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Learning 



περιεχόμενα 

Αλγόριθμοι και 

Πολυπλοκότητα 
Μάθηση 

 ένα απλό παράδειγμα 

 γενίκευση: weighted experts 
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ένα παράδειγμα 

Αλγόριθμοι και 

Πολυπλοκότητα 
Μάθηση 3 

 Ερώτημα : Ένας φοιτητής περπατάει κάθε πρωί με τα πόδια στο 

Πολυτεχνείο. Μπορεί να πάρει μαζί του ομπρέλα ή όχι.  

 Εάν δεν πάρει ομπρέλα και βρέξει τότε ο φοιτητής θα βραχεί και λέμε ότι «έχασε».  

 Εάν πάλι πάρει μαζί του ομπρέλα και δε βρέξει τότε θα έχει κουβαλήσει άδικα την 

ομπρέλα και πάλι λέμε ότι «έχασε».  

 Για να αποφασίσει ο φοιτητής εάν θα πάρει μαζί του ομπρέλα ή όχι, 

συμβουλεύεται προτού ξεκινήσει Ν μετεωρολογικές προβλέψεις από 

ισάριθμα portals. Ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Υπάρχει ένα τουλάχιστον portal που δεν πέφτει ποτέ έξω στις προγνώσεις του. 

 Εάν ένα portal πέσει έξω έστω και μια φορά δεν το λαμβάνει πλέον υπόψη. 

 Ο φοιτητής αποφασίζει με βάση την πλειοψηφία των προγνώσεων: Εάν τα 

περισσότερα portals προβλέπουν ότι θα βρέξει, τότε δέχεται ότι θα βρέξει και 

παίρνει μαζί του την ομπρέλα. 

 Ζητούμενο: Έστω ότι ο φοιτητής στη χειρότερη περίπτωση θα χάσει Κ φορές 

μέχρι να βρει το απόλυτα σωστό portal. Μπορείτε να βρείτε ένα άνω φράγμα 

για το K; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 



μια λύση 

Αλγόριθμοι και 

Πολυπλοκότητα 
Μάθηση 

 επιλέγουμε αυτό που προτείνει η πλειοψηφία 

 μετά από κάθε βήμα διαγράφουμε τους “expert” που 

έχουν κάνει λάθος 

 επομένως: κάθε φορά που κάνουμε λάθος 

διαγράφονται τουλάχιστον οι μισοί expert 

 και επομένως: #βημάτων ≤ log2N 
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γενίκευση 

Αλγόριθμοι και 

Πολυπλοκότητα 
Μάθηση 

 το ίδιο πρόβλημα όμως τώρα δε γνωρίζουμε εάν 

υπάρχει αλάθητος expert 

 ενδέχεται να κάνει λάθη ακόμη και ο καλύτερος expert 

 μπορούμε να προσαρμόσουμε την προηγούμενη λύση; 
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weighted experts 

Αλγόριθμοι και 

Πολυπλοκότητα 
Μάθηση 

 σε κάθε λάθος που κάνει ένας expert μειώνουμε το βάρος 

του, για παράδειγμα το πολλαπλασιάζουμε επί β < 1 

 σε κάθε γύρω επιλέγουμε την πρόταση που συγκεντρώνει 

το μεγαλύτερο βάρος 

 τι θα συμβεί; 

 Έστω ότι μετά από αρκετούς γύρους έχουμε κάνει m λάθη 

 Έστω ότι ο καλύτερος expert έχει κάνει m* λάθη 

 Τότε: 
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learning στο NetGame 

Αλγόριθμοι και 

Πολυπλοκότητα 
Μάθηση 

 αποδίδει άραγε μια τέτοια πολιτική στο NetGame; 

 πλεονεκτήματα 

 μειονεκτήματα 

 Η ενδεικτική πολιτική παίκτη: 

netgameext.learning.FlowControllerLearningSample 

 η κλάση Round 

 η κλάση Measurements 

 η επιλογή monotoneUtility 
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