο στο διάστηµα αυτό. Επίσης, θα εξεταστεί η επίδραση δύο 
εναλλακτικών κριτηρίων για την αποδοχή µιας συµµαχίας. Το πρώτο κριτήριο αφορά την ικανοποίηση των 
ιστοχώρων και σύµφωνα µε αυτό κάθε µέλος µιας δοκιµαζόµενης συµµαχίας συγκρίνει τα κέρδη που είχε 
πριν τη συµµαχία, µε τα κέρδη του κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιµασίας. Το δεύτερο κριτήριο είναι 
ένα κριτήριο ικανοποίησης της συµµαχίας. Σύµφωνα µε αυτό, αν το άθροισµα των κερδών όλων των 
µελών της νέας συµµαχίας αυξήθηκε, τότε η συµµαχία γίνεται αποδεκτή.  

Για να κατανοήσουµε καλύτερα πως οι καταναλωτές µοιράζονται µεταξύ των τόπων, θα µελετήσουµε 
πρώτα την απλή περίπτωση που η αγορά αποτελείται µόνο από 4 τόπους, συµµετρικά τοποθετηµένους και 
µε την ίδια τιµή. Στο παράδειγµα αυτό, µόνο οι φυσικές αγορές κάθε δύο διαδοχικών ιστοχώρων 
τέµνονται. Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστεί, στατικά, η κατανοµή της ζήτησης σε τρεις περιπτώσεις: όταν 
δεν υπάρχουν συµµαχίες, όταν συµµαχήσουν δύο έντονα διαφοροποιηµένοι τόποι και όταν συµµαχήσουν 
δύο ελαφρώς διαφοροποιηµένοι τόποι. Το κόστος αναζήτησης µέσα στη συµµαχία θεωρείται ίσο µε 0.  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.5 

Καταρχάς, η έλλειψη συµµαχιών έχει ως αποτέλεσµα κάθε τόπος να πάρει µε βεβαιότητα τους 
καταναλωτές που είναι τοποθετηµένοι στην φυσική αγορά του – εκτός από αυτούς που βρίσκονται στις 
τοµές µε τις φυσικές αγορές των γειτόνων του από τους οποίους θα πάρει κατά µέσο όρο το ½.  

Η συµµαχία µε έναν άλλο τόπο και όταν το κόστος αναζήτησης µέσα στη συµµαχία είναι 0, εξασφαλίζει 
κατά µέσο όρο τα 2/3 της τοµής του µε τον/τους γείτονες που δεν ανήκει/ουν στη συµµαχία. Κι αυτό γιατί, 
µε τη συµµετοχή σε µια συµµαχία µεγέθους δύο, ένας τόπος διπλασιάζει, κατά µέσο όρο, τις πιθανότητες 
ανακάλυψής του από τους καταναλωτές. Είναι εύκολο να αποδείξει κανείς ότι συµµαχώντας µε ένα µη 

Νοέµβριος, 2002  Σελίδα 132 of  147 



Βασισµένα σε πράκτορες µοντέλα                                                                                                                          Μεταπτυχιακή Εργασία 
διαφοροποιηµένων αγορών του ∆ιαδικτύου 

γειτονικό (έντονα διαφοροποιηµένο τόπο), ένας τόπος εκµεταλλεύεται αυτό το φαινόµενο και από τις δύο 
πλευρές της θέσης του, ενώ, αντίθετα, για τη συµµαχία µεταξύ δύο διαδοχικών τόπων (ελαφρώς 
διαφοροποιηµένων), η πιθανότητα να αποκτήσουν τους καταναλωτές της τοµής των φυσικών αγορών τους 
παραµένει ½. Εποµένως, οποιαδήποτε συµµαχία είναι καλύτερη από το να είναι ένας τόπος µόνος του, 
αλλά η συµµαχία µε έντονα διαφοροποιηµένους τόπους δηµιουργεί µεγαλύτερη προσδοκώµενη ζήτηση.  

Αυτή η παρατήρηση µπορεί να γενικευθεί και στην περίπτωση που µια συµµαχία µπορεί να επεκταθεί 
σε περισσότερα από δύο µέλη. Αυτό θα γίνει µε τρόπον ώστε έντονα διαφοροποιηµένα µέλη προς τα 
υπάρχοντα να προστίθενται σταδιακά. Έτσι αν υπάρχουν 20 τόποι στην αγορά αναµένεται ότι θα προκύψει 
τελικά µια συµµαχία µε έντονα διαφοροποιηµένους τόπους µέγιστου µεγέθους 10 όπως αυτή που φαίνεται 
στο ακόλουθο σχήµα. Ο κύκλος του σχήµατος παριστάνει τον κύκλο των διαφοροποιηµένων προϊόντων 
στην υπό µελέτη αγορά. Κάθε τόπος στην περιφέρεια του κύκλου παριστάνεται µε ένα σηµείο δίπλα στο 
οποίο αναγράφεται και το αναγνωριστικό του τόπου. Η διακεκοµµένη γραµµή συνδέει τους τόπους που 
είναι µέλη της συµµαχίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.6 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι τιµές των παραµέτρων που παραµένουν σταθερές για όλα τα 
πειράµατα που θα περιγράφουν στη συνέχεια.  

 

Παράµετρος Τιµή 
Αριθµός ιστοχώρων 20 

Αριθµός χρηστών 1000 

Κόστος αναζήτησης 1 

Μειωµένο κόστος αναζήτησης 0 

Αποτίµηση καταναλωτή 10000

Κόστος προσαρµογής 1000 

Πίνακας 4.9 
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Πείραµα 1 
 
Στο Πείραµα 1 οι τιµές των αγαθών είναι σταθερές για όλους τους τόπους και οι καταναλωτές προβλέπουν 
την τιµή αυτή (βλ. Πίνακα 4.10). Οι φυσικές αγορές µόνο κάθε δύο διαδοχικών τόπων τέµνονται. Ενώ το 
κριτήριο που χρησιµοποιείται για την αποδοχή µιας συµµαχίας είναι αυτό της ατοµικής ικανοποίησης των 
µελών της. 

 

Κατανοµή τιµών Pmin=Pmax=1000.0 
Προσδοκίες καταναλωτών P*=1000.0 
Μήκος φυσικής αγοράς 0.0632 
Κριτήριο αποδοχής συµµαχίας Ατοµικά κέρδη 

Πίνακας 4.10 

Στο σχήµα που ακολουθεί παραθέτουµε τις συµµαχίες που προέκυψαν στο τέλος της προσοµοίωσης, 
δηλαδή όταν πλέον δεν υπήρχε τρόπος να µεγαλώσουν περαιτέρω, οι υπάρχουσες συµµαχίες. Για λόγους 
παρουσίασης, αντί να απεικονίσουµε όλες τις συµµαχίες στον ίδιο κύκλο, οµαδοποιούµε τις συµµαχίες 
κατά µέγεθος και απεικονίζουµε µόνο τις συµµαχίες που έχουν το ίδιο µέγεθος στον ίδιο κύκλο αλλά µε 
διαφορετικό χρώµα η καθεµία. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 
προσοµοίωσης: 2 συµµαχίες των 4 µελών, 1 συµµαχία των 5 µελών και 1 συµµαχία των 7 µελών. 
Εποµένως επειδή προέκυψαν συµµαχίες τριών διαφορετικών µεγεθών έχουµε αναπαραστήσει γραφικά τις 
συµµαχίες σε τρεις διαφορετικούς κύκλους στον Πίνακα 4.11.  
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Μέγεθος συµµαχίας  
4 5 7 

# Συµµαχιών 2 1 1 
  

Πίνακας 4.11 

Καταρχάς, όλες οι συµµαχίες που προέκυψαν είναι µεταξύ έντονα διαφοροποιηµένων τόπων όπως ήταν 
αναµενόµενο. Παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη συµµαχία που σχηµατίζεται έχει µέγεθος 7 το οποίο 
πλησιάζει αλλά δεν αγγίζει το µέγιστο µέγεθος 10 βάσει της προηγούµενης ανάλυσης. Με την προσθήκη 
ενός νέου έντονα διαφοροποιηµένου µέλους, τα µέλη της συµµαχίας αυξάνουν την πιθανότητά τους να 
ανακαλυφθούν από τους καταναλωτές στις τοµές των φυσικών αγορών τους µε τόπους που δε 
συµµετέχουν σε καµία συµµαχία. Όταν, για παράδειγµα, τα µέλη της συµµαχίας είναι 2 η αναµενόµενη 
ζήτηση επί της τοµής είναι τα 2/3 αυτής, όταν τα µέλη της συµµαχίας είναι 3 είναι ¾ κλπ. Εποµένως, 
δεδοµένου ότι η πιθανότητα αυτή αυξάνει µε το µέγεθος της συµµαχίας τότε θα περιµέναµε µια συµµαχία 
να µπορούσε να φτάσει στο µέγιστο µέγεθος. Αυτό, όµως, δε συµβαίνει εξαιτίας του µικρού αριθµού 
καταναλωτών που υπάρχουν στην τοµή των φυσικών αγορών. Με τις συγκεκριµένες παραµέτρους είναι 
µόλις 13 καταναλωτές στην τοµή των διαδοχικών τόπων. Έτσι, η αναµενόµενη αύξηση στη ζήτηση αν η 
συµµαχία µεγαλώσει από 7 σε 8 µέλη, είναι (8/9-7/8)*13= 0,18, δηλαδή λιγότερο από ένας καταναλωτής. 
Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν καταναλωτές αρκετοί ώστε να είναι εµφανές το πλεονέκτηµα της επέκτασης 
της συµµαχίας. Η ανάλυση, που έγινε νωρίτερα και σύµφωνα µε την οποία το αναµενόµενο µέγεθος ήταν 
10, προϋπέθετε µια συνεχή σειρά από καταναλωτές, ενώ οι πράκτορες είναι, φυσικά, διακριτές µονάδες.  

Ένας άλλος λόγος που δεν εµφανίζεται το µέγιστο µέγεθος συµµαχίας, είναι ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
συµµαχιών που αναπτύσσονται παράλληλα για έντονα διαφοροποιηµένα µέλη. Όσο µεγαλώνουν 
παράλληλα οι συµµαχίες, τόσο µικραίνει ο αριθµός των υποψήφιων και ακόµα περισσότερο των έντονα 
διαφοροποιηµένων τόπων που θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί. Κάποια από τις συµµαχίες 4 τόπων, 
ενδεχοµένως, να µπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω, µε την προσθήκη ενός άλλου έντονα 
διαφοροποιηµένου µέλους, αλλά επειδή αυτό εισήχθη σε µια άλλη συµµαχία αυτό δεν ήταν δυνατό.  

 
 

Πείραµα 2.1 
 

Στο Πείραµα 2.1 διατηρούνται όλες οι υποθέσεις και οι τιµές των παραµέτρων του Πειράµατος 2, αλλά 
µεταβάλλεται το κριτήριο που χρησιµοποιούν οι τόποι για να αποδεχτούν µια νέα συµµαχία. Σύµφωνα µε 
το νέο κριτήριο ελέγχεται το άθροισµα των κερδών των µελών της νέας συµµαχίας µε το άθροισµα των 
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κερδών των ίδιων τόπων πριν τη δοκιµαστική περίοδο.  

Προτού αναλύσουµε το αποτέλεσµα αυτού του σεναρίου θα µελετηθούν τα αποτελέσµατα ενός 
απλούστερου αλλά διαφωτιστικού πειράµατος στο οποίο ήταν δυνατό να σχηµατιστεί µόνο µία συµµαχία 
στην οποία εξετάζονται για εισαγωγή όλοι οι τόποι. Ενδεικτικά αποτελέσµατα από δύο επαναλήψεις του 
απλού πειράµατος, παρατίθενται στον Πίνακα 4.12. Παρατηρείται ότι το µέγεθος της µοναδικής συµµαχίας 
είναι πολύ µεγαλύτερο από τη µεγαλύτερη συµµαχία του Πειράµατος 1.  

 

  
  

Μέγεθος 18  

  
Μέγεθος  16   

Πίνακας 4.12 

 

Επιπλέον, οι συµµαχίες που προέκυψαν συµπεριλαµβάνουν την πλειοψηφία των τόπων, δηλαδή ακόµα 
και ελαφρώς διαφοροποιηµένους τόπους. Προκύπτουν, δηλαδή συµµαχίες µεγαλύτερες από το µέγιστο 
αναµενόµενο µέγεθος 10, που είδαµε νωρίτερα. Αυτή η διαφορά οφείλεται στην αλλαγή του κριτηρίου 
αποδοχής µιας συµµαχίας. Όταν ένας ελαφρώς διαφοροποιηµένος τόπος προστίθεται στη συµµαχία, 
αφενός τα µέλη της συµµαχίας που έχουν τοµές µε άλλους τόπους που δεν ανήκουν σε συµµαχία, 
αυξάνουν την πιθανότητά να πάρουν καταναλωτές από αυτές. Αφετέρου, τα µέλη που είναι διαδοχικά του 
νέου µέλους, αναγκάζονται να µοιραστούν εξ ίσου, κατά µέσο, όρο τους καταναλωτές στη µεταξύ τους 
τοµή, ενώ πριν η αναλογία ήταν πριν 2/3 :1/3. Αυτό σηµαίνει ότι οι τόποι στο σύνολό τους ωφελούνται από 
την εισαγωγή ακόµα και ενός ελαφρώς διαφοροποιηµένου νέου µέλους. Έτσι, η συµµαχία µε αυτό το 
κριτήριο, έχει όφελος να αυξάνεται όσο υπάρχουν τόποι που δεν ανήκουν σε καµία συµµαχία, δηλαδή το 
µέγιστο µέγεθος που θα µπορούσε να αποκτήσει είναι 19. Αυτό όµως, όπως θα φανεί από το Πείραµα 2.2, 
δε γίνεται για τους ίδιους λόγους που δεν έχουµε συµµαχίες µεγέθους 10 στο Πείραµα 1.  

 
 
Πείραµα 2.2 

 

Στη συνέχεια επαναλάβαµε την προσοµοίωση επιτρέποντας τον παράλληλο σχηµατισµό συµµαχιών. Τα 
αποτελέσµατα παρατίθενται στον Πίνακα 4.13. 
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Μέγεθος συµµαχίας  

2 3 4 5 
# Συµµαχιών 1  3 1 1 

 

Πίνακας 4.13 

 

Αν επιτραπεί ο παράλληλος σχηµατισµός πολλαπλών συµµαχιών, σχηµατίζονται συµµαχίες µικρότερου 
µεγέθους από αυτές του σεναρίου 2.1. Αυτό συµβαίνει, γιατί αν και έχουν την τάση να πάνε σε µέγεθος 19, 
επειδή ανταγωνίζονται για µέλη, αυξάνονται ταυτόχρονα σχεδόν και δεν υπάρχουν νέα µέλη για να 
ενσωµατώσουν. Επίσης, µπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι στην περίπτωση των παράλληλα 
αναπτυσσόµενων συµµαχιών δεν υπάρχει τόπος που να µην ενσωµατώνεται σε συµµαχία. 
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Ενσωµατώνοντας και τον τελευταίο τόπο µια συµµαχία µπορεί να πάρει καταναλωτές από την τοµή που 
είναι µεταξύ δύο άλλων συµµαχιών, ενώ όπως είδαµε στην περίπτωση της µίας συµµαχίας που µεγαλώνει 
ο τελευταίος τόπος δεν προστίθεται στη συµµαχία. 

 
Πείραµα 3 
 

Στο Πείραµα 3 αυτό µεταβάλλονται οι τιµές που προσφέρουν οι τόποι έτσι ώστε κάθε τόπος να διαλέγει 
οµοιόµορφα τιµή στο διάστηµα [968.378, 1031.622] ενώ οι καταναλωτές προσδοκούν τιµή ίση µε P* = 
1000. Η τιµή που έχει ένας τόπος επηρεάζει το µήκος της φυσικής αγοράς του. Οι τιµές, στο πείραµα αυτό, 
επιλέχτηκαν έτσι ώστε κατά µέσο όρο οι τόποι να έχουν φυσική αγορά ίση µε πριν, οι τόποι µε τη µέγιστη 
τιµή να έχουν φυσική αγορά ίση µε 0 και οι τόποι µε την ελάχιστη τιµή έχουν διπλάσια φυσική αγορά από 
πριν (βλ. Πίνακα 4.14).  

 
Κατανοµή τιµών P ~U [968.378, 1031.622] 
Προσδοκίες καταναλωτών P* = 1000.0 

Lmin  0 
Lmax  0.1264 Μήκος φυσικής αγοράς 
LMean  0.0632 

Κριτήριο αποδοχής Ατοµικά κέρδη 

 

 
 
 
 

 

Πίνακας 4.14 

 
Από τα αποτελέσµατα, στον Πίνακα 4.15, διαφαίνεται ότι υπάρχουν πολλές συµµαχίες µε δύο µέλη. 

Τέτοιου είδους συµµαχιών γίνονται πάντα δεκτές ,αφού είναι καλύτερο για έναν τόπο να είναι σε συµµαχία 
µεγέθους 2, από το να είναι µόνος του. Οι συµµαχίες που προκύπτουν γενικά έχουν µικρότερο µέγεθος 
γιατί, εξαιτίας των µεγαλύτερων φυσικών αγορών, οι τοµές µεταξύ των διαδοχικών τόπων είναι 
µεγαλύτερες. Μπορεί να τέµνονται σε αυτό το σενάριο µέχρι και τρεις διαδοχικοί τόποι, αν έχουν τη 
µέγιστη φυσική αγορά, γεγονός που καθιστά πιο πιθανή µιαν απόρριψη. Παρ' όλ' αυτά, επειδή κατά µέσο 
όρο, οι τοµές των φυσικών αγορών είναι οι ίδιες προκύπτει µια συµµαχία που έχει µέγεθος ίδιο µε το 
µεγαλύτερο µέγεθος του σεναρίου 1 για τους λόγους που εξηγήθηκαν εκεί.  
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Size  
2 3 5 

#Coalitions 6  1 1 
 

Πίνακας 4.15 

Πείραµα 4 
 

Επαναλάβαµε το Πείραµα 3 µε διαφορετικό κριτήριο αποδοχής µιας συµµαχίας. Από τα αποτελέσµατα του 
Πίνακα 4.16, διαπιστώνεται ότι προκύπτουν γενικά µεγαλύτερες συµµαχίες από πριν: έχουµε περισσότερες 
συµµαχίες µεγέθους 3 και λιγότερες µεγέθους 2. Αυτό συµβαίνει γιατί µε το διαφορετικό κριτήριο ακόµα 
και ελαφρώς διαφοροποιηµένοι τόποι µπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Ενώ προκύπτει ακόµα και µια µεγάλη 
συµµαχία µεγέθους 5. 
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Μέγεθος  
2 3 5 

# Συµµαχιών 3  3 1 
 

Πίνακας 4.16 

Πείραµα 5 
 

Στο Πείραµα 5, διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα πειράµατα καθώς µεταβλήθηκαν οι παράµετροι που 
καθορίζουν την τιµή και το κόστος προσαρµογής των καταναλωτών (Πίνακας 4.18). Στόχος εδώ είναι να 
διαπιστωθεί πως µεταβάλλονται τα αποτελέσµατα στην ακραία περίπτωση κατά την οποία οι φυσικές 
αγορές των τόπων έχουν µήκος σχεδόν όλο τον κύκλο. Κατά συνέπεια, στο πείραµα αυτό και οι τοµές των 
φυσικών αγορών των τόπων είναι µεγάλες και δεν αφορούν µόνο διαδοχικούς τόπους όπως στα 
προηγούµενα πειράµατα. 

Parameter Value 
Πλήθος τόπων 20 

Πλήθος χρηστών 1000 

C 1  

C’ 0  

Αποτίµηση καταναλωτή 100  

Κόστος προσαρµογής 5  

Πίνακας 4.18 

Οι τόποι προσφέρουν τα αγαθά τους στην ίδια τιµή την οποία και προβλέπουν οι καταναλωτές. Το 
κριτήριο που χρησιµοποιείται για την αποδοχή µιας συµµαχίας είναι αυτό της ατοµικής ικανοποίησης των 
µελών της (Πίνακας 4.19). 
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Κατανοµή τιµών Pmin=Pmax=10.0 
Προσδοκίες καταναλωτών P* = 10.0 

Μήκος φυσικής αγοράς 0.894 

Κριτήριο αποδοχής Ατοµικά κέρδη 
 

Πίνακας 4.19 

Στον πίνακα 4.20 παρατίθενται τυπικά αποτελέσµατα αυτού του πειράµατος. Παρατηρείται ότι προκύπτουν 
συµµαχίες µικρού µεγέθους, 2-3 µελών, όπως βλέπουµε στα ακόλουθα σχήµατα. ∆εδοµένου της µεγάλης 
επικάλυψης µεταξύ των φυσικών αγορών, θα περίµενε κανείς ότι δε θα σχηµατίζονταν συµµαχίες µήκους 
πάνω από 2, καθώς όλοι σχεδόν οι τόποι στο πείραµα αυτό είναι ελαφρώς διαφοροποιηµένοι. 

 

 
 

Μέγεθος  
2 3 

#Συµµαχιών 5  3 
 

Πίνακας 4.20 

Παρ’ όλ’ αυτά, διαπιστώνεται ότι ελαφρώς διαφοροποιηµένοι τόποι τελικά έγιναν αποδεκτοί και 
προέκυψαν συµµαχίες τριών τόπων. Ανατρέχοντας στη δυναµική ιστορία του σχηµατισµού των συµµαχιών 
σε αυτό το πείραµα µπορεί κανείς να ανακαλύψει την απάντηση. Για παράδειγµα, θα εξετάσουµε τους 
λόγους που δηµιουργήθηκε η συµµαχία µεταξύ των τόπων 8, 16 και 5 (Σχήµα 4.7). Οι τόποι 8 και 16 είναι 
έντονα διαφοροποιηµένοι και εποµένως είναι κατανοητό ότι συνέβη να συµµαχήσουν. Ωστόσο, στη 
συνέχεια του πειράµατος, στη συµµαχία αυτή προστέθηκε ο τόπος 5, ο οποίος είναι ελαφρά 
διαφοροποιηµένος µε τον τόπο 8. Σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί, ο τόπος 8 θα έπρεπε να τον 
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απορρίψει, γιατί θα αναγκαστεί να µοιραστεί µαζί του την τοµή των φυσικών αγορών τους ενώ πριν είχε 
µεγαλύτερο ποσοστό αφού ανήκε σε συµµαχία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα 4.7 

Αυτό όµως, στην προκειµένη περίπτωση δεν ισχύει, καθώς στην τοµή των 8 και 5 υπάρχουν οι τόποι 6 
και 7 οι οποίοι ήδη ανήκαν σε συµµαχίες µε τους τόπους 13 και 15 αντίστοιχα. Οι φυσικές αγορές των 7 
και 6 τέµνονται µε αυτή του 8 µε αποτέλεσµα ο 8 να παίρνει µικρότερο ποσοστό από τους καταναλωτές 
στην τοµή των τριών. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσµα ,η συµµαχία µε τον τόπο 5 να τον βοηθήσει να 
πάρει µεγαλύτερο µέρος της τοµής σε σχέση µε πριν και έτσι να αποδεχτεί τη συµµαχία. Με άλλα λόγια, 
στο σηµείο αυτό η δυναµική της προσοµοίωσης αποκαλύπτει, πως οι συµµαχίες µε ελαφρώς 
διαφοροποιηµένους τόπους µπορεί να θεωρηθούν επιθυµητές σε ορισµένες περιπτώσεις, ως απάντηση στον 
ανταγωνισµό από άλλες συµµαχίες. Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να είχε προκύψει και στα 
προηγούµενα πειράµατα, αλλά οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν στο Πείραµα 5 αυτό βοήθησαν στην 
ανάδειξή του. 

  

4.6 Συµπεράσµατα και επεκτάσεις 

Το µοντέλο που προτείνεται στο κεφάλαιο αυτό, για το σχηµατισµό συµµαχιών µεταξύ B-2-C 
δικτυακών τόπων σε µια αγορά διαφοροποιηµένων προϊόντων, βρίσκεται ακόµα σε πρώιµη φάση. Παρ’ 
όλ’ αυτά, επεκτείνει ακόµα και στην παρούσα έκδοσή του, το αναλυτικό µοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε, µε 
υποθέσεις που είναι λιγότερο περιοριστικές και βοηθούν στην µελέτη και την κατανόηση του φαινοµένου 
της δυναµικής δηµιουργίας συµµαχιών. Επιπλέον, το περιβάλλον για βασισµένη σε πράκτορες 
προσοµοίωση εµπλουτίστηκε µε την υλοποίηση νέων συµπεριφορών, τόσων για τους χρήστες όσο και για 
τους τόπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να γίνει ακόµη πληρέστερη η αναπαράσταση της οικονοµίας του 
∆ιαδικτύου, που αποτελεί το στόχο του ερευνητικού προγράµµατος iCities. Οι νέες ενότητες που 
δηµιουργήθηκαν µπορούν να συνδυαστούν, µε κατάλληλο τρόπο, µε αυτές του προηγούµενο µοντέλου για 
την επέκταση των µοντέλων αυτών ή τη δηµιουργία νέων. 

Τα απλά πειράµατα που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν τη θεωρητική πρόβλεψη, ότι οι συµµαχίες 
µεταξύ έντονα διαφοροποιηµένων τόπων είναι, κάτω από ορισµένες συνθήκες, περισσότερο επικερδείς. 
Ωστόσο, η δυναµική του µοντέλου αποκαλύπτει ότι το αποτέλεσµα αυτό, µπορεί να ανατραπεί. Συµµαχίες 
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µε τη συµµετοχή και ελαφρώς διαφοροποιηµένων τόπων είναι δυνατές ως απάντηση στον ανταγωνισµό 
που δηµιουργείται από την ύπαρξη άλλων συµµαχιών. Η διαπίστωση αυτή δεν ήταν δυνατό να εξαχθεί από 
τη στατική µελέτη της δηµιουργίας συµµαχιών. 

Στο άµεσο µέλλον, στόχος είναι η διεξαγωγή πειραµάτων µεγαλύτερης ετερογένειας ως προς τα 
χαρακτηριστικά των πρακτόρων προκειµένου να κατανοηθεί σε µεγαλύτερο βάθος η δυναµική που µπορεί 
να προκύψει από την παρούσα έκδοση του µοντέλου. Κάθε παράµετρος του µοντέλου πρέπει να ερευνηθεί 
πλήρως ως προς τη συµµετοχή της στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. Πέρα από τη δοµή των 
συµµαχιών που προκύπτουν θα γίνει µελέτη σχετικά µε τα κέρδη των τόπων µέσα και έξω από τις 
συµµαχίες καθώς και µε την κατανοµή των µεριδίων της αγοράς. Σκοπεύουµε, επίσης, να µελετήσουµε τα 
αποτελέσµατα του µοντέλου σε ένα πιο δυναµικό περιβάλλον όπου οι πληθυσµοί των πρακτόρων θα 
αυξάνονται σε κάθε περίοδο της προσοµοίωσης. Τέλος, απώτερος στόχος της έρευνας πάνω στο µοντέλο 
αυτό του Εργαστηρίου Οικονοµετρίας της Ecole Polytechnique, µε το οποίο συνεργαζόµαστε, είναι η 
εύρεση ενός κατάλληλου µηχανισµού για την ενδογενοποίηση της επιλογής των τιµών µέσα και έξω από 
µια συµµαχία. Το πρόβληµα αυτό είναι και ένα θεωρητικό πρόβληµα που δεν έχει αντιµετωπισθεί ακόµα 
στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μόλις γίνει εφικτό αυτό, θα ακολουθήσει η υλοποίηση του 
κατάλληλου Module για τη συµπλήρωση του περιβάλλοντος προσοµοίωσης και θα διεξαχθεί µια νέα σειρά 
πειραµάτων πάνω στο βασισµένο σε πράκτορες µοντέλο. Αυτή η νέα στρατηγική πιστεύουµε ότι θα 
επηρεάσει αρκετά τα αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι θα έχει άµεση επίδραση στον ανταγωνισµό µεταξύ των 
τόπων του µοντέλου. 
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Συµπεράσµατα 

Τα µοντέλα που προτείνονται στην παρούσα εργασία συνεισφέρουν στην ανάλυση και τη βαθύτερη 
κατανόηση πτυχών της οικονοµίας του ∆ιαδικτύου. Επιτρέπουν τη µελέτη της δοµής των αγορών του 
∆ιαδικτύου και των συνθηκών του ανταγωνισµού που διαµορφώνονται σε αυτές, µέσα από τις πλούσιες 
συµπεριφορές των ετερογενών πρακτόρων που ενσωµατώνουν. Τα µοντέλα αυτά αποτελούν επέκταση της 
ανάλυσης γύρω από τις ηλεκτρονικές αγορές παρέχοντας µιαν ερµηνεία για τις δυνάµεις που καθορίζουν 
την ανάπτυξη των δικτυακών τόπων και η οποία στηρίζεται στις αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας. 
Επίσης, επεκτάσεις των µοντέλων αυτών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία για την εκτίµηση νέων 
στρατηγικών συµπεριφορών. 

Το µοντέλο που προτείνεται στο Κεφάλαιο 3, αναπαράγει, όσον ένα βαθµό, βασικά χαρακτηριστικά των 
αγορών του ∆ιαδικτύου. Τα σηµαντικότερα από τα χαρακτηριστικά είναι: η ανάδειξη νικητών που 
παίρνουν «τη µερίδα του λέοντος» προσφέροντας ποικιλία από θεµατικές κατηγορίες, αλλά και η 
δυνατότητα συνύπαρξης εξειδικευµένων τόπων µε τους τόπους που προσφέρουν ποικιλία, παρά το 
«εγγενές» πλεονέκτηµα των τελευταίων, οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των νικητών, ο έντονος 
ανταγωνισµός για την κυριαρχία στις αγορές και οι δυσκολίες που συναντούν οι νέες εταιρείες για την 
επιβίωσή τους. Επιπλέον, επιτρέπει να µελετηθούν οι δυνατότητες που έχει ένας τόπος να ενισχύσει τη 
θέση του µέσα από στρατηγικές επενδύσεις και πολιτικές εισόδου στην αγορά, καθώς και ο ρόλος που 
παίζει η συνδεσµολογία µεταξύ των δικτυακών τόπων και η συµπεριφορά πλοήγησης των χρηστών στον 
τρόπο που κατανέµεται η οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα στο ∆ιαδίκτυο.  

Το µοντέλο που προτείνεται στο Κεφάλαιο 4, επιβεβαιώνει το θεωρητικό αποτέλεσµα ότι οι εµπορικοί 
τόποι, στις αγορές διαφοροποιηµένων προϊόντων, έχουν κίνητρο να σχηµατίσουν συµµαχίες και, µάλιστα, 
ότι οι συµµαχίες µεταξύ τόπων που προσφέρουν διαφοροποιηµένα προϊόντα είναι πιο επικερδείς, σε ένα 
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ανοµοιογένεια και έλλειψη συµµετρίας. Ωστόσο, η δυναµική 
διαδικασία του σχηµατισµού συµµαχιών, αποκαλύπτει ότι συµµαχίες µεταξύ τόπων µε παρόµοια προϊόντα 
είναι δυνατό να υιοθετηθούν για την αντιµετώπιση του υπάρχοντος ανταγωνισµού. 

Τέλος, το υπολογιστικό περιβάλλον ανάπτυξης µοντέλων βασισµένων σε πράκτορες, είναι επεκτάσιµο και 
προσφέρει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν από πολύ απλές έως και πολύπλοκες συµπεριφορές 
οικονοµικών πρακτόρων. Ένα τέτοιο εργαλείο, στα χέρια των οικονοµολόγων είναι ιδιαίτερα χρήσιµο, 
αφενός διότι, διευκολύνει την κατανόηση της εµφάνισης δοµών και κανονικοτήτων (regularities) µέσα από 
τοπικές αλληλεπιδράσεις αυτόνοµων πρακτόρων, και αφετέρου, διότι επιτρέπει το σχεδιασµό 
συµπεριφορών και µηχανισµών, για τη µελέτη της επίδρασής τους στις αναδυόµενες δοµές σε µακρο-
επίπεδο. Οι δυνατότητες αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη µελέτη του ∆ιαδικτύου, καθώς είναι ένα 
µέσο που εξελίσσεται µε ταχείς ρυθµούς, χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αβεβαιότητα και εµφανίζει 
µοναδικά χαρακτηριστικά που δεν έχουν αναλογίες στις αγορές του φυσικού κόσµου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Μοντέλο «γραµµικής» πόλη του Hotelling 

 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το µοντέλο οριζόντιας διαφοροποίησης του Hotelling [19]. Έστω µια 

γραµµική πόλη µήκους 1. Για λόγους απλότητας, έστω ότι υπάρχουν δύο µόνο παραγωγοί, Π1 και Π2, που 
είναι τοποθετηµένοι στα άκρα της πόλης. Έστω, επίσης, ότι οι Π1 και Π2 πωλούν το ίδιο αγαθό ,σε τιµές p1 
και p2 αντίστοιχα. Η θέση του Π1 είναι x=0 και η θέση του Π2 είναι x=1. Οι καταναλωτές έχουν 
µεταφορικό κόστος t ανά µονάδα απόστασης. Επίσης, έχουν µοναδιαία ζήτηση, δηλαδή καταναλώνουν 0 ή 
1 µονάδα του αγαθού. Αν ένας καταναλωτής βρίσκεται στη θέση x της πόλης τότε το κόστος που θα 
καταβάλει για να αγοράσει το αγαθό από τον Π1 είναι p1+tx ενώ από τον Π2 είναι p2+t(x-1). Αν s είναι το 
όφελος που απολαµβάνει ο καταναλωτής από την κατανάλωση του αγαθού τότε η χρησιµότητα του 
αγοραστή που βρίσκεται στη θέση x είναι s- p1+tx αν αγοράσει από τον Π1 και s-p2-t(x-1) αν αγοράσει από 
τον Π2 και 0 αν δεν αγοράσει.  

 
 x 10 

Π2 Π1 
 
 
 Cost tx Cost t(x-1)
 
 
Η γραµµική πόλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο οριζόντιας διαφοροποίησης για ένα αγαθό. 

Θεωρούµε ότι οι θέσεις στη γραµµή δεν είναι γεωγραφικές θέσεις αλλά δηλώνουν διαφορετικές εκδόσεις 
του ίδιου αγαθού. Παραδείγµατος χάριν, η γραµµική πόλη µπορεί να παριστάνει όλες τις εκδόσεις που 
µπορούν να υπάρχουν για το αγαθό «επιβατικό αυτοκίνητο» (π.χ. προς στο ένα άκρο υπάρχουν τα 
αυτοκίνητα πολυτελείας ενώ προς το άλλο τα απλά επιβατικά για την πόλη και γύρω στο κέντρο τα σπορ 
αυτοκίνητα. Κάθε καταναλωτής στην αγορά έχει µια προτίµηση για ένα συγκεκριµένο τύπο αγαθού και η 
προτίµηση αυτή δηλώνεται µε την θέση του στην πόλη. Κάθε πωλητής έχει κι αυτός µια θέση στην πόλη 
ανάλογα µε τον τύπο αυτοκινήτου που προσφέρει. Το µεταφορικό κόστος του καταναλωτή i που βρίσκεται 
στη θέση xi για να αγοράσει ένα αγαθό από έναν πωλητή j στη θέση xj στην περίπτωση αυτή µεταφράζεται 
σε απώλεια χρησιµότητας που θα έχει αν ο πωλητής xj δεν προσφέρει τον ακριβή τύπο που επιθυµεί ο 
καταναλωτής. Η χρησιµότητα του καταναλωτή δίνεται από τον τύπο U(i,j) = s–p–t|xi-xj|. Όσο µεγαλύτερη 
είναι η απόσταση |xi-xj| που τους χωρίζει τόσο µικρότερη είναι η χρησιµότητα που παίρνει ο καταναλωτής 
από τον συγκεκριµένο πωλητή. Για παράδειγµα ο καταναλωτής µπορεί να επιθυµεί ένα µικρό επιβατικό για 
χρήση στην πόλη αλλά ο πωλητής να διαθέτει µόνο σπορ αυτοκίνητα. Αντίθετα αν οι θέσεις τους 
συµπίπτουν τότε ο καταναλωτής ικανοποιείται πλήρως και U(i,j)=s-p.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Μοντέλο «κυκλικής» πόλης του Salop 

 
Το µοντέλο κυκλικής πόλης του Salop[28] για οριζόντια διαφοροποίηση είναι παρόµοιο µε το µοντέλο του 
Παραρτήµατος Α. Οι καταναλωτές είναι κατανεµηµένοι οµοιόµορφα σε έναν κύκλο περιφέρειας ίσης µε 1. 
Οι εταιρείες είναι κι αυτές κατανεµηµένες κατά µήκος του κύκλου. Οι µετακινήσεις γίνονται κατά µήκος 
του κύκλου αυτού. Οι καταναλωτές επιθυµούν να αγοράσουν µια µονάδα του αγαθού και έχουν κόστος 
µετακίνησης t ανά µονάδα απόστασης όπως και στη γραµµική πόλη.  

 

xj

xi

 
 

 

 

Η διαφορά µε τη γραµµική πόλη έγκειται στον ότι στον κύκλο υπάρχει πλήρης οµοιογένεια στο χώρο 
των προϊόντων. Τα προϊόντα που βρίσκονται προς τα άκρα της γραµµικής πόλης αν οι καταναλωτές είναι 
κατανεµηµένοι οµοιόµορφα είναι κατά µέσο όρο λιγότερο ελκυστικά από αυτά που βρίσκονται προς το 
κέντρο. Αντίθετα, στον κύκλο όλες οι θέσεις είναι ισοδύναµες µεταξύ τους και η χρησιµότητα του 
καταναλωτή στη θέση xi από το αγαθό του πωλητή στη θέση xj δίνεται από τον τύπο U(i,j) = s–p–tD(xi,xj) 
όπου D(xi,xj)= |xi-xj| αν |xi-xj| < 0.5 και D(xi,xj)= 1-|xi-xj| διαφορετικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Βασικές δοµές δεδοµένων στη γλώσσα OZ  

 
Θα παρουσιάσουµε σύντοµα τους βασικούς τύπους που χρησιµοποιήθηκαν και στην υλοποίηση του 

βασισµένου-σε-πράκτορες µοντέλου. 

 
Τύποι Record και Tuple 
 

Το Record είναι µια δοµηµένη σύνθετη οντότητα. Έχει ένα όνοµα και έναν καθορισµένο αριθµό από 
ορίσµατα. Η παρακάτω δήλωση ορίζει ένα Record µε τέσσερα ορίσµατα και το όνοµα tree.  

tree(key: I value: Y left: LT right: RT) 

tr

Κάθε όρισµα είναι ένα ζεύγος Χαρακτηριστικό:Πεδίο, έτσι τα χαρακτηριστικά της εγγραφής αυτής είναι 
key, value, left και right. Τα αντίστοιχα πεδία είναι I,Y,LT, και RT. Για να επιλέξουµε ένα πεδίο από ένα 
Record χρησιµοποιούµε το µοναδιαίο τελεστή ‘.’, π.χ. Record.Feature 

 

Παραλείποντας, τα χαρακτηριστικά µιας εγγραφής παίρνουµε έναν τύπο δεδοµένων που ονοµάζεται Tuple. 
Έτσι, το ακόλουθο Tuple έχει το ίδιο όνοµα και τα ίδια πεδία µε το Record που ορίσαµε παραπάνω: 

tree(I Y LT RT) 

Ο ορισµός αυτός είναι συντακτικά ισοδύναµος µε τον ορισµό του ακόλουθου Record: 

ee(1:I 2:Y 3:LT 4:RT) 

 
 

Τύπος List 
 

Η κατηγορία των λιστών δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριµένο τύπο δεδοµένων στο ΟΖ. Είναι περισσότερο 
µια νοητή δοµή. Μια List είναι είτε το Αtom nil είτε ένα Tuple χρησιµοποιώντας τον τελεστή ‘|’ και δύο 
στοιχεία που είναι η αρχή και το τέλος της λίστας. Πχ µια λίστα τεσσάρων αριθµών περιγράφεται ως εξής: 

1 | 2 | 3 | 4 | nil ή εναλλακτικά [ 1 2 3 4]. 

Ο τύπος Atom που αναφέρθηκε παραπάνω είναι µια συµβολική οντότητα σταθεράς που αποτελείται από 
έναν ή περισσότερους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες που αρχίζει µε µικρό γράµµα ή µια τυχαία σειρά από 
εκτυπώσιµους χαρακτήρες µέσα σε εισαγωγικά (πχ. food, ‘ Hello world’) . Το nil είναι ένα 
προκαθορισµένο Atom στο ΟΖ. 
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Module 
 

Ένα Μodule στο Mozart είναι µια συλλογή από διαδικασίες, αντικείµενα, κλπ που οµαδοποιούνται 
προκειµένου να προσφέρουν µια συγκεκριµένη λειτουργικότητα και είναι προσβάσιµες µέσω µιας 
διεπαφής Record. Ένα Μodule έχει κατά κανόνα κάποιες ιδιωτικές µεθόδους (µεθόδους που δεν είναι 
ορατές έξω από αυτό) και κάποιες µεθόδους που αποτελούν τη διεπαφή του Μodule και οι οποίες 
παρέχουν τις υπηρεσίες του Μodule αυτού προς τα έξω. Ο ορισµός ενός Μodule στο Mozart γίνεται µέσω 
ενός Functor. Το Functor είναι µια έκφραση που ορίζει τα συστατικά ενός Μodule. Το σύστηµα του 
Μozart µετατρέπει ένα Functor σε ένα Module µε τη βοήθεια ενός Module Manager.  

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να κατασκευάσουµε ένα Μodule που ονοµάζεται List και το οποίο παρέχει 
µια σειρά από λειτουργίες προς τα έξω για εισαγωγή, ταξινόµηση κλπ σε λίστες. Το Module αυτό θα 
έµοιαζε ως εξής: 

declare List in  
local  
 proc {Append ... } ... end 
 proc {MergeSort ...} ... end  
 proc {Sort ... } ... {MergeSort ...} ... end 
 proc {Member ...} ... end  
 in  
 List = 'export'(append: Append 
     sort: Sort 
     member: Member 
     ... ) 
end 

 Η πρόσβαση στη µέθοδο Append του Module List γίνεται χρησιµοποιώντας το πεδίο append από το 
record List: List.append. Στο απλό αυτό παράδειγµα µόνο η µέθοδος MergeSort είναι ιδιωτική στο Μodule. 
Το Μodule List µπορεί να δηµιουργηθεί από ένα Functor µε την ακόλουθη µορφή:  

 
functor  
export  
 append:Append 
 sort:Sort 
 member:Member 
 ...  
define  
 proc {Append ... } ... end 
 proc {MergeSort ...} ... end  
 proc {Sort ... } ... {MergeSort ...} ... end 
 proc {Member ...} ... end  
end 

Τελικά η σύνδεση του Module List από το αντίστοιχο Functor (που βρίσκεται έστω στο αρχείο 
/home/xxx/list.ozf, γίνεται µε την εντολή link του module Module: 

declare [List]= {Module.link ['/home/xxx/list.ozf']} 

Dictionary 
 

To module Dictionary περιλαµβάνει διαδικασίες που δρουν πάνω σε λεξικά όπως δηµιουργία λεξικού, 
εισαγωγή, ανάκτηση, διαγραφή κλπ. Αν ένα λεξικό περιλαµβάνει ένα στοιχείο κάτω από ένα κλειδί LI, 
τότε το LI είναι ένα έγκυρο κλειδί. Προσπάθεια προσπέλασης στοιχείου µέσω ενός µη έγκυρου κλειδιού 
εγείρει µια εξαίρεση του συστήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

Οι διαφορετικοί τύποι προσδοκιών των καταναλωτών όσον αφορά τις κατανοµές των θέσεων και των 
τιµών των ιστοχώρων. Κάθε διαφορετικός συνδυασµός προσδοκίας για την τιµή και τη θέση των τόπων 
καθορίζει µια διαφορετική συνάρτηση αναµενόµενης αύξησης της χρησιµότητας από τη συνέχιση της 
αναζήτησης για νέους τόπους-προϊόντα. 

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τους 8 διαφορετικούς συνδυασµούς που καθορίζονται από το 
θεωρητικό µοντέλο και έχουν ενσωµατωθεί στη βασισµένη σε πράκτορες υλοποίηση.  

 
 Anticipation on prices 

Anticipation 
Types 

*pδ : Dirac in p* U pp maxmin
, 



 : p uniformly 

distributed in [pmin,pmax] 

[ ]U 1,0  

 

I II  
with 

 
replacement xj=j/m 

j=1..m 
III IV 

[ ]U 1,0  V VI  
 

without 
 

replacement 

L 
o 
c 
a 
l 
i 
s 
a 
t 
i 
o 
n 
s 
 

xj=j/m 
j=1..m 

VII VIII 

 

Για λόγους πληρότητας παραθέτουµε στη συνέχεια τη µορφή της συνάρτησης για κάθε µια από τις 8 
περιπτώσεις, χωρίς απόδειξη. 

Περίπτωση I :
 

2

t
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D
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Περίπτωση II : 
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3) If p   
_
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−
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Περίπτωση III : 

Περίπτωση IV:
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όπου το bj ορίζεται ως εξής 

1) p  minjminj

_
pbp =⇒<

2) p  j

_
jmaxj

_
min pbpp =⇒<<

3) p  maxjmaxj

_
pbp =⇒>

Περίπτωση V: βλ. Περίπτωση Ι 

Περίπτωση VI: βλ. Περίπτωση II 

Περίπτωση VII : ∑
<

−−=
Dd

j
j

)dD(km
t)D,S(g  

για κάθε τόπο j που δεν έχει επισκευτεί ο χρήστης µέχρι στιγµής 

όπου k είναι ο αριθµός των τόπων που έχει επισκευτεί ο χρήστης µέχρι στιγµής 

Περίπτωση VIII : ∑ ∫
∉

+
−−−−+=

Vj

p

p
minmax

jj

max

min
km

1).dppp
1)ptdtDS(()D,S(g  

 όπου V είναι το σύνολο των k τόπων που έχει επισκευτεί ο χρήστης µέχρι στιγµής 
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