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اٍلیي کٌفزاًظ هلی زاًؼپضٍّبى کبهپیَتز ٍ ـٌبٍری اعالعبت
ایجبز عیغتن ّبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر
ـزثَز هیزسایی ،زاًؾگبُ ؽیزاس  -گزٍُ ـٌبٍری اعالعبت – FarboodMirzaei@Gmail.com

چکیسُ :جْت ذزیس کبال زر یک حزاجی ایٌتزًتی کبرثز ثبیغ تی زر عبیتْبی حزاجی کبال را جغتجَ کٌس .ثزای پیؾٌْبز قیوت ذزیسار ثبیس هکزراً ثِ
عبیت حزاجی رـتِ ٍ ٍضعیت قیوت ّب را ثجیٌسّ .وچٌیي ثزای ثْتزیي ذزیس ،ذزیسار ثبیس احتوبل ثبالی ثزًسُ ؽسى را زاؽتِ ثبؽس کِ ثب ـبکتَرّبیی
کِ هْوتزیي آى ارایِ پیؾٌْبزی ثبالتز اس زیگزا ى اعت هحقق هی ؽَز ٍ ًیش ذزیسار ثبیس هغوئي ؽَز قیوت پززاذتی ثزای ذزیس ،ثبالتز اس ارسػ
ٍاقعی ًجَزُ .ایي اعویٌبى ثب رـتي ثِ حزاجی ّبی هرتلؿ ٍ هقبیغِ قیوت آًْب ایجبز هی ؽَز .قیوت ّب زر حزاجی ّب تبثع سهبى ّغتٌس ٍ هتؽیز.
تقوین گیزی ثالزرًگ زر هَرز قیوت کبالیی ذب ؿ ثزای کبرثز اًغبًی عرت اعت .ایي هقبلِ ثز آًغت کِ رٍؽی عزیع ٍ عیغتوبتیک را ثزای قیوت
گذاری یک کبال ارایِ ًوبیس .پیؾٌْبز هب یک عیغتن عبهل حزاجی ثب اعتفبزُ اس یک عبهل عیبر هؾبرکتی اعت کِ هیبى ذزیسار ٍ ـزٍؽٌسُ ثِ عٌَاى
ٍاعظ عول کززُ ٍ یک پزٍعِ قیوت گذاری ؼیزّ وشهبى ٍ ذَزکبر را اجزا هی کٌس .ثزرعیْب ًؾبى زازُ اعت کِ ایي رٍػ زر هقبیغِ ثب عبهل ّبی
حزاجی زیگز ،ثیؾتز تَاًغتِ اعت ثبر ؽجکِ را کبّؼ زازُ ٍ قیوت ّبی ارضب کٌٌسُ تزی ثزای ذزیساراى ٍ ـزٍؽٌسگبى پیؾٌْبز زّس.
کلوبت کلیسی :عبهل ّبی عیبر  -عبهل پیؾٌْبز گز قیوت . Auction – Intelligent Spider – English Auction -

 -1ﻡﻕﺩﻡﻭ
حزاجی ّبی آًالیي اس سهبى ٍرٍز  eBayثِ عزفِ تجبرت الکتزًٍیک زر عبل  5995جشٍ ثبسار ّابی حیابتی زر تجابرت الکتزًٍیاک
هحغَة هی ؽًَس ] .[7هْوتزیي هشیت حزاجی آًالیي عبزُ کززى رـتبر ثغیبر پیچیسُ چبًِ سًی اعت کِ ـقظ ثازای ایجابز قیوات
کبال اًجبم هی ؽَز .ثغیبری اس عبیت ّبی هؾَْر حزاجی ایٌتزًتی ،ثزای هثبل ،[16] Sina ،[15] eBay ،حزاجای Yahoo!Kimo
] [17اس ایي ًَع ّغتٌس .اٍلیي ـبکتَر هْن چبًِ سًی ،قیوت هی ثبؽس ] .[24,25,14,26,27,28,29,30ـبکتَر ثعسی تابرید تحَیال
اعت .ـبکتَر زیگز زرجِ کیفیت کبالعت ،ارسػ پَل ًیش ـبکتَر هْوی هحغَة هی ؽَزٍ ،قت فزؾ ؽسُ ثزای چبًِ سًای ،ؽازایظ
رقبثتی حزاجی ٍ [24,14,26] ،زرجِ ًیبس ثِ کبال ]ً [14,20یش اس زیگز ـبکتَرّبی هزثَط ثِ چبًِ سًی ّغتٌس.
ثب ٍجَز ایٌکِ تکٌَلَصی تجبرت الکتزًٍیک ثغَر هغتوز زر حبل رؽس اعت ،اهب اًجبم چبًاِ سًای ثایي ذزیاسار ٍ ـزٍؽاٌسُ آًالیاي
ّوچٌبى یک چبلؼ اعبعی اعت .حزاجی ایٌتزًتی ثغَر گغتززُ ای ثِ عٌَاى یک راُ حل هٌبعت ثزای ایي هغابلِ زر ًراز گزـتاِ
هی ؽَز ] . [1ثب ایي حبل ثزای جغتجَی اقالمً ،وبیؼ ٍضعیت پیؾٌْبزات ٍ پیؾٌْبز هجسز قیوت ،کبرثزاى ًیبس زارًس کِ هکزراً ثاِ
عبیت حزاجی هتقل ؽًَسّ .وچٌیي ،ثبر اٍل هزاجعِ ثِ عبیت کبرثزاى ًحَُ پیؾٌْبز قیوت ٍ ارسػ اقالم را ًوی زاًٌاس ثٌابثز ایاي
هوکي اعت کِ رقیجی آًْب را ـزیت زّس ٍ هوکي اعت ؽبًظ ذَز را ثزای ذزیس کبالّبیی ثب قیوات کوتاز اس زعات ثسٌّاس] .[8زر
ًتیجِ هوک ي اعت ًتَاًٌس زقیقب ّوبى آیتوی را کِ هی ذَاعتٌس ،ثرزًس یب ایٌکِ هوکي اعت پَل ثیؾتزی را ثازای ذزیاس پززاذات
کززُ ثبؽٌس.
رٍػ پیؾٌْبزی ایي هقبلِ عول پیؾٌْبز قیوت را ثغَر ذَزکبر ٍ هَثزی ثزای ذزیسار اًجبم هی زّسٌّ .گبهی کاِ ذزیاساری ثازای
رسرٍ کززى قیوتی ٍارز عبیت هی ؽَز ٍ ،آیتوی را ؽٌبعبیی هی کٌس ،عبهل هب ثسًجبل ّویي آیتن زر عبیز حزاجی ّبی هعتجاز های
گززز .عپظ حزاجی ّب را ثِ ذزیسار پیؾٌْبز کززُ ٍ ذزیسار را اس قیوت هَرز اًتربر ثزای آى آیاتن آگابُ های کٌاس ]ٍ .[8قتای کاِ
ذزیسار اس ثیي حزاجی ّبی پیؾٌْب زی ثْتزیي هَرز را اًتربة کزز ،پزٍعِ پیؾٌْبز قیوت ،قیوت هَرز اًتربر را ثزای کبرثز هحبعجِ
ٍ آًزا ثِ ذزیسار اعالم هی کٌس.
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-2کﺍﺭﻯﺍی ﻡﺵﺍﺏﻭ
گﻝیﺱی ()The English Auction
ﺡﺭﺍﺝی ﺍﻥ
‘حزاجی’ اؽبرُ ثِ ذزیس ٍ ـزٍػ زارایی تَعظ پیؾٌْبز عوَهی ثزای قیوت گاذاری اعات ]‘ .[8حزاجای اًگلیغای‘ هعواَلتزیي ٍ
عبزُ تزیي ًَع حزاجی اعت .ایي رٍػ ثیؾتزیي اعتفبزُ را زر عبیت ّبی ایٌتزًتی زارز .زر حزاجی اًگلیغی ،هزکاش حازا  ،قیوات
ّبی پیؾٌْبزی را ثِ تزتیت فعَزی زریبـت ٍ پیؾٌْبز زٌّسُ ثبیس قیوتی ثیؾتز اس قیوت حبضز پیؾٌْبز زّس .ثیؾاتزیي پیؾاٌْبز
زٌّسُ ،آیتن را زریبـت ٍ هجلػ را پززاذت هی ًوبیس .حزاجی اًگلیغی ،حزاجی ‘ثبس’ ّن ذَاًسُ هی ؽَز چزا کِ زر آى توبم پیؾٌْبز
زٌّسگبى اس توبهی پیؾٌْبزات زیگز آگبُ ّغتٌس کِ ثِ فَرت فعَزی اعت سیزا ّز پیؾاٌْبزی ثبیغاتی ثیؾاتز اس پیؾاٌْبز قجلای
ثبؽس .ایي رٍػ ثب ّز زٍ ًَع حزاجی تک ٍاحسی ٍ چٌس ٍاحسی هی تَاًس اًجبم ؽَز .زر ایي هقبلِ ،هب ّسـوبى حزاجی تاک ٍاحاسی
اعت.
ﺱیﺱﺕﻡ ﻉﺍﻡﻝ ﻯﺍی ﺡﺭﺍﺝی
ﺱﺍیﺭ
عبیت ّبی حزاجی ثغیبری ،رٍػ ّبیی ثزای راحتی ّز چِ ثیؾتز کبرثزاى ذَز زارًس eBay .اس رٍػ حزاجی ثب رسرٍ قیوت اعتفبزُ
هی کٌس .ای ي رٍػ ثِ کبرثز اجبسُ هی زّس کِ قیوتی را ثزای یک کبال رسرٍ ًوبیس .زر ّز حبل ایي رٍػ اًتربة ّابی کابرثزاى را زر
هَرز اعتزاتضی پیؾٌْبز قیوت هحسٍز هی ًوبیس ٍ هوکاي اعات افاغالحب ثبعاج ایجابز  Winner CurseؽاَزWinner Curse .
اذتالؾ ثیي قیوت پززاذتی تَعظ ثزًسُ تب قیوت پیؾٌْبزی ـزز قجل اس اٍ اعت ] .[8ثزای حل ایي هؾکل ،عبهل ثِ کبرثز اجبسُ هی
زّس کِ پیؾٌْبزات ذَز را ثغَر ذَزکبر ثب چٌسیي حزاجی زیگز زر ایي راثغِ ّوبٌّگ کٌاس ٍ یاک رٍػ هٌبعات ثازای پیؾاٌْبز
قیوت اًتربة ًوبیس].[2
 [3] Magnet ٍ [2] Nomadعبهل ّبی حزاجی ّغتٌس کِ اس هکبًیشم عبهلْبی عیبر اعتفبزُ هی کٌٌس .تَاًبیی عبهال ّابی عایبر
اجبسُ اجزای ؼیز ّوشهبى ٍ ذَزکبر را هی زّسّ .وچٌیي عبهل ّبی عیبر هی تَاًٌس ثب عبهل ّبی زیگاز ًیاش ارتجابط ثزقازار ًوبیٌاس.
ثربعز ّویي تَاًبیی ،عبهل حزاجی ثب اعتفبزُ اس یک عبهل عیبر کبرایی ثیؾتزی ًغجت ثِ یک عبهل حزاجی هجتٌی ثاز رسرٍ قیوات
ذَاٌّس زاؽت .پظ ،عبهل ّب پیؾٌْبزات را زر حزاجی ّبی زیگاز ثازای یابـتي ثْتازیي هاَرز ٍ یاب ّوبٌّاگ کاززى پیؾاٌْبزات
کبرثزاًؾبى ثب حزاجی ّبی زیگز ،پیگیزی هی کٌٌس .ایي عبهل ّبی هی تَاًٌس اس تزکیت عبهل ّبی ً BPN ٍ SOMیاش ثازای یابـتي
ثْتزیي قیوت ثْزُ ثجزًس ].[7

ﺕﻑﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻡﺵﺍﺭکﺕ ﻉﺍﻡﻝ ﻯﺍیﺱیﺍﺭ
ﻥیکیﺏﺍ ﺍﺱ
ﺍﻝکﺕ ﺭً
 -3ﻡﻉﻡﺍﺭ ی ً ﺝﺭیﺍﻥکﺍیﺭ ﺱیﺱﺕﻡﻱﺍی ﺡﺭﺍﺝی
هعوبری عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر اس چْبر هَلفِ افلی تؾاکیل ؽاسُ اعات -5 .یاک
عبهل ذزیسار -2 .یک عبهل ٍاعغِ -3 .عبهل پیؾٌْبز کٌٌسُ -4.عبهل حزاجی.
هعوبری عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عایبر زر (ؽاکل ً [8] )5ؾابى زازُ ؽاسُ اعات .عبهال
ذزیسارّ Interface ،بیی را ثزای گشارػ گیزی اس عَاهل ٍاعغِ گز ارایِ هی ًوبیس ،عبهل پیؾٌْبزگز ،قیوت را هؾرـ ٍ کٌتزل هی
کٌسInterfac .ای کِ ثزای گشارػ گیزی اس عَاهل ٍاعظ ایجبز ؽسُ اعت ،لیغتی اس حزاجی ّبی تَفیِ ؽسُ ٍ قیوت هاَرز اًترابر
آیتن هَرز ًرز را ًؾبى هی زّس .ایي  Interfaceثزای هؾرـ کززى عبهل ّب ،پیؾٌْبزی را ؽبهل اعالعابتی (هثال ًاَع اعاتزاتضی
قیوت گذاری ٍ سهبًجٌسی قیوت گذاری ٍ  )...ثزای ایجبز یک عبهل پیؾٌْبز گز قیوت هجٌی ثاز ایجابز یاک عبهال پیؾاٌْبز کٌٌاسُ
قیوت ارعبل هی کٌس .عپظ ثرؼ هغئَل ایجبز عَاهل پیؾٌْبز زٌّسُ قیوت ،یک ًَع اس ایي عَاهل را ثاز اعابط الگاَی اس پایؼ
تعزیؿ ؽسُ ای زرعت کززُ ٍ آًزا ثِ ّوزاُ عبهل ٍاعغِ گز ثجت هی کٌسInterface .ای کِ ثزای کٌتازل زر ًراز گزـتاِ ؽاسُ ثاِ
کبرثز اجبسُ هی زّس تب ثب عبهل پیؾٌْبز زٌّسُ قیوت ارتجبط ثزقزار کززُ ٍ رـتبر عبهل پیؾٌْبز کٌٌسُ قیوت را کٌتزل ًوبیس ].[8
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ؽکل 5

عبهل ٍاعغِ گز ،ذزیساراى ٍ عبهل ّبی حزاجی را ثب یکسیگز هقبیغِ کززُ ٍ هغبثقت هی زّس ٍ ،قیوت هَرز اًتربر یک آیاتن را ثاِ
اعالع ذزیسار هی رعبًس .یک هسیز اتقبل (ّ )Connection Managerن زر ایي هیبى پیؽبم ّب را ثِ عازؾ ثجات کٌٌاسُ اعالعابت
عبهل ّب ٍیب ثِ عزؾ هغبثقت زٌّسُ عبهل ّب ّسایت هی کٌس .اگز چٌبًچِ پیؽبم اس عوت یک عبهل ذزیسار فبزر ؽسُ ثبؽس ٍ ؽابهل
زرذَاعتی ثزای تَفیِ قیوت ثزای عبهل حزاجی ثبؽس ،هسیز اتقبل پیؽبم را ثِ هغبثقت زٌّسُ عبهل ّسایت هی کٌاس .اگاز پیؽابم اس
عزؾ یک عبهل ذزیسار یب یک حزاجی ایٌتزًتی فبزر ؽسُ ثبؽس ٍ ؽبهل زرذَاعتی ثبؽس هجٌی ثز ثجت یک عبهل ثبؽس ،هسیز اتقابل
پیؽبم را ثِ عوت ثجت کٌٌسُ اعالعبت عبهل ّسایت هی کٌس ] .[8ثجت کٌٌسُ اعالعبت عبهل ّب ،عبهل ّاب را ثَعایلِ لیغات هَجاَز
ثزای هغبثقت زازى اّساؾ ذزیس ثجت هی کٌس .هغبثقت زٌّسُ عبهل ّب ،عبهل ذزیسار ٍ عبهل حزاجی را ثب ّن  Matchهی کٌس .ایي
عبهل یک جفت Matchؽسُ را زر لیغت جفت ّبی هغبثقت زازُ ؽسُ ٍارز هی کٌس .لیغت جفت ّبی هغبثقات زازُ ؽاسُ ،ؽابهل
جفت ّبی ذزیسار -ـزٍؽٌسُ ٍ قیوت ّبی هَرز اًتربر هی ثبؽس ].[8
زر ٍاقع کبر یک  Interfaceایي اعت کِ ثزای تعییي عبهل ّب زرذَاعتی هجٌی ثز ایجبز یک عبهل حزاجی ثِ عبهل عبسًسُ حزاجای
ارعبل کٌس .عبهل عبسًسُ عَاهل حزاجی ،عبهل حزاجی را ثز اعبط یک الگَی اس پیؼ تعزیؿ ؽسُ ایجابز ٍ آًازا تَعاظ یاک عبهال
ٍاعغِ گز ثجت هی کٌس .عبهل حزاجی ایجبز ؽسُ هٌترز عبهل پیؾٌْبز زٌّسُ قیوت ّب کِ زر قبلت یک عبهل عیبراعت ،هی هبًس.
ایي عبهل ّب ثب عبهل ّبی زیگز ثزای اجزای یک حزاجی ّوکبری هی کٌٌسٌّ .گبهی کِ یک عبهل حزاجی جسیاس ایجابز های ؽاَز،
ذَزػ را زر یک عبهل ٍاعغِ گز ثجت ٍ هعزـی هی کٌس ٍ .کل هزاحل ثِ ایي فَرت ّغتٌس کِ:
 -5ذزیسار ؽٌبعِ آیتن هَرز ًرزػ را ارعبل ٍ قیوتی را زر عبهل ذزیسار رسرٍ هی ًوبیس.
 -2عبهل ذزیسار زازُ ّبی زریبـتی را ثِ عبهل ٍاعغِ گز ارعبل هی کٌس.
 -3عبهل ٍاعغِ گز ثِ زًجبل عبهل ّبی ح زاجی هٌبعت گؾتِ ٍ قیوت هَرز اًترابر را هحبعاجِ ًواَزُ ،عاپظ ًتابیب را ثاِ عبهال
ذزیسار تحَیل هی زّس .ثزای ایي هٌرَر عبهل ٍاعغِ گز هی تَاًس یک ثبسار حزاجی را زر ًرز ثگیزز .یک ثبسار حزاجی هکابًی اعات
کِ ثغَر ّوشهبى تَاثع هتوزکشی را ثزای توبم ثبسار ّبی عضَ ثزای ذزیس ٍ ـزٍػ ارایِ هی کٌس ] .[10زر ایي سهیٌِ Kai Wang et
 alعبیت ّبی حزاجی آًالیي کِ ّن اکٌَى زر تبیَاى ـعبل ّغتٌس را ثزرعی کززُ ].[11
 -4ذزیسار اس هیبى عبهل ّبی حزاجی تَفیِ ؽسُ تَعظ عبهل ٍاعغِ گز یکی را اًتربة هی کٌس.
 -5عبهل ذزیسار یک عبهل پیؾٌْبز قیوت را ایجبز کززُ ٍ ،عپظ آًزا ثِ عوت عبهل حزاجی اًتربة ؽسُ ارعبل هی کٌس.
 -6عبهل پیؾٌْبز قیوت ارعبل ؽسُ ،ذَزػ را زر ثب عبهل حزاجی ثجت ًوَزُ ،اعالعبت حزاجی را اس پبیگبُ اعالعبت عبهل حزاجای
ذَاًسُ ٍ ،پیؾٌْبز قیوت را ثغَر ذَزکبر اًجبم هی زّس .ثزای اًجبم ایي کبر هی تَاًس اس الگَریتن ّبی هرتلفی اعتفبزُ ًوبیاس ثازای
ًوًَِ زر تحقیق اًجبم ؽسُ ] [14ارسػ ـبکتَر ّبی هَرز ًیبس ترویي پیؾٌْبز قیوت ذزیس ثزای زازى پیؾٌْبز ثاب زرجاِ اعویٌابى
ثبال ،ثب هحبعجبت اعت ٌتبجی هٌغق ـبسی هغبثقت زازُ ؽسُ اعت .ایي رٍػ ًغجت ثِ رٍػ ّبی عبثق ؽابًظ ثیؾاتزی ثازای ثزًاسُ
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ؽسى زر حزاجی را زارز ] .[18,19ایي رٍػ ثزای تحلیل ًیبس کبرثزاى اس اعتٌتب ـبسی اعتفبزُ هی کٌس ] [14,20کِ اس ًتبیب اهتیابس
ایي رٍػ ثزای چبًِ سًی پؾتیجبًی هی کٌس ٍ .ؽجکِ ّبی عقجی را ثزای ذَزکبر عبسی هبؽیي یابزگیزی پیؾاٌْبز قیوات اعاتفبزُ
کززُ ٍ ّوچٌیي اس الگَریتن صًتیک ًیش ثزای ثْیٌِ عبسی ًتبیب ثْزُ هی گیزز ٍ .اهیس سیبزی ثزای ًشزیک ؽسى ایاي رٍػ ثاِ رـتابر
اًغبى ٍجَز زارز ] .[20عَاهل عیبر حزاجی الکتزًٍیکی هی تَاًٌس قیوت ّب ٍ پیؾٌْبزّب را زر هَرز چٌسیي قلن حزا ؽاسُ ثاب ّان
هقبیغِ کٌٌس ٍ یب ایٌکِ هغتقیوب ثبسرگبى آى حزاجی را جغتجَ کٌٌس ].[8,22,23
ٍ -7قتی کِ حزاجی ؽزٍع ؽَز ،عبهل حزاجی پبیگبُ زازُ را زر عبیت حزاجی کِ زر آى ارایِ ؽسُ هی ذَاًس یب هی ًَیغاس .اس ایاي
ًقغِ ثِ ثعس ،عبیت حزاجی ثب عبهل حزاجی ّوبٌّگ ٍ ّوشهبى ذَاّس ؽس.
 -8عبهل ذزیسار اعالعبت حزاجی هیبًی را اس عبهل پیؾٌْبز گز قیوت زریبـت هی کٌس.
ٌّ -9گبهی کِ حزاجی ثِ پبیبى رعیس ،عبهل حزاجی ذَز را ثَعیلِ عبهل ٍاعظ اس حبلت ثجت ؽسى ذبر کاززُ ٍ ،عبهال پیؾاٌْبز
کٌٌسُ قیوت پیؽبم ثزًسُ یب ثبسًسُ ؽسى را ثِ عبهل ذزیسار ارعبل هی کٌس.
 -51عبهل ذزیس ثزًسُ ،اعالعبت تزاکٌؼ السم را ثزای اًجبم تزاکٌؼ هجبزلِ هی کٌسّ .وبًغَر کِ هی ثیٌیسّ ،وبًٌاس (ؽاکل [8] )2
جزیبى کبری عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر اًجبم هی ؽَز.

ؽکل 2

ّوبًغَر کِ اس جزیبى کب ری ارایِ ؽسُ پیساعت ،ذزیسار زر اثتسا ثبیغتی ثزای آؼبس عول پیؾٌْبز زازى قیوت ثِ ؽجکِ هتقل ؽاَز.
اس ایي ًقغِ ثِ ثعس ،عبهل ذزیسار توبم اعوبل را ثغَر ذَزکبر ثز عْسُ هی گیزز ٍ .زر ًْبیت ،عبهل ذزیسار ًتبیب ارایِ پیؾٌْبز قیوت
را ثِ ذزیسار اعالم هی کٌس.

ﺕﻑﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻡﺵﺍﺭکﺕ ﻉﺍﻡﻝ ﻯیﺍ ﺱیﺍﺭ
ﻥیکیﺏﺍ ﺍﺱ
کﺕﺭ ً
یﺱﺕﻡﻱﺍی ﺡﺭﺍﺝیﺍﻝ
یﺕﻡ ًﺍﺱﻁﻭگﺭی ﺩﺭﺱ
 -4ﺍﻝگ ٌﺭ

رٍػ  CDAچٌسیي ذزیسار ٍ ـزٍؽٌسُ را ثب یکسیگز تغجیق های زّاس .ثٌابثزایي ،الگاَریتن ٍاعاغِ گازی زر عیغاتوْبی حزاجای
الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر ًیش ثغیبر هؾبثِ عول  CDAهی ثبؽس .رٍثَحزا  CDA ،را ثب تَجاِ ثاِ Mاهایي
قیوت ٍ هجوَعِ قَاًیي )(M+1ام ایجبز هی کٌس ] .[6زر هجوَعِ ای اس تک قیوت ّبی پیؾٌْبز ؽسُ ای ثِ ًبم  M ،Lـزٍػ ّبی
ارایِ ؽسُ ٍ ثبقیوبًسُ  N = L – Mذزیسّبی ارایِ ؽسُ ّغتٌس .قبًَى ٍاضح حزاجی Mاهیي قیوات ایٌغات کاِ قیوات را ثاز رٍی
Mاهیي ثیؾتزیي قیوت زر ثیي هجوَعِ  Lتٌرین هی کٌاس .ثغاَر هؾابثِ ،قبعاسُ هجوَعاِ )(M+1ام قیوات ،قیوات پیؾاٌْبزی
هجوَعِ )(M+1ام را اًتربة هی کٌس.اگز ثزای  Mاهیي قیوت ـزٍؽٌسُ ای هَجَز ًجبؽاس تعزیاؿ ًؾاسُ ذَاّاس هبًاس ٍ ،هجوَعاِ
)(M+1ام قیوت زر فَرت عسم ٍجَز ذزیساراى تعزیؿ ًؾسُ ذَاّس ثَز ].[5
عبهل ٍاعظ عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر اس ایي قَاًیي اعتفبزُ ٍ آًْب را زر چٌسیي عابیت
حزاجی ثز رٍی ذزیساراى ٍ ـزٍؽٌسگبى ثکبر هی ثزز .لیغت سیز ًؾبى زٌّسُ ذزٍجی عبهل ٍاعغِ گز ثازای ایجابز تغجیاق هٌبعات
ثیي ذزیساراى ٍ ـزٍؽٌسگبى اعت.
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sell 1

2400

expectedPrice: 2600

agentID: buyer3

agentType: buyer

agentType: seller

ownerID: sstown

agentID: buyer1

agentID: seller2

itemID: item1

ownerID: antifire

ownerID: kim77

reservePrice: 2600

itemID: item1

itemID: item1

expectedPrice: 2600

reservePrice: 2400

initialPrice: 2200

agentType: seller

expectedPrice: 2400

)matching: seller(seller2

agentID: seller1

agentType: buyer

)item(item1

ownerID: jang24

agentID: buyer2

)buyer(buyer1

itemID: item1

ownerID: zzang

expectedPrice:

initialPrice: 2500

itemID: item1

)matching: seller(seller1

reservePrice: 2300

)item(item1

expectedPrice: 2400

)buyer(buyer3

agentType: buyer

sell 1

اثتسا ،پیؾٌْبزات جسیس (اس عزؾ ذزیساراى یب ـزٍؽٌسگبى) ثقَرت پیَعتِ تَعظ عبهل ٍاعغِ گز ثجت هی ؽًَسٌّ .گبهی کاِ ّاز
زٍ ذزیساراى ٍ ـزٍؽٌسگبى زرٍى عبهل ٍاعغِ گز حبضز ؽسًس ،ـزٍؽٌسُ (اٍلیي ـزٍؽٌسُ) ،ذزیسار (عَهیي ذزیسار) را تَعظ قابًَى
Mاهیي قیوت  Matchهی کٌس .عبهل ٍاعغِ گز ثِ ذزیسار (عَهیي ذزیسار) ـزٍؽٌسُ ای را (اٍلیي ـزٍؽٌسُ) پیؾٌْبز های کٌاسٍ .
ثِ ذزیسار هَرز ًرز (عَهیي ذزیسار) قیوت هَرز اًتربر را اعالع هی زّس ( .(2611جفت ّابی تغابثق زازُ ؽاسُ اس لیغات ّاسؾ
هغبثقت ّب پبک هی ؽًَس ٍ زرٍى لیغت جفت ّبی هغبثقت زازُ ؽسُ ٍارز هی ؽًَس .عیغتن ثِ ّویي تزتیت کبر هغبثقات زازى را
ازاه ِ هی زّس .ایي الگَریتن ثغَر هَثزی ذزیساراى را ثِ هٌرَر اـشایؼ ًزخ ؽفبؾ عبسی حزاجی ّاب ،ثایي حزاجای ّاب تَسیاع های
کٌس].[8
(ؽکل  )3ایجبز عبهل ٍاعغِ گز زر عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر را ًؾبى هی زّس ].[8

ؽکل 3

ﺱﺕﻑﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻡﺵﺍﺭکﺕ ﻉﺍﻡﻝ ﻯیﺍ ﺱیﺍﺭ
ﺱیﺱﺕﻡﻱﺍی ﺡﺭﺍﺝی ﺍﻝکﺕﺭًﻥیکیﺏﺍ ﺍ
پیﺵﻥﻱﺍﺩﻕیﻡﺕ ﺩﺭ
 -5ﺭًﻥﺩ ﺍﺭﺍیﻭ
عبهل ّبی پیؾٌْبز زٌّسُ قیوت اًتربة ؽسُ ،پزٍعِ قیوت گذاری را تَعاظ تجابزل پیؽابم ثایي عبهال پیؾاٌْبز زٌّاسُ ٍ عبهال
حزاجی ،ثغَر ذَزکبر اًجبم هی زٌّس( .ؽکل  [8] (4اثتساٍ ،قتی عبهل پیؾٌْبز زٌّسُ قیوت ،ثِ یک هیشثبى حزاجی رعیس ،ذَزػ
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را تَعظ عبهل حزاجی زر آى هیشثبى حزاجی ثجت هی کٌس (1  2) .اگز عبهل ارایِ گز پیؾٌْبز هعتجز ثبؽس ،عبهل حزاجای عبهال
ارایِ کٌٌسُ پیؾٌْبز را قجَل هی کٌس ٍ اعالعبت عبهل ّبی پیؾٌْبز کٌٌسُ را ثزٍس هی کٌسٌّ (2  3) .گبهی کِ پیؾاٌْبز کٌٌاسُ
ای ،قیوت پیؾٌْبزی را ارعبل هی کٌس (3  4) ،عبهل حزاجی آًزا قجَل ٍ قیوت پیؾاٌْبزی ـعلای را ثازٍس های کٌاس(4  3) .
ٌّگبهی کِ حزاجی ثِ پبیبى رعیس ،عبهل حزاجی ثِ توبم عبهل ّبی ارایِ کٌٌسُ پیؾٌْبز ثجت ؽسًُ ،تبیب ٍ اعالعبت تازاکٌؼ ّابی
هجبزلِ ؽسُ ثِ ّوزاُ عبهل ثزًسُ حزاجی را اعالم هی کٌس(4  5) .

ؽکل 4

لیغت ثعسی ًؾبى زٌّسُ پیؽبم ّبی ذزٍجی ثیي عبهل ارایِ کٌٌسُ پیؾٌْبز قیوت ذزیس ٍ عبهل حزاجی زر یاک هیشثابى حزاجای
ًوًَِ اعت.
subject: bidding

bidderCount: 1

]from: bidder[72d3502a

bidPrice: 2250

]from: bidder[72d3502a

]to: auctioneer[72c23ab2

]from: auctioneer[72c23ab2

to: debugging output

subject: register

]to: bidder[72d3502a

subject: read_blackboard

owner ID: antifire

subject: bid_accept

currentPrice: 2200

]from: auctioneer[72c23ab2

current bidPrice: 2250

bidderCount: 1

]to: bidder[72d3502a

highestBidder:

highestBidder: none

subject: register_accept

]from: bidder[72d3502a

owner ID: antifire

]to: auctioneer[72c23ab2

mFrequency: 30

72d3502a

لیغت ثبال ًؾبى هی زّس کِ عبهل ارایِ زٌّسُ پیؾٌْبز ذَز را تَعظ یک عبهل حزاجی ثجت هی کٌس ٍ ،پیؾٌْبزی را ارعبل هی ًوبیاس.
’ ‘mFerequencyتعساز زـعبتی اعت کِ حزاجی ثغَر هتَعظ اعالعبت را زر یک عبعت ًوبیؼ هی زّس .عبهل حزاجی ،حبلت هتَعاظ
اعالعبت حزاجی را زر پبیگبُ اعالعبت ذَز ًگْساری هی کٌس ] .[4پبیگبُ اعالعبت ،زر اذتیبر عبهل ّبی ارایِ زٌّسُ پیؾاٌْبزات قیوات،
قزار هی گیزًسّ .ز عبهل ارایِ کٌٌسُ پیؾٌْبز قیوت ذزیس ،پبیگبُ اعالعبت را ثب پبراهتز  mFerequencyتحت ثزرعای هغاتوز قازار های
زّس ٍ ’ً ‘BidderCountیش تعساز عبهل ّبی ارایِ زٌّسُ پیؾٌْبز ثجت ؽسُ زر هیشثبى حزاجی را ًؾبى هی زّس.
یکی اس هغبلت هْوی کِ زر ایي هیبى هغزح اعت ًحَُ یبـتي حزاجی تَعظ عبهل پیؾٌْبز زٌّسُ قیوت اعت کِ ثازای ثازآٍرزُ ؽاسى
ایي اهز هی تَاى اس یک  Intelligent Spiderکِ قبثلیت تحلیل زازُ ّبی ارایِ ؽسُ تَعظ حزاجی ّب را زارز اعتفبزُ ًوَز ].[7

ﺍﺏی ﻯﺍی ﺕﺝﺭﺏی
-6ﻥﺕﺍیﺝﺍﺭﺯی
عَاهل ؼیز عیبر ٍ عیبر عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر رـتبر ّبی تؾزیح ؽسُ قجلی را اًجبم هی
زٌّس .ثعس اس ایي کِ کبهل ؽسًس ،هیشا ى ثبر ؽجکِ اًساسُ گیزی هی ؽَز .ثزرعی ّب ًؾبى هی زٌّس کِ زر هاَرز اعاتفبزُ اس عبهال عایبر،
ثعس اس اعشام عبهل ،ثبر ؽجکِ اـشایؼ ًیبـت ] ٍ [8زر هَرز اعتفبزُ اس عَاهل ؼیز عیبرٌّ ،گبهیکِ کبرثزی پیؾاٌْبز قیوات های کٌاس ٍ یاب
ثزرعی اًجبم هی زّس ،ثبر ؽجکِ اـشایؼ هی یبثسٌّ .گبم اعتفبزُ اس عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثاب اعاتفبزُ اس هؾابرکت عبهال ّابی
عیبر  ،عبهل پیؾٌْبز کٌٌسُ ،ثغَر ذَزکبر ٍ اس راُ زٍر ،پزٍعِ پیؾٌْبز زّی را اجزا هی کٌس .ایي اهز کابرثز را اس ایٌکاِ هکازراً زر عابیت
حزاجی ًرز ذَز را اعالم کٌس ،ـبرغ هی کٌس.
ایي تجزثیبت ًؾبى هی زٌّس کِ عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر ثبر ؽجکِ را کابّؼ زازُ ٍ رٍػ
هَثزی ثزای ثزقزاری ارتجبط پیؾٌْبز زٌّسگبى (ؽزکت کٌٌسگبى زر حزاجی) ٍ حزاجی ّب هی ثبؽس ].[8
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ﺝﻭ گیﺭی
ﺕی
 ﻥ-7
 کبرایی ثیؾتزی را ثازای ذزیاس،زر ایي هقبلِ عیغتن حزاجی هَرز ثحج قزار گزـت کِ ثِ هَجت آى یک عبهل جبیگشیي عیبر هؾبرکتی
ِ ایي هکبًیشم هجتٌی ثز عَاهل عیبر هؾبرکتی ثَزُ ٍ اعوبلی کِ السم اعت تب کبرثز اًجبم زّس ثز عْسُ گزـتا.زر حزاجی ّب ایجبز هی کٌس
 عبهل ٍاعغِ گز زر ایي هیبى ثِ عٌَاى ّوبٌّگ کٌٌسُ پیؾاٌْبزات.ٍ ّوچٌیي ثبر تزاـی ک ؽجکِ را ًیش ثغَر چؾوگیزی کبّؼ هی زّس
(امM + 1) ِ الگَریتن هجوَعا.اهیي قیوت اًجبم هی زّسM ُ ایي عبهل ایي کبر را ثب رٍػ افالح ؽس.ثیي چٌسیي حزاجی عول هی کٌس
 ّشیٌِ ارتجبعبت ثِ ًغجت، زر هحیظ ایٌتزًت ثی عین.قیوت ّب ًیش ؽفبـیت حزاجی را ثزای ؽزکت کٌٌسگبى حزاجی ّب اـشایؼ هی زّس
 اعاتفبزُ اس، ثٌابثزایي. ایي ٍاقعیت زر ایٌجاب تابثیز ثیؾاتزی ًغاجت ؽاجکِ ّابی عایوی زارز.اـشایؼ ثبر تزاـیک ؽجکِ اـشایؼ هی یبثس
ِعیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت عبهل ّبی عیبر زر هحیظ ایٌتزًت ثی عین ثبعاج ایجابز عاَز ثیؾاتز ًغاجت ثا
 هب پیؾٌْبز اعتقزار قغوتی اس عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب اعتفبزُ اس هؾبرکت، ثزای رعیسى ثِ ایي هْن.ایٌزًت عیوی ذَاّس ؽس
عبهل ّبی عیبر ثحج ؽسُ زر ایي هقبلِ را زر اثشارّبی ثی عین ٍ یب عبذتي هَلفِ ّبی جسیس ثغَریکِ عیغتوْبی حزاجی الکتزًٍیکی ثب
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