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Modelowanie efektywnoci reklamy
1. Wprowadzenie
Reklama jest podstawow¹ form¹ komunikowania siê przedsiêbiorstwa z rynkiem. Jej
celem jest kszta³towanie pozytywnego wyobra¿enia o reklamuj¹cej siê firmie, ukazywanie
walorów danego produktu oraz zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zakupu. Najpowszechniejszym modelem psychologii reklamy jest formu³a AIDA: zwróciæ uwagê, wzbudziæ zainteresowanie, chêæ zakupu, dzia³anie (attention, interest, desire, action). Typowymi formami reklam s¹ reklamy prasowe, telewizyjne, radiowe, pocztowe, wydawnicze, wystawiennicze, zewnêtrzne [1, 2]. W okresie tworzenia spo³eczeñstwa informacyjnego
zaobserwowaæ mo¿na zjawisko powolnego przewartociowywania rynku reklam. Oprócz
typowych rodków przekazu, coraz wiêksz¹ rolê odgrywa Internet. Podstaw¹ prowadzania
zaawansowanych kampanii reklamowych w Internecie sta³y siê ad serwery, które oferuj¹
liczne narzêdzia i metody pomiaru skutecznoci reklam w czasie rzeczywistym oraz umo¿liwiaj¹ targetowanie reklam wed³ug wybranych kryteriów czasowych, demograficznych,
spo³ecznych, behawioralnych, adresów IP itd. W [5] przedstawiono oszacowanie wydajnoci banerów internetowych za pomoc¹ nieparametrycznej metody oceny efektywnoci DEA
(Data Envelopment Analysis). W dalszym ci¹gu jednak telewizja jest najpotê¿niejszym medium reklamy. Rosn¹ce ceny reklam zmuszaj¹ osoby decyduj¹ce o wydatkach na cele reklamowe do ci¹g³ej kontroli skutecznoci i op³acalnoci reklam. Badaj¹c skutecznoæ reklam
nale¿y uwzglêdniæ m.in. jej zasiêg, zauwa¿alnoæ, zrozumienie i zaakceptowanie. Jednym
z systemów monitorowania efektywnoci prowadzenia reklam jest system TRACE, analizuj¹cy komunikacjê miêdzy reklam¹ a konsumentem, reakcjê i odczucia odbiorców reklamy danej marki [7]. Efektywnoæ reklamy w du¿ej mierze zale¿y od przekazu do w³aciwej
grupy odbiorców. Zawartoæ merytoryczna i oprawa graficzna powinna byæ przygotowana
z myl¹ o konkretnej grupie odbiorców.
Skuteczna reklama powinna wiêc ³¹czyæ trzy podstawowe elementy:
1) odpowiedni¹ strategiê,
2) kreatywnoæ,
3) wykonanie.
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W [9] przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny efektywnoci reklam telewizyjnych. Do najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na efektywnoæ
reklamy zaliczono: afektacjê, skupienie uwagi odbiorcy, przyci¹ganie, zmiany, po¿¹danie,
rentownoæ, emocje, ekspozycjê, wp³yw na odbiorcê, perswazjê, wra¿liwoæ zmys³ów, atrybut psychologiczny i spo³eczny. Niewystarczaj¹ce wydatki na reklamê mog¹ byæ przyczyn¹
wielu problemów w przedsiêbiorstwie. W [6] oszacowano wp³yw nieudolnoci tych wydatków na potencjalne straty sprzeda¿y za pomoc¹ metody DEA i stochastycznego modelu
granicznego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wysoka zauwa¿alnoæ reklam nie zawsze idzie
w parze z wynikami rynkowymi, bowiem postawa wobec reklamy jest czêsto negatywna.

2. Opis zagadnienia
Jednym z podstawowych problemów prowadzenia skutecznej kampanii reklamowej
jest optymalny wybór rodków przekazu. Problem ten zostanie pokazany na przyk³adzie
reklam umieszczanych w czasopismach [2]. Zasiêg reklamy w i-tym czasopimie mo¿na
opisaæ wielomianem drugiego stopnia postaci

fi ( xi ) = ci xi − ri xi2

(1)

gdzie:
ci – nak³ad czasopisma i,
ri – tempo spadku zasiêgu w przypadku powtórzeñ reklamy,
xi – liczba powtórzeñ w czasopimie i.
Bior¹c pod uwagê koszt zamieszczania reklamy w i-tym czasopimie ai, minimaln¹ bi
i maksymaln¹ di liczbê powtórzeñ reklamy oraz kapita³ A przeznaczony przez firmê na reklamê, otrzymujemy nieliniowe zagadnienie optymalizacji postaci (2)
n

Q ( x ) = ∑ fi ( xi ) → max

(2)

i =1

przy warunkach

n

∑ ai xi ≤ A,
i =1

bi ≤ xi ≤ di .

Rozwi¹zuj¹c ten problem, mo¿na skorzystaæ z zastosowania do kwadratowej funkcji
celu algorytmu metody podzia³u i ograniczeñ po³¹czonej z algorytmem Wolfea. W przypadku pominiêcia nieliniowoci w (1) mo¿na zastosowaæ algorytm LandaDoiga. Do tego
typu zagadnieñ mo¿na równie¿ zastosowaæ metody sztucznej inteligencji.

3. Metoda LandaDoiga
Pod nazw¹ tej metody kryje siê zastosowanie do rozwi¹zania ca³kowitoliczbowego
metody podzia³u i ograniczeñ wspomaganej dowoln¹ metod¹ programowania liniowego
(np. algorytmem simplex) w liczbach rzeczywistych [2, 3].
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Metodê tê mo¿na przedstawiæ w piêciu etapach:
1. Minimalizacja funkcji celu bez uwzglêdnienia warunku ca³kowitoliczbowoci przy
pomocy wybranej metody programowania liniowego.
2. Jeli uzyskane minimum x0 nie spe³nia warunku ca³kowitoliczbowoci, nale¿y wyznaczyæ wartoæ graniczn¹ g(D) dla uzyskanego minimum, przy czym D jest zbiorem
okrelonym przez ograniczenia.
3. Podzia³ zbioru D = D11 7 D12 7 R1 ,
przy czym:

{
}
D = {x : x ∈ D, x ≥ ⎤ x ⎡ + 1},
⎦ ⎣
R = {x : x ∈ D, ⎤ x ⎡ < x < ⎤ x ⎡ + 1} ,
⎦ ⎣
⎦ ⎣
D11 = x : x ∈ D , xi ≤ ⎤ xi0 ⎡ ,
⎦ ⎣
1
2

0
i

i

1

0
i

i

0
i

xi0  pierwsza nieca³kowitoliczbowa sk³adowa wektora rozwi¹zania x0.
4. Dla ka¿dego podzbioru znaleæ minimum, stosuj¹c wybran¹ metodê programowania
liniowego. Jeli podzbiory s¹ puste, za ich wartoæ graniczn¹ nale¿y przyj¹æ nieskoñczonoæ, w przeciwnym przypadku wyznaczyæ ich wartoci graniczne. Wród uzyskanych minimów wybraæ to, któremu odpowiada najmniejsza wartoæ graniczna. Jeli
jest ca³kowitoliczbowe i nale¿y do podzbioru  koniec metody.
5. Jeli nie istnieje minimum ca³kowitoliczbowe, nale¿y podzieliæ podzbiór o najmniejszej wartoci granicznej (wg etapu 3) ze wzglêdu na kolejn¹ nieca³kowit¹ sk³adow¹
wektora x0.

4. Metoda Wolfea
Metoda Wolfea wykorzystywana jest do rozwi¹zywania zadañ programowania kwadratowego postaci

max f ( x ) = cT x − xT Dx

(3)

gdzie D oznacza dodatnio pó³okrelon¹ symetryczn¹ macierz kwadratow¹ poprzez rozwi¹zanie odpowiadaj¹cego mu problemu KhunaTuckera (4):

y (b − Ax) + (2 xT D + yA − cT ) x = 0
T

Ax ≤ b, x ≥ 0, 2 x D + yA ≥ c,

y≥0

(4)
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Wprowadzaj¹c wektory zmiennych pomocniczych xd i yd:

x d = b − Ax,

y d = 2 xT D + yA − cT

problem KhunaTuckera mo¿na przedstawiæ w postaci (5):

yx d + y d x = 0 → xi yid = 0,

xid yi = 0

Ax + x d = b, 2 xT D + yA − y d = cT
x ≥ 0, x d ≥ 0,

y ≥ 0,

(5)

yd ≥ 0

W praktyce czêsto b jest nieujemne oraz c dodatnie. Wprowadzaj¹c wektor w zmiennych sztucznych, algorytm Wolfea mo¿na przedstawiæ w trzech etapach [2]:
1. Zbadaæ wyrazy wolne Ax + x d = b. Jeli bi < 0, to i-te równanie pomno¿yæ przez 1,
do lewej strony otrzymanego równania dodaæ zmienn¹ sztuczn¹ wi, która stanowiæ bêdzie zmienn¹ bazow¹, w przeciwnym przypadku za zmienn¹ bazow¹ przyj¹æ xid .
2. Zbadaæ wyrazy wolne 2 xT D + yA − y d = c. Jeli ci ≤ 0, to i-te równanie pomno¿yæ
przez 1 i za zmienn¹ bazow¹ przyj¹æ yid , w przeciwnym przypadku postêpowaæ jak
w etapie 1.
n
3. Rozwi¹zaæ problem minimalizacji sumy zmiennych sztucznych ∑ wi → min, w ≥ 0
i =1

otrzymanych w poprzednich etapach. Pocz¹tkowo zmiennymi bazowymi s¹ zmienne
dodatkowe lub sztuczne.

5. Algorytmy genetyczne
Algorytmy genetyczne opieraj¹ siê na koncepcji doboru naturalnego i dziedziczenia.
Metoda poszukiwania optymalnego rozwi¹zania ³¹czy w sobie ewolucyjn¹ zasadê prze¿ycia najlepiej przystosowanych osobników z systematyczn¹, choæ losow¹ wymian¹ informacji. W ka¿dej iteracji algorytmu genetycznego na podstawie ocen przystosowania ka¿dego
osobnika danej populacji tworzona jest nowa populacja stanowi¹ca zbiór potencjalnych
rozwi¹zañ danego problemu. Algorytmy genetyczne przetwarzaj¹ bezporednio zakodowan¹ postaæ zadañ, stosuj¹ operatory genetyczne. Prowadz¹ one poszukiwania ekstremum
wychodz¹c z ca³ej populacji, korzystaj¹c tylko z funkcji celu i stosuj¹c probabilistyczne
regu³y wyboru [4, 8, 10].
Projektowanie algorytmu genetycznego polega na:
 wyborze pocz¹tkowej populacji chromosomów;
 ocenie przystosowania chromosomów w populacji;
 selekcji chromosomów  tworzeniu nowej populacji na podstawie osobników z maksymalnymi wartociami funkcji przystosowania;
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 krzy¿owaniu  zamianie ³añcuchów genów pomiêdzy dwoma losowo wybranymi
chromosomami rodzicielskimi;
 mutacji  sporadycznej, losowej zamianie wartoci elementu ci¹gu kodowego;
 utworzeniu nowej populacji;
 wyprowadzeniu najlepszego chromosomu, o najwiêkszej wartoci funkcji przystosowania.

6. Zastosowanie wybranych metod
Za³ó¿my, ¿e celem naszych badañ jest takie zaplanowanie wydatków z funduszu reklamowego, aby uzyskaæ jak najwiêkszy zasiêg zamieszczonych reklam w dwóch czasopismach. Kwota, jak¹ dysponujemy, to 340 z³. Koszt umieszczenia bloku reklamowego
w pierwszym czasopimie wynosi 32 z³, przy czym nie mo¿na umieciæ wiêcej ni¿ szeæ
razy jednakowych og³oszeñ. W drugim koszt wynosi 25 z³ i nie mo¿na umieciæ wiêcej ni¿
dziewiêæ jednakowych og³oszeñ. Maksymalny zasiêg jednostkowy reklamy wynosi odpowiednio: 5 dla pierwszego czasopisma, 3 dla drugiego. Tempo spadku zasiêgu w przypadku
powtórzeñ wynosi 0,2 dla pierwszego i 0,25 dla drugiego.
Matematyczny model zagadnienia przyjmie wiêc postaæ

Q ( x ) = 5x1 + 3x2 − 0, 2 x12 − 0, 25x22 → max

(6)

przy czym:
32 x1 + 25 x2 ≤ 340,

x1 ≤ 6,

x2 ≤ 9.

Poniewa¿ celem jest znalezienie maksimum, zatem nale¿y funkcjê kosztu Q(x) pomno¿yæ przez 1. W celu zastosowania metody simplex nale¿y równie¿ wprowadziæ zmienne
sztuczne pozwalaj¹ce ograniczenia nierównociowe zast¹piæ równociowymi. Przy pominiêciu nieliniowoci, w metodzie LandaDoiga nale¿y równie¿ wybieraæ zbiory o najwiêkszych wartociach granicznych wstawiaj¹c w miejsce (∞) wartoæ (∞).
Wyniki uzyskane metod¹ LandaDoiga przedstawiono w postaci drzewa rozwi¹zañ
(rys. 1).
Otrzymane rozwi¹zanie ca³kowitoliczbowe metod¹ LandaDoiga o najwiêkszej mo¿liwej wartoci granicznej rozwa¿anego zagadnienia, to xmax = [5, 7], przy czym funkcja celu
Q wynosi 28,75.
Na rysunku 2 przedstawiono drzewo rozwi¹zañ rozpatrywanego przyk³adu przy wykorzystaniu metody Wolfe’a.
Najlepsze rozwi¹zanie uzyskane za pomoc¹ Wolfea to xmax = [6, 5]. Funkcja celu,
przy uwzglêdnieniu cz³onu nieliniowego, przyjmuje wartoæ maksymaln¹ równ¹ 31,55. Ju¿
po podziale I rzêdu zbioru dopuszczalnego wartoæ graniczna otrzymanego rozwi¹zania
ca³kowitoliczbowego by³a równa wartoci granicznej przed podzia³em.
Wród rozwi¹zañ uzyskanych za pomoc¹ metody LandaDoiga znajdowa³o siê równie¿ to optymalne rozwi¹zanie, jednak z powodu niedok³adnie liczonej funkcji celu zosta³o
ono odrzucone.
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Rys. 1. Drzewo rozwi¹zañ metod¹ LandaDoiga

Rys. 2. Drzewo rozwi¹zañ metod¹ Wolfea

Do rozpatrywanego zagadnienia zastosowane zosta³y równie¿ algorytmy genetyczne.
Ka¿dy chromosom przedstawiony zosta³ w postaci ci¹gu ca³kowitoliczbowego. Przyjêto, ¿e
rozmiar populacji w trakcie trwania algorytmu pozostaje sta³y. Do przeprowadzenia eksperymentów wybrano algorytm z nak³adaniem populacji (overlapping population), w którym  w zale¿noci od przystosowania  potomstwo mo¿e, lecz nie musi, wejæ do populacji. Selekcjê wykonywano za pomoc¹ metody ruletki. W zagadnieniu efektywnoci reklamy zastosowano krzy¿owanie z czêciowym dopasowaniem (wspó³czynnik krzy¿owania
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wynosi³ 0,95). Przy okreleniu sekcji podzia³u wybrane zosta³y dwa miejsca podzia³u
w chromosomach rodziców, nastêpnie za pomoc¹ transpozycji utworzony zosta³ potomek. Zastosowano mutacjê jednorodn¹ (wspó³czynnik mutacji wynosi³ 0,05), w której
zmienna wybrana do mutacji by³a zast¹piona losow¹ wartoci¹ z danego zbioru wartoci.
Jako kryterium stopu przyjêto liczbê iteracji algorytmu (100 iteracji). W celu przezwyciê¿enia problemów zwi¹zanych z przedwczesn¹ zbie¿noci¹ algorytmu zastosowano obcinanie
typu sigma.
Optymalne rozwi¹zanie uzyskane przy pomocy algorytmów genetycznych to [6, 5],
a wiêc takie samo jak w przypadku metody Wolfe’a.
Na rysunku 3 przedstawiono procent prawid³owych rozwi¹zañ w zale¿noci od liczby
iteracji.
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Rys. 3. Procent prawid³owych rozwi¹zañ w kolejnych generacjach AG

Na podstawie szeregu przeprowadzonych eksperymentów mo¿na stwierdziæ, ¿e algorytmy genetyczne doskonale nadaj¹ siê do modelowania zagadnienia efektywnoci reklam
umieszczanych w czasopismach.

7. Podsumowanie
Reklama stanowi integralny element strategii marketingowej firmy. Jej efektywnoæ
zale¿y w du¿ej mierze od odpowiedniego zasiêgu, doboru rodków przekazu, liczby zamieszczeñ i oprawy graficznej. Podzia³ bud¿etu przeznaczonego na reklamê jest jednym
z problemów, które ci¹gle pojawiaj¹ siê przy planowaniu kampanii promocyjnej. Przedstawiony w pracy matematyczny model efektywnoci reklamy w postaci wielomianu drugiego
stopnia doskonale odzwierciedla problem zasiêgu reklam umieszczonych w ró¿norodnych
rodkach przekazu. Wyniki uzyskane za pomoc¹ metody podzia³u i ograniczeñ wspomaganej algorytmem Wolfe’a oraz algorytmów genetycznych potwierdzaj¹ przydatnoæ stosowania tego typu metod w wyznaczaniu optymalnego zasiêgu zamieszczonych reklam.
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