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Streszczenie: Rozważany jest problem aukcji kombinatorycz
nych wielu jednostek wielu towarów. Opracowano proste algo
rytmy przybliżone wyznaczania zbioru ofert przyjętych oparte 
na sekwencyjnej konstrukcji rozwiązań oraz heurystyce zmien
nego przeszukiwania lokalnego (VNS) oraz zbadano ich efek
tywność. Przeanalizowano również problemy związane z uzy
skiwaniem warunków zgodności motywacji i sprawiedliwej 
rynkowej wyceny towarów i ofert podczas rozstrzygania aukcji 
kombinatorycznych. 

Słowa kluczowe: aukcja kombinatoryczna, wyznaczanie ofert 
przyjętych, sprawiedliwa wycena. 

1. AUKCJE KOMBINATORYCZNE 

W aukcjach kombinatorycznych (ang. combinatorial auc
tion) przedmiotem handlu jest wiele towarów, uczestnicy 
mogą składać oferty na zbiory towarów i te oferty są nie
podzielne, tzn. muszą być przyjęte w całości lub w ca
łości odrzucone. Nazwa bierze się z faktu, że problem 
wyznaczania zbioru ofert przyjętych maksymalizujących 
przychód w takiej aukcji jest w ogólnym przypadku NP
trudnym problemem kombinatorycznym. 

Aukcje kombinatoryczne pozwalają na uwzględnienie 
faktu, że dla pewnych uczestników wartość danej kombi
nacji towarów może być wyższa lub niższa od sumy war
tości pojedynczych towarów. Mówimy wtedy, że warto
ści dóbr dla uczt:stnika są nieaddytywne. W szczególno
ści dobra mogą być substytucyjne lub komplementarne. 

Aukcje kombinatoryczne mogą być klasyfikowane ze 
względu na różne cechy [13]. W aukcji kombinatorycz
nej może występować wiele rodzajów towarów, a każ
dy z nich może występować w jednej lub wielu jednost
kach. Najczęściej rozważany w literaturze problem aukcji 
kombinatorycznych zakłada istnienie unikalnych towa
rów. Aukcja nazywana jest wtedy kombinatoryczną au
kcją towarów jednostkowych (ang. single-unit combina
torial auction). Przypadek ogólniejszy rozważany w lite
raturze zakłada, że przedmiotem aukcji jest wiele towa-

t praca finansowana w ramach projektu KBN 3Tl I C00527 
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rów, każdy występujący w wielu jednostkach. Wtedy au
kcja nazywana jest aukcją wielu jednostek wielu towarów 
(ang. multi-unit combinatorial auction). 

Aukcje kombinatoryczne znajdują liczne zastosowania, 
np. przy sprzedaży praw do użytkowania pasm częstotli
wości [6, 12], sprzedaży lub dzierżawy działek obszaro
wych lub morskich złóż ropy naftowej , na rynku usług 
transportowych (gdzie dostawa towaru z punktu A do 
punktu B może wymagać zakupienia kilku usług prze
wozu tworzących w sumie ścieżkę prowadzącą z A do B), 
rozdziału okien czasowych startów i lądowań samolotów 
oraz na rynkach energii [16]. 

W tej pracy rozważamy problem wyboru zbioru ofert 
przyjętych w aukcji wielu jednostek wielu towarów. Pro
blem ten może być zapisany za pomocą zadania progra
mowania liniowego dyskretnego: 

gdzie: 

n 

n 

L ai1x1 :S bi i = 1, . . . , m 
j=l 

x1 E{0,l} j=l, . .. ,n 

m - jest liczbą towarów, 
n - jest liczbą ofert, 
x1 - jest zmienną określającą przyjęcie oferty j, 
c1 - jest ceną kupna oferty j (c1 > 0), 

(1) 

aij - jest liczbą jednostek towaru i wymaganego przez 
ofertę j (% ~ O), 

bi - jest dostępną liczbą jednostek towaru i (bi > 0). 

Funkcja celu maksymalizuje przychód ze sprzedaży to
warów, ograniczenie pierwsze zapewnia zbilansowanie 
każdego z towarów, a ograniczenie drugie wymusza przy
jęcie lub odrzucenie każdej z ofert w całości. 

Problem wyznaczania zbioru ofert przyjętych w aukcji 
kombinatorycznej jest w ogólnym przypadku problemem 
NP-trudnym [18]. Co więcej praktyczne rozmiary zadań 
są na tyle duże, że w praktyce nie można zagwarantować 
wyznaczenia rozwiązania optymalnego w krótkim czasie. 
Wobec tego powstało wiele różnych podejść do rozwią
zywania tego problemu. 



Jednym z podejść do rozwiązywania aukcji kombinato
rycznych wielu towarów jednostkowych jest ogranicze
nie zakresu możliwych ofert tak, aby do wyznaczania 
optymalnego zbioru ofert przyjętych można było zastoso
wać metody wielomianowe [12). Niestety ich praktyczne 
zastosowanie jest bardzo ograniczone. Innym podejściem 
jest przeniesienie trudności rozwiązywania na uczestni
ków aukcji jak w metodzie równoległych aukcji progre
sywnych z dyskretnymi turami (ang. simultaneous ascen
ding auction with discrete rounds) [12, 6). 

W literaturze istnieje wiele prac dotyczących metod 
dokładnych rozwiązania optymalnego problemu aukcji 
kombinatorycznej bazujących głównie na metodzie po
działu i oszacowań. Wśród nich można wymienić mię
dzy innymi: algorytmy CASS i VSA [3], algorytm CA
MUS [8], algorytm Nisana [11), zastosowanie CPLEX-a 
[13), algorytm BOB [14) i algorytm CABOB [15). Na
tomiast rzadko proponowane są algorytmy przybliżone, 
wśród których można wymienić np. stochastyczne prze
szukiwanie lokalne [7]. 

Dla rozważanego .problemu aukcji kombinatorycz
nych w dalszej części pracy proponujemy algorytmy 
przybliżone wyznaczania zbioru ofert przyjętych oparte 
na sekwencyjnej konstrukcji rozwiązań oraz heurystyce 
zmiennego przeszukiwania lokalnego (VNS). Rozważa
ne metody mają ograniczone zastosowanie w przypadku, 
gdy uczestnicy wymagają pełnej sprawiedliwości wyzna
czania rozwiązania. Mogą jednak stanowić metodę wy
znaczania dobrego rozwiązania dla algorytmów dokład
nych. W punkcie piątym analizujemy problemy związa
ne ze sprawiedliwą wyceną towarów i ofert podczas roz
strzygania aukcji oraz stwarzaniu warunków zgodności 
motywacji. 

2. SEKWENCYJNA KONSTRUKCJA ROZWIĄ
ZAŃ 

Jednym z podejść przybliżonych w rozwiązywaniu róż
nych problemów optymalizacji dyskretnej jest zasto
sowanie uszeregowania (sekwencji) pewnych elemen
tów składowych problemu jako reprezentacji rozwiązania 
problemu. Rozważanie różnych sekwencji pozwala uzy
skać różne rozwiązania dopuszczalne. Poszukiwanie naj
lepszego rozwiązania sprowadza się wtedy do przeszuki
wania zbioru możliwych sekwencji. 

W przypadku rozważanego problemu szeregowane są 
oferty kupna. Dla danego uszeregowania ofert rozwiąza
nie aukcji wyznaczane jest w następujący sposób. Oferty 
są rozważane w kolejności zgodnej z uszeregowaniem. 
Jeśli zapotrzebowanie oferty nie przekracza dostępnego 
jeszcze towaru, to oferta jest przyjmowana, a towar jest 
do niej alokowany. W przeciwnym przypadku oferta jest 
odrzucana. Postępując w taki sposób oferty są dzielone 
na oferty przyjęte i odrzucone. 

Uszeregowanie ofert wykorzystywane jest między inny
mi w ramach metod podziału i oszacowań wykorzysty
wanych do rozwiązywania aukcji kombinatorycznych. 

Gonen i Lehmann [4] podają szereg funkcji prioryteto
wych, które w metodzie podziału i oszacowań pozwala
ją wybierać najkorzystniejszą ofertę. W tym kontekście 
funkcje te będą wykorzystywane do jednorazowego usze
regowania ofert, a więc będą pozwalały wyznaczyć jedno 
rozwiązanie. 

Oferty szeregowane są zgodnie z nierosnącymi warto
ściami przyjętych funkcji priorytetu. Rozważane funkcje 
są proporcjonalne do ceny ofertowej i odwrotnie propor
cjonalne do różnych norm wektora objętych ofertą towa
rów: 
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p1(j) Cj (2) 

P2(j) 
Cj 

(3) 
L:1% 

p3(j) 
Cj 

(4) Lm~ 
i=l b; 

p4(j) 
Cj 

(5) 

jL:1 a;J 

p5(j) 
Cj (6) 

Lm (~)2 i=l b, 

P6(j) 
Cj (7) 

JL:1 aij 

p7(j) 
Cj 

(8) 
✓Lm~ i=l b; 

Interesującą funkcję szeregującą oferty podał Nisan [11). 
Rozważania Nisana były prowadzone dla aukcji wielu 
pojedynczych towarów, ale w tej pracy uogólniane są na 
przypadek aukcji wielu jednostek wielu towarów. Nisan 
uzależnił priorytety ofert od wartości zmiennych dual
nych z relaksacji liniowej aukcji kombinatorycznej. Przy
jęta przez niego funkcja szeregująca ma dla aukcji wielu 
jednostek wielu towarów postać: 

P>-.(J) (9) 

gdzie Ai jest zmienną dualną w relaksacji liniowej od
powiadającą ograniczeniu dostępności i-tego towaru. 
W przypadku gdy mianownik jest równy zero, jako war
tość funkcji przyjmowana jest arbitralnie duża liczba. 
Zmienne dualne mówią o wartościach towarów, a więc 
funkcjap>-. daje wartość tym większą, im większa jest ce
na oferty w stosunku do sumy wartości towarów w pro
blemie zrelaksowanym. 

Zależnie od wartości funkcji szeregującej P>-. oferty moż
na podzielić na trzy grupy ofert: 

• P>.. (j ) > l - oferty przyjęte w całości w relaksacji 

• P>.. (j) = l - oferty przyjęte częściowo w relaksacji 

• P>.. (j) < l - oferty odrzucone w relaksacji. 

Oferty z pierwszej grupy, które były w relaksacji przyjęte 
w całości, będą w sekwencji zgodnej z kryterium P>-. na 



pierwszym miejscu, a więc będą również przyjęte w roz
wiązaniu wyznaczonym na podstawie tej sekwencji. Po
zostałe oferty mogą być zarówno przyjęte jak i odrzuco
ne, przy czym pierwszeństwo mają oferty o lepszym sto
sunku ceny do sumy wartości wymaganych towarów. Po
śród ofert z drugiej i trzeciej grupy pierwsze w sekwen
cji będą oczywiście oferty, dla których P>. (j) = 1. Sa
mo kryterium P>. nie odróżnia jednak tych ofert, a więc 
o kolejności ich rozważania musi decydować inne do
datkowe kryterium. To kryterium ma istotny wpływ na 
jakość rozwiązania, gdyż rozstrzyga o kolejności przyj
mowania pierwszych w sekwencji ofert, które mogą ze 
sobą kolidować. Jako kryterium dodatkowe szeregujące 
oferty w przypadku, gdy nie są one odróżnialne wzglę
dem kryterium P>., Nisan przyjął kryterium ceny oferto
wej p1 . W tej pracy jako kryteria dodatkowe przyjmo
wane będą wszystkie z wymienionych wcześniej funkcji 
szeregujących pi . W związku z tym przyjmujemy, że P>. ,i 
(i = 1, . .. , 7) oznacza kryterium, które szereguje oferty 
zgodnie z wartościami funkcji P>. , a jeśli dla kilku ofert 
wartości P>. są jednakowe, to kryterium szereguje te ofer
ty zgodnie z wartościami funkcji Pi· 

3. ZMIENNE PRZESZUKIWANIE LOKALNE 
(VNS) 

W celu poprawy rozwiązywań problemu aukcji kombi
natorycznej została zastosowana metaheurystyka zmien
nego przeszukiwania lokalnego (ang. variable neighbour
hood search, VNS) [9]. Podobnie jak poprzednio rozwią
zania problemu reprezentowane są w postaci sekwencji 
ofert, na podstawie których wyznaczane są dopuszczalne 
i aktywne rozwiązania aukcji kombinatorycznej. 

Sąsiedztwo rozwiązań definiowane jest następująco: dwa 
rozwiązania sąsiadują ze sobą, jeśli odpowiadające im 
sekwencje ofert różnią się jedynie pozycją pojedynczej 
oferty. Jako k-te sąsiedztwo Nk(x) rozwiązania x przyj
mujemy zbiór rozwiązań, które można otrzymać z se
kwencji x przez zmianę pozycji k ofert. 

Ponieważ dwie sekwencje sąsiednie różniące się jedy
nie pozycją pojedynczej oferty mogą reprezentować ta
kie samo rozwiązanie, sensowne jest rozważanie tylko ta
kich sekwencji sąsiednich, które dają różne rozwiązania. 
W związku z tym przy wyznaczaniu rozwiązania sąsied
niego uwzględniane będą przesunięcia ofert w sekwencji 
na tyle duże, aby zmieniały one stan przyjęcia oferty. Je
śli w danym rozwiązaniu oferta jest odrzucona, to aby 
jej przesunięcie dało zmianę rozwiązania, powinna ona 
zostać przesunięta w stronę początku sekwencji na tyle, 
aby stać się ofertą przyjętą. Analogicznie oferta przyję

ta w rozwiązaniu bazowym powinna zostać przesunięta 
w stronę końca sekwencji na tyle, aby stać się ofertą od
rzuconą (w przypadku dużej ilości dostępnych jednostek 
towaru może to nie być możliwe) . 

Ogólnie algorytm zmiennego przeszukiwania lokalnego 
dla rozważanej aukcji kombinatorycznej można opisać 

w następujący sposób. Znane jest pewne rozwiązanie po-
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czątkowego x := xo. Początkowy zasięg sąsiedztwa usta
wiany jest na l (k := 1). Dopóki k ~ kmax wykonywane 
są następujące kroki: 

Wstrząsanie Punkt x' jest wybierany losowo z Nk(x). 

Optymalizacja lokalna Rozpoczynając od rozwiązania 
x' algorytm optymalizacji lokalnej wyznacza mini
mum lokalne x" . 

Przesunięcie lub nie Jeśli rozwiązanie x" jest lepsze od 
x, to jest akceptowane (x := x"), a zasięg sąsiedz
twa jest zmniejszany do l (k := 1). W przeciw
nym przypadku zasięg sąsiedztwa jest zwiększany 
o 1 (k := k + 1). 

Zarówno w optymalizacji lokalnej jak i w trzecim etapie 
algorytmu VNS porównanie rozwiązań bazuje na natu
ralnej funkcji celu, tzn. porównywane są sumy wartości 
ofert przyjętych. 

W strząsanie 

W ramach wstrząsania wybieranych jest losowo k ofert. 
Jeśli w aktualnym rozwiązaniu x wybrana oferta jest 
przyjęta, to wymuszane jest jej odrzucenie, jeśli nato
miast jest odrzucona, to wymuszane jest jej przyjęcie. 
Oba wymuszenia osiągane są poprzez odpowiednie prze
sunięcie w sekwencji oferty, której dotyczy ruch. Po wy
konaniu przesunięcia k ofert powstaje rozwiązanie x', 
które jest wynikiem etapu wstrząsania. 

Optymalizacja lokalna 

W algorytmie VNS dla aukcji kombinatorycznej opty
malizacja lokalna wykonywana jest według zmodyfiko
wanej metody najszybszego spadku. W każdym kroku 
wyznaczany jest zbiór wszystkich ruchów, które wyko
nane indywidualnie mogą poprawić rozwiązanie . Następ

nie algorytm próbuje wykonać jak największą liczbę tych 
ruchów, poczynając od najlepszego ruchu, a kończąc na 
najgorszym, tak aby uzyskać jak najlepsze rozwiązanie. 
Najpierw wykonywany jest najlepszy ruch. Następnie al
gorytm sprawdza, czy drugi z najlepszych ruchów po 
wykonaniu pierwszego ruchu w dalszym ciągu poprawia 
rozwiązanie (być może w mniejszym stopniu niż wcze
śniej) i jeśli tak, to jest on wykonywany. Analogicznie 
testowane są wszystkie kolejne potencjalnie poprawiają
ce rozwiązanie ruchy. Takie podejście pozwala znacznie 
skrócić czas obliczeń, gdyż po jednym cyklu wyszukiwa
nia najlepszych ruchów wykonywany jest często więcej 
niż jeden ruch poprawiający rozwiązanie. 

Optymalizacja lokalna w algorytmie VNS jest wykony
wana po etapie wstrząsania. Aby uniknąć natychmia
stowego powrotu do rozwiązania sprzed wstrząsania, 
w pierwszym kroku optymalizacji lokalnej dozwolone są 
tylko przesunięcia ofert, które nie były przesuwane we 
wstrząsaniu . Jeśli w pierwszym kroku optymalizacji lo
kalnej rozwiązanie zostanie poprawione, to w następnych 

krokach dozwolone są przesunięcia wszystkich ofert. 



4. TESTY ALGORYTMÓW 

W celu porównania zaprezentowanych algorytmów prze
prowadzone zostały eksperymenty obliczeniowe. Ze 
względu na ich dużą objętość w tej pracy przedstawio
ne zostaną tylko wybrane wyniki badań na jednym ze 
zbiorów testowych. Pełny opis eksperymentów oblicze
niowych można znaleźć w pracy [2] . 

Prezentowane poniżej wyniki dotyczą zbioru testowego 
10 problemów, z których każdy zawierał 1500 ofert, 100 
towarów i 200 jednostek każdego towaru. Parametry ofert 
były generowane losowo w taki sposób, aby oferty zawie
rały średnio 10 towarów i 10 jednostek każdego towaru. 

Wszystkie algorytmy zostały zapisane w języku Pascal 
w środowisku Borland Delphi 6.0. Testy były uruchamia
ne na komputerze Dell Latitude C810 z procesorem Pen
tium III 1.13GHz. Dodatkowo wykorzystany został sol
wer CPLEX w wersji 6.5 (w późniejszych eksperymen
tach również w wersji 9.0) , w którym rozwiązywane by
ły dwa typy problemów: problem aukcji kombinatorycz
nej w postaci oryginalnej (z limitem czasu 100s) oraz re
laksacja liniowa aukcji kombinatorycznej. Relaksacja li
niowa rozwiązyv,ana była w celu wyznaczenia wartości 
zmiennych dualnych wykorzystywanych w uszeregowa
niu ofertp>,. 

Jako punkt odniesienia do porównania wyników wszyst
kich metod przyjęta została najlepsza wartość ogranicze
nia górnego uzyskana dla każdego problemu przez sol
wer CPLEX 6.5 w czasie 100 sekund na problem. Roz
wiązania oceniane były za pomocą średniego i maksy
malnego względnego odchylenia wartości funkcji celu 
uzyskanych rozwiązań od wartości ograniczenia górne
go, w skrócie nazywanymi średnim i maksymalnym od
chyleniem rozwiązań od ograniczeń górnych. Dodatkowo 
mierzone były średnie i maksymalne czasy wykonywania 
algorytmów. 

Tabela 1 przedstawia średnie względne (procentowe) od
chylenie rozwiązań od ograniczeń górnych metody kon
strukcji sekwencyjnej dla różnych funkcji priorytetu. 
Wszystkie funkcje są znacznie lepsze od uszeregowania 
losowego. Wersje znormalizowane (zawierające dziele
nie zawartości towaru w ofercie przez liczbę dostępnych 
jednostek towaru). tzn. p3, p 5 i p7 wykazują na badanych 
zbiorach testowych nieco gorsze właściwości niż odpo
wiadające im wersje nieznormalizowane P2, p4 i P6· Po
śród metod Pi najlepsza okazała się metoda P6, ale jej 
przewaga nie jest na tyle znacząca, by wysuwać ogólne 
wnioski . 

Wszystkie metody szeregowania ofert P>. ,i dały wyniki 
średnio znacznie lepsze od metod Pi · Zależności między 
jakością wyników metod P>. ,i są podobne do tych za
obserwowanych wcześniej między odpowiadającymi im 
metodami Pi· Najlepsze wyniki osiągnęła metoda P>. ,1, 
chociaż metody P>. ,6, P>. ,4 i P>.,1 uzyskały wyniki tylko 
nieznacznie gorsze. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wykorzystanie 
uszeregowania P>.,i wymaga rozwiązania relaksacji linio-
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Tabela 1 Porównanie funkcji szeregujących 
funkcja odchylenie funkcja odchylenie 

szeregująca średnie szeregująca średnie 

losowo 47.2 
Pl 20.9 P >-, 1 8.3 
P2 22.5 P>- ,2 9.1 
p3 33.2 P>-,3 10.4 
p4 20.1 P>- ,4 8.8 
Ps 30 .9 P >- ,s 10 .1 

P6 18.7 P>-,6 8.5 
p7 21.9 P>-,1 8.5 

Tabela 2. Porównanie algorytmów 

algorytm 
odchylenie czas obliczeń 
śr. maks. śr. maks. 

najlepsze p 7.58 9.04 0 .13 0.14 
VNS 4.64 5.45 37.65 51.44 

CPLEX6.5 7.22 8.23 100.20 100.35 
CPLEX 9.0 4.50 6.34 100.10 100.15 

wej aukcji kombinatorycznej, a więc jest nieco bardziej 
czasochłonne niż wykorzystanie uszeregowań Pi · Dla ba
danych problemów czas rozwiązywania relaksacji linio
wej był w każdym przypadku dużo krótszy od jednej se
kundy, jednak gdyby zwiększyć liczbę ofert znacznie po
nad przyjęte w badanych problemach 1500, czas rozwią
zywania relaksacji liniowej również zwiększyłby się zna
cząco . 

Porównanie wyników wszystkich 14 metod szeregowa
nia dla każdego z problemów pokazało, że najlepsze roz
wiązania uzyskiwane były zazwyczaj przez jedną z me
tod P>. ,i• Zdarzało sie jednak, że najlepsze rozwiązanie 
uzyskiwała jedna z metod Pi · Powyższe obserwacje oraz 
fakt, że wyznaczenie rozwiązań wszystkich metod Pi 
oraz P>. ,i trwa w sumie niewiele dłużej niż rozwiązanie 
relaksacji liniowej problemu, doprowadziły do powstania 
algorytmu „najlepsze p", który wybiera najlepsze rozwią
zanie spośród rozwiązań uzyskanych za pomocą funkcji 
Pi iP>. ,i • 

Tabela 2 przedstawia wyniki algorytmu „najlepsze p", 
metody VNS startującej od rozwiązania „najlepsze p" 
oraz obu wersji solwera CPLEX z limitem czasu 100s. 
W kolumnach podane są średnie i maksymalne odchy
lenia uzyskanych rozwiązań od ograniczeń górnych oraz 
średni i maksymalny czas obliczeń. Średnie odchylenie 
rozwiązań uzyskanych metodą „najlepsze p" są wyraź
nie lepsze od wyników którejkolwiek z metod P>. ,i• Wy
niki algorytmu „najlepsze p" są bardzo zbliżone do wy
ników solwera CPLEX 6.5. Widać, że ta wersja solwera 
ma trudności ze znalezieniem lepszego rozwiązania przy 
przeszukiwaniu ogromnej przestrzeni rozwiązań dopusz
czalnych. 

Algorytm VNS znakomicie poprawia jakość rozwiązań 
początkowych uzyskanych z algorytmu „najlepsze p". Ja
kość tych rozwiązań jest porównywalna z rozwiązaniami 
solwera CPLEX 9.0: odchylenia średnie VNS są nieco 
gorsze, ale lepsze jest maksymalne uzyskane odchylenie. 



5. WYCENA TOWARÓW I OFERT 

Zadaniem mechanizmu aukcyjnego jest nie tylko wyzna
czanie, które oferty zostaną przyjęte do realizacji, ale 
również po jakich cenach oferty te będą rozliczane. Pro
blem ten jest szczególnie trudny w przypadku aukcji 
kombinatorycznych. Można oczywiście przyjąć, że roz
liczenie następuje po cenach ofertowych, ale takie po
dejście powoduje ryzyko przepłacania w przypadku ofert 
kupna (zbyt taniej sprzedaży w przypadku ofert sprze
daży), a więc skfania uczestnika do spekulacji i takiego 
ustalania ceny, aby aukcję nie tylko wygrać, ale wygrać 
jak najkorzystniej. W rezultacie takich spekulacji może 
dojść do tego, że aukcję wygrywają nie najefektywniejsi 
uczestnicy, ale ci, którzy najdokładniej przewidzieli sytu
ację rynkową. W takim przypadku maksymalizacja przy
chodu (dobrobytu w aukcji dwustronnej) traci swoje pier
wotne znaczenie, gdyż opiera się na ofertach cenowych, 
które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warto
ści ofert dla uczestników. 

Pierwszy model zapobiegający spekulacjom cenowym 
zaproponował w 1961 roku Vickrey [17]. Rozważał 
on standardową aukcję niejawną pojedynczego obiek
tu. Rozwiązaniem takiej aukcji jest oczywiście alokacja 
przedmiotu aukcji do uczestnika, który złożył najwyższą 
ofertę cenową. Zamiast jednak rozliczać ją według ce
ny ofertowej Vickrey zaproponował rozliczanie po cenie 
ofertowej wziętej z drugiej najlepszej oferty, czyli naj
lepszej oferty odrzuconej . Wykazane zostało, że w ta
kiej sytuacji strategia zgłaszania szczerej oferty ceno
wej jest niezdominowaną strategią każdego uczestnika, 
a więc uczestnikowi nie opłaca się zaniżać ceny oferto
wej. 

Aukcja Vickreya doczekała się uogólnień dla dowolnych 
aukcji wielu obiektów, również kombinatorycznych oraz 
dwustronnych [1, 5] . W uogólnionej aukcji Vickreya za
kłada się, że uczestnicy rozliczani są po cenach oferto
wych zmodyfikowanych o wielkość nadwyżki rynkowej, 
do powstania której przyczyniła się oferta. Nadwyżka ta 
może być obliczona jako różnica przychodu w aukcji ze 
wszystkimi ofertami oraz przychodu w aukcji z wyłą
czeniem rozważanej oferty. Przyjęta oferta kupna (sprze
daży) rozliczana jest po cenie ofertowej pomniejszonej 
(powiększonej) o wielkość nadwyżki powstałej dzięki tej 
ofercie. Jeśli przyjmiemy, że cena kupna w ofercie j wy
nosi c1, optymalny przychód w aukcji wynosi Z, a opty
malny przychód w aukcji z wyłączeniem oferty j wyno
si Z_1, to cena rozliczeniowa q1 może być obliczona ja
ko: 

(10) 

Takie podejście jest niestety złożone obliczeniowo, gdyż 
wymaga wielokrotnego optymalnego rozwiązania pro
blemu aukcji, co w przypadku aukcji kombinatorycznej 
jest bardzo złożone, wobec czego w wielu pracach pro
ponowane są modele uproszczone [19]. 

W ogólnym przypadku od mechanizmu wyceny w au
kcji wielu obiektów oczekiwalibyśmy wyznaczenia jed
nolitych dla wszystkich uczestników cen jednostkowych 

pojedynczych towarów [16]. Takie ceny pozwoliłyby za
równo jednoznacznie i sprawiedliwie wyznaczać i po
równywać ceny rozliczeniowe ofert w aukcjach kombina
torycznych, jak również stanowiłyby jasny sygnał rynko
wy co do rynkowej wartości towarów w aukcji. Rynkowe 
ceny towarów powinny rozstrzygać o tym, które ze zło
żonych ofert będą w rozwiązaniu optymalnym przyjęte, 
a które będą odrzucone. Przyjęte do realizacji powinny 
zostać wszystkie oferty kupna (sprzedaży), których ce
ny są wyższe (niższe) niż suma cen towarów zawartych 
w ofercie. Odrzucone powinny zostać wszystkie ofer
ty kupna (sprzedaży), których ceny są niższe (wyższe) 
niż suma cen towarów zawartych w ofercie. Niestety ce
ny pojedynczych towarów spełniające powyższe warun
ki rozstrzygalności w aukcjach kombinatorycznych za
zwyczaj nie istnieją [10], co pokażemy na następującym 
przykładzie. Załóżmy, że na sprzedaż wystawione są trzy 
obiekty: A, B i C. Złożone są oferty kupna przedstawio
ne w tab. 3. W rozwiązaniu optymalnym przyjęte zosta-
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Tabela 3. Przykładowe oferty kupna 
Zbiór tow. A B C AB AC BC ABC 
Cenaof. 3 2 4 10 10 10 12 

ją oferty AB i C, gdyż generują one maksymalny przy
chód o wartości 14. Ponieważ oferta C została przyjęta, 
więc cena towaru C nie powinna przekraczać 4. Ponie
waż oferta AC została odrzucona, a cena towaru C jest 
nie większa niż 4, to cena A powinna wynosić conajm
niej 6. Anagogicznie z odrzucenia oferty BC wynika, że 
cena B nie powinna być mniejsza niż 6. Wobec tego su
ma cen towarów A i B powinna wynosić conajmniej 12, 
więc przyjęta do realizacji oferta AB za 10 powinna była 
zostać odrzucona. 

Mimo iż wyznaczenie poprawnych cen pojedynczych to
warów nie jest zazwyczaj możliwe, istnieją podejścia wy
znaczania możliwie dobrych cen przybliżających ceny 
towarów [19]. Autorzy koncentrują się na wyznaczaniu 
takich cen towarów, które w możliwie dokładny sposób 
spełniają podane wcześniej warunki rozstrzygalności. Al
ternatywne podejście polega na wyznaczaniu cen zbio
rów towarów. Tutaj jednak powstają problemy co do zna
czenia takich cen. Dla zbiorów towarów, które są przed
miotem ofert przyjętych do realizacji można wyznaczyć 
cenę rozliczeniową, np. zgodnie z uogólnionym mechani
zmem Vickreya, co dla rozważanego przykładu pokazane 
jest w tab. 4. Ceny te jednak nie istnieją dla zbiorów towa-

Tabela 4. Ceny w uogólnionej aukcji Vickreya 
Zbiór tow. I A B C AB AC BC ABC 
Cena rozl. _ 3 9 

rów, które nie są przedmiotem oferty przyjętej . Stanowią 

więc ograniczony sygnał rynkowy dla uczestników, któ
rych oferty zostały odrzucone, bądź dla uczestników, któ
rzy rozważają przystąpienie do kolejnej aukcji. Sygna
łem rynkowym mogłyby być ceny, których przekroczenie 
gwarantowałoby przyjęcie oferty w sytuacji, gdyby nie 
zmienione pozostały pozostałe oferty. Dla rozważanego 



Tabela 5. Ceny gwarantujące przyjęcie oferty 
Zbiór tow. A B C AB AC BC ABC 

Cena 4 4 4 10 12 11 14 

przykładu ceny takie podane są w tab. 5. W tym wypad
ku pojawia się jednak problem z liczbą wszystkich moż
liwych kombinacji towarów, szybko rosnącą ze wzrostem 
liczby towarów. W praktyce możnaby zaimplementować 
mechanizm, który zamiast udostępniać ceny wszystkich 
możliwych kombinacji towarów odpowiadałby na zapy
tanie uczestnika o cenę dla zbioru towarów, którym zain
teresowany jest uczestnik. 

6. PODSUMOWANIE 

Opracowane dla rozważanego problemu aukcji kombi
natorycznych proste algorytmy przybliżone wyznaczania 
zbioru ofert przyjętych oparte na sekwencyjnej konstruk
cji rozwiązań oraz heurystyce zmiennego przeszukiwania 
lokalnego (VNS) wykazują się dobrą efektywnością, da
jąc wyniki porównywalne z rozwiązaniami uzyskiwany
mi przez najlepsze solwery komercyjne. 

Analizowane w pracy problemy związane ze sprawiedli
wą wyceną towarów i ofert podczas rozstrzygania au
kcji kombinatorycznych wskazują na potrzebę rozwijania 
takich metod wyceny, które zagwarantują jednocześnie 
warunki sprawiedliwości i zgodności motywacji. Prezen
towane metody mogą być wykorzystane samodzielnie 
w przypadkach, gdy pełna sprawiedliwość rozdziału dóbr 
nie jest konieczna, np. wtedy, gdy za pomocą aukcji kom
binatorycznej modelujemy rozdział zasobów wewnątrz 
przedsiębiorstwa. 

APPROXIMATE ALGORITHMS FOR SOLVING 
COMBINATORIAL AUCTION PROBLEMS 

Abstract: Algorithmic aspects of solving multi-unit combina
torial auctions are considered. Simple and efficient approximate 
algorithms are developed, based on sequential construction of 
solutions and variable neighbourhood search (VNS). Problems 
of achieving incentives compatibility conditions with assuring 
elear uniform market prices of individual items, which are offe
red in multiples, are also discussed. 
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