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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν κλασσικά προβλήματα παλινδρόμησης από μια παιγνιο-

θεωρητική σκοπιά. Πιο τυπικά, εξετάζεται το πρόβλημα της παλινδρόμησης στο οποίο στό-

χος είναι η εύρεση ενός υπερεπίπεδου (hyperplane) που θα περνά από τα σημεία (xi, yi) για

i ∈ {1, ..., n}. Οι μεταβλητές xi ∈ Rd αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ η yi ∈ R

είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. Ακολουθούμε το μοντέλο των Dekel και άλλων [12] με βάση

το οποίο οι ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρούνται κοινή γνώση, αλλά η εξαρτημένη μεταβλητή

yi αποτελεί την προσωπική πληροφορία ενός παίκτη i. Ένας μηχανισμός ζητά από τους παίκτες

να δηλώσουν την προσωπική τους πληροφορία και επιστρέφει ένα υπερεπίπεδο, το οποίο ανα-

παριστάται από το διάνυσμα β = (β1, β0) ∈ Rd+1. Με βάση το αποτέλεσμα που επιστρέφει ο

μηχανισμός υπολογίζεται το κατάλοιπο (σφάλμα) για τον παίκτη i ως ri = yi−βT
1 xi−β0. Σκο-

πός των παικτών είναι να ελαχιστοποιησούν την ποσότητα |ri|. Στόχος του μηχανισμού είναι να

ελαχιστοποιήσει το άθροισμα των απόλυτων (L1) σφαλμάτων. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται

στην βιβλιογραφία ως ελαχιστοποίηση του εμπειρικού ρίσκου (ERM).

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια απόδειξη τωνDekel και άλλων [12], η οποία δείχνει

πως το πρόβλημα ελαχιστοποίησης του εμπειρικού ρίσκου με απόλυτα σφάλματα (L1-ERM),

αν συνδυαστεί με έναν κανόνα επίλυσης ισοπαλιών έχει την ιδιότητα group strategyproofness.

Αυτό σημαίνει πως κανένα υποσύνολο παικτών δεν μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα του,

μέσω δήλωσης ψευδών πληροφοριών.

Στην συνέχεια, παρουσιάζουμε πως ο παραπάνω μηχανισμός γενικεύτηκε με την εργασία

των Chen και άλλων [10] με τρόπο ώστε να διατηρείται η ιδιότητα του group strategyproofness.

Η γενίκευση επιτυγχάνεται με δύο τρόπους i) προστίθενται βάρη στην συνάρτηση σφάλματος,

δηλαδή το σφάλμα κάθε παίκτη i πολλαπλασιάζεται με ένα βάρος wx
i , και ii) προστίθεται ένας

κυρτός κανονικοποιητής h : F → R. Η κανονικοποίηση είναι ευρέως διαδεδομένη στον τομέα

της μηχανικής μάθησης για την αποφυγή της υπερπροσαρμογής (overfitting). Με την γενίκευση

αυτή όχι μόνο διατηρείται η ιδιότητα group strategyproofness, αλλά μπορεί και να παραλειφθεί

το βήμα επίλυσης ισοπαλιών μέσω ενός γνησίως κυρτού κανονικοποιητή.

iii



Το κλασσικό πρόβλημα ελαχιστοποίσης του εμπειρικού ρίσκου με απόλυτο σφάλμα (L1-

ERM), αποτελεί μέρος της γενικότερης οικογένειας μηχανισμών Ποσοστιμοριακής Παλινδρό-

μησης (Quantile Regression) , οι οποίοι δοθέντος ενός q ∈ [0, 1] ελαχιστοποιούν την ακόλουθη

συνάρτηση εμπειρικού ρίσκου:

R̂q(f,D) =
∑

i∈N :yi≥f(xi)

q · |yi − f(xi)|+
∑

i∈N :yi<f(xi)

(1− q) · |yi − f(xi)|. (1)

Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζουμε μια πρωτότυπη απόδειξη πως μια μεγάλη οικογένεια μηχα-

νισμών, που περιλαμβάνει τον μηχανισμό ποσοστιμοριακής παλινδρόμησης, έχει την ιδιότητα

group-strategyproofness. Αυτό αντιβαίνει έναν πρόσφατο ισχυρισμό από την σχετική διεθνή

βιβλιογραφία [10].
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Κεφάλαιο 1
Μηχανική Μάθηση σε Προβλήματα
Παλινδρόμησης

Μηχανική Μάθηση [1] είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών και της στατιστικής

που σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την ανάλυση αλγορίθων, οι οποίοι μπορούν να μάθουν

μέσω της εμπειρίας. Ένας επιβλεπόμενος αλγόριθμος μάθησης (supervised learning algorithm)

παρατηρεί ένα σύνολο από δεδομένα εκπαίδευσης (training set) το οποίο περιέχει ετικέτες ορι-

σμένων παραδειγμάτων και προσπαθεί να μάθει έναν κανόνα. Μέσω αυτού του κανόνα θα

μπορεί να προβλέψει επιτυχώς τις ετικέτες των νέων παραδειγμάτων που θα του δωθούν σαν

είσοδος. Σήμερα τα προβλήματα μηχανικής μάθησης μπορούν να εντοπιστούν σε πολλούς δια-

φορετικούς τομείς καθώς τα δεδομένα εκπαίδευσης, μπορούν να προκύψουν από κλάδους όπως

η Οικονομία, Βιολογία, Χημεία, Ιατρική, κλπ.

1.1 Το Πρόβλημα

Στο πρόβλημα της παλινδρόμησης (regression), ο στόχος είναι να κατασκευαστεί μία συ-

νάρτηση f πραγματικών τιμών μέσω ενός συνόλου από παραδείγματα εκπαίδευσης. Κάθε ένα

από αυτά τα παραδείγματα αποτελείται από την τιμή εισόδου για την συνάρτηση και την τιμή

που προκύπτει μέσω αυτής. Πιο συγκεκριμένα, στο παράδειγμα (x, y) εννοείται πως η τιμή

f(x), θα πρέπει να είναι ίση με την τιμή y. Η ακρίβεια της συνάρτησης f , δεδομένου ένος

ζεύγους εισόδου-εξόδου (x, y) ορίζεται μέσω μια συνάρτησης σφάλματος (loss function) l. Η

συνάρτηση σφάλματος μπορεί να έχει πολλές μορφές. Oι πιο συνηθισμένες είναι το τετραγω-

νικό σφάλμα που ορίζεται ως l(f(x), y) = (f(x)−y)2 και το απόλυτο σφάλμα που ορίζεται ως

l(f(x), y) = |f(x) − y|. Το σύνολο εκπαίδευσης συνήθως θεωρείται πως προκύπτει από ανε-

ξάρτητη δειγματοληψία μιας κατανομής στο σύνολο των τιμών εισόδου και εξόδου. Η ποιότητα

της συνάρτησης που προκύπτει από τον αλγόριθμο μάθησης καθορίζεται από το αναμενόμενο

σφάλμα της, προφανώς μικρότερο σφάλμα σημαίνει καλύτερη συνάρτηση.
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Στο πλαίσιο αυτού του προβλήματος εξετάζουμε την παροχή παραδειγμάτων εκπαίδευσης

από στρατηγικούς παίκτες. Κάθε παίκτης έχει ως προσωπική πληροφορία μία κατανομή στο

σύνολο εισόδου και τιμές για τα σημεία που καθορίζονται από την κατανομή. Κάθε παίκτης

αξιολογεί την συνάρτηση παλινδρόμησης με βάση τα δεδομένα που αφορούν αυτόν. Ο στόχος

του αλγόριθμου μάθησης από την άλλη, είναι να κατασκευάσει μια συνάρτηση, η οποία να

ελαχιστοποιεί το συνολικό σφάλμα όλων των παικτών. Το σύνολο εκπαίδευσης προκύπτει από

τα δεδομένα που δίνονται από τους παίκτες. Ο παίκτης μπορεί να δηλώσει ψευδώς τα δεδομένα

του, με σκοπό να επηρεάσει το αποτέλεσμα προς όφελός του. Σε αυτό το σημείο είναι πιθανό να

προκύψει το ερώτημα, πώς κάποιος μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμά του δηλώνοντας ανα-

ληθή δεδομένα. Ένα τέτοιο παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο συμβαίνει στην αλυσίδα κα-

ταστημάτων ρούχων Zara, όπου η κατανομή των προϊόντων στα καταστήματα βασίζεται στην

παλινδρόμηση [6]. Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση για κάθε προϊόν στο κάθε κατάστημα προβλέ-

πεται με βάση τα στατιστικά των πωλήσεων, καθώς και από πληροφορίες που παρέχονται από

τους διευθυντές των καταστημάτων. Δεδομένου ότι το απόθεμα των δημοφιλών προϊόντων εί-

ναι περιορισμένο, οι διευθυντές καταστημάτων μπορούν να δηλώσουν με στρατηγικό τρόπο

τον αριθμό προϊόντων που αιτούνται, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης να εξυπη-

ρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους. Υπάρχει πληθώρα δεδομένων που αποδεικνύουν πως αυτό

δεν είναι απλά ένα υποθετικό σενάριο αλλά έχει συμβεί πολλές φορές [7]. Όπως αναφέρεται

και στην εργασία των Perote και Perote-Peña [22], τέτοιου είδους στρατηγικά δεδομένα μπορεί

να προκύψουν από παίκτες οι οποιοί δεν θέλουν η πληροφορία τους να θεωρηθεί αποκομμένη

(outlier) και κατά συνέπεια αδιάφορη.

Ο σχεδιασμός μηχανισμών (mechanism design) [20] αποτελεί έναν υποκλάδο των Οικονο-

μικών και προσφάτως της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών, ο οποίος έχει ως στόχο

τον σχεδιασμό αλγορίθμων όπου οι παίκτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν αληθώς τις προσωπικές

τους πληροφορίες. Δεδομένων των πληροφοριών του κάθε παίκτη, οι οποίες μπορεί να είναι

ψευδείς, ένας μηχανισμός υπολογίζει μία συνολική λύση και πιθανώς αναταμείβει τον κάθε

παίκτη με μία χρηματική πληρωμή. Ένας μηχανισμός χαρακτηρίζεται ως φιλαλήθης (incentive

compatible), εάν κάθε παίκτης έχει κίνητρο να λέει πάντα την αλήθεια και αποδοτικός αν η λύση

που υπολογίζει μεγιστοποιεί κάποιο κοινωνικό κέρδος (ή ελαχιστοποιεί το συνολικό σφάλμα).

Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάλυση μηχανισμών που είναι φιλαλήθεις,

για μάθηση σε προβλήματα παλινδρόμησης.
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1.2 Το Μοντέλο

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται το μοντέλο του προβλήματος μάθησης που ακολου-

θούμε. Το μοντέλο καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό

προέρχονται από την εργασία των Dekel et al. [12]. Για την καλύτερη περιγραφή των εννοιών,

χρησιμοποιείται το παρακάτω παράδειγμα που αφορά τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Έστω

μια εταιρεία αναζητήσεων στο διαδίκτυο, η οποία θέλει να βελτιώσει την απόδοση της μηχα-

νής αναζήτησής της. Αυτό το επιτυγχάνει μαθαίνοντας μια συνάρτηση κατάταξης μέσω παρα-

δειγμάτων. Η συνάρτηση κατάταξης είναι ο πυρήνας μιας μηχανής αναζήτησης και αναθέτει

μια πραγματική τιμή σε κάθε ζεύγος ερωτήματος αναζήτησης-URL, όσο περισσότερο σχετικά

με το ερώτημα είναι τα URLs που επιστρέφονται τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή που ανατίθε-

ται. Κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο,

προσλαμβάνουν χρήστες του διαδικτύου για να αναθέτουν αυτές τις τιμές στα ζεύγη. Αυτοί οι

χρήστες θα αναφέρονται ως εμπειρογνώμονες. Οι τιμές αυτές που αναθέτουν οι εμπειρογνώ-

μονες χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της συνάρτησης κατάταξης. Οι εμπειρογνώμονες

επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο “μέσος όρος” των απόψεών τους, να συμπίπτει με τα ενδια-

φέροντα του μέσου χρήστη του διαδικτύου και έτσι να αποφεύγονται ενδεχόμενα μεροληψίας.

Κύριος στόχος για την επίλυση του προβλήματος είναι η μάθηση μιας συνάρτησης πραγμα-

τικών τιμών για ένα χώρο εισόδωνX . Στο παράδειγμα της αναζήτησης στο διαδίκτυο, ο χώρος

είναι όλα τα ζεύγη ερωτημάτων αναζητήσεων-URL και ο στόχος είναι να βρεθεί η συνάρτηση

κατάταξης μιας μηχανής αναζήτησης. Έστω N = {1, ..., n} το σύνολο των παικτών, όπου στο

παράδειγμα των αναζητήσεων αντιστοιχεί στο σύνολο των εμπειρογνωμόνων. Για κάθε παίκτη

i ∈ N , έστω oi μια συνάρτηση από τον χώρο X στον R και pi μια πιθανοτική κατανομή στον

χώρο X . Διαισθητικά, η συνάρτηση oi αντιπροσωπεύει το ποια πιστεύει ο παίκτης i ότι είναι

η σωστή συνάρτηση πραγματικών τιμών. Η κατανομή pi αντιπροσωπεύει την βαρύτητα που

αναθέτει ο παίκτης i σε διαφορετικά κομμάτια του χώρου X . Στο παράδειγμα των αναζητή-

σεων στο διαδίκτυο, η συνάρτηση oi είναι η ιδανική συνάρτηση κατάταξης για τον παίκτη i,

ενώ pi είναι η κατανομή στο σύνολο ζευγών ερωτημάτων αναζητήσεων-URL, η οποία αναθέτει

μεγλύτερες τιμές σε αναζητήσεις που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα του παίκτη.

Έστω F η κλάση των συναρτήσεων, όπου κάθε f ∈ F είναι μια συνάρτηση από τον χώρο

X στον χώροR των πραγματικών αριθμών. Ο χώροςF ονομάζεται χώρος υποθέσεων του προ-
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βλήματος και η έξοδος του αλγορίθμου μάθησης περιορίζεται σε συναρτήσεις που ανήκουν

στον χώρο F . Η ακρίβεια κάθε συνάρτησης f ∈ F υπολογίζεται από μια συνάρτηση σφάλμα-

τος l : R × R → R+. Για ένα συγκεκριμένο ζεύγος εισόδου-εξόδου (x, y), η τιμή l(f(x), y)

αντιπροσωπεύει το σφάλμα για την πρόβλεψη f(x), όταν η πραγματική τιμή είναι y. Συχνές

επιλογές για την συνάρτηση σφάλματος είναι το τετραγωνικό και το απόλυτο σφάλμα. Η ακρί-

βεια μιας υπόθεσης f ∈ F ορίζεται ως ο μέσος όρος των σφαλμάτων όλων των συναρτήσεων

f σε ολόκληρο τον χώρο εισόδου. Τυπικά το ρίσκο του παίκτη i για την συνάρτηση f ορίζεται

ως

Ri(f) = Ex∼pi [l(f(x), oi(x))] (1.1)

Αυτός ο ορισμός ακρίβειας της υπόθεσης επιτρέπει σε κάθε παίκτη να αξιολογεί ξεχωριστά τις

διαφορετικές συναρτήσεις του χώρου F . Όπως είναι λογικό, είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν

πλήρως όλοι οι παίκτες, οπότε ο στόχος είναι να ικανοποιηθεί κατά μέσο όρο το σύνολοN των

παικτών. Έστω J μια τυχαία μεταβλητή ομοιόμορφα κατανεμημένη στα στοιχεία του συνόλου

N . H συνολική συνάρτηση ρίσκου μιας συνάρτησης f είναι το μέσο ρίσκο σε σχέση με όλους

τους παίκτες. Πιο συγκεκριμένα:

RN(f) = E[RJ(f)]. (1.2)

Ο στόχος είναι να βρεθεί μια υπόθεση μέσα στον χώρο F , η οποία επιτυγχάνει συνολικό ρίσκο

το οποίο είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο inff∈F RN(F ).

Ακόμα και όταν το N είναι μικρό, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για τον υπολογισμό

του RN(f). Αντιθέτως χρησιμοποιείται μια εμπειρική εκτίμηση για το ρίσκο. Για κάθε i ∈ N ,

δειγματοληπτούνται τυχαία και ανεξάρτηταm σημεία (xi) από την κατανομή pi και ζητούνται

οι αντίστοιχες τιμές (yi) από τον παίκτη i. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σύνολο

εκπαίδευσης S̃i = {xi, ỹij}mj=1. Ο παίκτης i μπορεί να αποτιμήσει κάθε στοιχείο στο σύνολο S̃i

όπως επιθυμεί, οπότε στην ουσία ελέγχει τις τιμές αυτών των σημείων. Το σύνολο που περιέχει

τις αληθείς τιμές του παίκτη i συμβολίζεται ως Si = {xi, yi,j}mj=1, όπου yij = oi(xij). Αφού

συλλεχθούν οι τιμές από όλους του παίκτες στο σύνολο N , το πλήρες σύνολο εκπαίδευσης

ορίζεται ως το υπερσύνολο S̃ = ∪i∈N S̃i.

Το σύνολο S̃ που προκύπτει δίνεται ως είσοδος στον αλγόριθμο μάθησης, ο οποίος με τη

σειρά του κατασκευάζει μια υπόθεση f̃ ∈ F . Κάθε παίκτης μπορεί να επηρεάσει την f̃ μέσω
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των τιμών που δηλώνει, οι οποίες μπορούν να είναι και ψευδείς στην προσπάθεια του να με-

γιστοποιήσει την ωφέλειά του. Αυτή η παρατήρηση εισάγει το στοιχείο της θεωρίας παιγνίων

στο πρόβλημα που μελετάται. Για κάθε παίκτη i ∈ N , η προσωπική του πληροφορία συμβολί-

ζεται ως το διάνυσμα yij = oi(xij), j = 1, ...,m, των πραγματικών του τιμών. Τα σημεία xij ,

j = 1, ...,m δίνονται εξωγενώς και θεωρούνται κοινή γνώση. Ο χώρος των στρατηγικών του

κάθε παίκτη αποτελείται από όλες τις πιθανές τιμές, για τις μεταβλητές που ελέγχει. Με άλλα

λόγια, ο παίκτης i δηλώνει ένα σύνολο εκπαίδευσης S̃i. Ο συμβολισμός S̃−i, αντιστοιχεί στο

στρατηγικό προφίλ όλων των παικτών εκτός του παίκτη i. Το σύνολο όλων των πιθανών εξόδων

είναι το σύνολο υποθέσεων F , ενώ η ωφέλεια του παίκτη i για μια έξοδο f̃ καθορίζεται από το

ρίσκοRi(f̃). Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης επιλέγει τις τιμές ỹi1, ..., ỹim, με τέτοιον τρόπο ώστε

να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα Ri(f). Ακολουθείται η συνήθης παιγνιοθεωρητική υπόθεση

πως κάθε παίκτης έχει πλήρη γνώση όλων των μηχανισμών του αλγορίθμου μάθησης και το

παίγνιο που προκύπτει καλείται παίγνιο μάθησης.

Μια από τις πιο απλές και ταυτόχρονα διάσημες τεχνικές για μάθηση σε προβλήματα πα-

λινδρόμησης είναι η ελαχιστοποίηση του εμπειρικού ρίσκου (empirical risk minimization-ERM).

Το εμπειρικό ρίσκο σχετίζεται με μία υπόθεση f , δεδομένου ενός δείγματος S, συμβολίζεται

ως R̂(f, S) και ορίζεται ως το μέσο σφάλμα που προκύπτει από την f στα παραδείγματα που

ανήκουν στο S. Πιο συγκεκριμένα

R̂(f, S) =
1

|S|
∑

(x,y)∈S

l(f(x), y). (1.3)

Ένας ERM αλγόριθμος βρίσκει την υπόθεση f που ελαχιστοποιεί το εμπειρικό ρίσκο. Με άλλα

λόγια, ένας τέτοιος αλγόριθμος υπολογίζει την συνάρτηση

f̂ = argmin
f∈F

R̂(f, S). (1.4)

Για κάποιες συναρτήσεις σφάλματος και χώρους υποθέσεων, μπορεί να προκύψει πως η υπό-

θεση που ελαχιστοποιεί το εμπειρικό ρίσκο δεν είναι μοναδική, για αυτόν τον λόγο πρέπει να

οριστεί κατάλληλος μηχανισμός που θα χειρίζεται τις ισοπαλίες.Μολονότι κάτι τέτοιο συνήθως

το αγνοεί η κλασσική θεωρία της μηχανικής μάθησης, είναι ζωτικής σημασίας στον σχεδιασμό

μηχανισμών καθώς στα περισσότερα προβλήματα αυτού του τομέα το αποτέλεσμα που προκύ-

πτει πρέπει να είναι μοναδικό.
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Εφόσον είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί η ποσότητα R̂(f, S̃) σαν αντικαταστάτρια για

την ποσότηταRN(f), η ποσότητα R̃(f, S̃) θα πρέπει να είναι αμερόληπτος εκτιμητής (unbiased

estimator) της ποσότητας RN(f). Μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου αυτό μπορεί να επιτευ-

χθεί, είναι όταν όλοι οι παίκτες i ∈ N δηλώνουν την αληθινή τους τιμή ỹij = oi(xij) για κάθε

j. Ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της ειλικρινούς δήλωσης των τιμών από τους παίκτες, αφορά

στην ποιότητα της συνολικής λύσης η οποία μπορεί να επιτευχθεί από την αρχή της αποκάλυ-

ψης (revelation principle) [21]. Η αρχή αυτή δηλώνει πως: για κάθε μηχανισμό όπου έχει πάντα

μια ισορροπία κυρίαρχων στρατηγικών, υπάρχει μηχανισμός ο οποίος επιτυγχάνει ακριβώς το

ίδιο αποτέλεσμα όταν οι παίκτες λένε την αλήθεια. Έστω πως για κάποιον δεδομένο μηχανισμό

και δεδομένης αληθινής εισόδου, υπάρχει μια ισορροπία για την οποία κάποιοι παίκτες δηλώ-

νουν ψευδείς τιμές και το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι αυστηρά καλύτερο από οποιοδήποτε

αποτέλεσμα θα προέκυπτε από έναν φιλαλήθη μηχανισμό. Με αυτό σαν δεδομένο, μπορεί να

σχεδιαστεί ένας νέος μηχανισμός, ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τις πραγματικές τιμές, προσο-

μοιώνει τις ψευδείς τιμές των παικτών και επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Συνοψίζοντας, οι

μηχανισμοί που βασίζονται στην ειλικρίνεια επιτρέπουν την αμερόληπτη εκτίμηση του πραγ-

ματικού ρίσκου και αυτό δεν γίνεται σε βάρος της συνολικής ποιότητας της λύσης.

1.3 Εκφυλισμένες Κατανομές

Η μελέτη του προβλήματος ξεκινά από την ειδική περίπτωση, όπου κάθε παίκτης ενδια-

φέρεται για ένα μόνο σημείο του χώρου εισόδου. Ακόμα και αυτή η σχετικά απλή περίπτωση

βρίσκει ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα προβλήματα ανάθεσης ερ-

γασιών σε παρόχους υπηρεσιών, όπως τα μηνύματα σε δρομολογητές, η ανάθεση εργασιών σε

απομακρυσμένους επεξεργαστές ή η κατανομή του εύρους ζώνης στους παρόχους του διαδι-

κτύου. Σε αυτό το πλαίσιο η μάθηση σε προβλήματα παλινδρόμησης προσφέρει ένα κατάλληλο

μοντέλο, καθώς κάθε πάροχος επιθυμεί μία ανάθεση που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην χω-

ρητικότητά του: περισσότερες εργασίες σημαίνει μεγαλύτερο κέρδος, αλλά ταυτόχρονα δεν

πρέπει να προκύψει και υπερφόρτωση.

Πιο τυπικά, η κατανομή pi ενός παίκτη i θεωρείται πλέον εκφυλισμένη και το δείγμα Si

περιέχει μόνο ένα στοιχείο. Το σύνολο των πραγματικών ζευγών της εισόδου συμβολίζεται ως

S = {xi, yi)}ni=1, όπου xi γνωστή ανεξάρτητη μεταβλητή, yi = oi(xi) και Si = {xi, yi)} είναι
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το μοναδικό παράδειγμα που ελέγχεται από τον παίκτη i. Κάθε παίκτης επιλέγει και δηλώνει μια

τιμή ỹi και το σύνολο εκπαίδευσης S̃ = {(xi, ỹi)}ni=1 των δηλωθέντων τιμών (οι οποίες μπορεί

να είναι ψευδείς), δίνεται ως είσοδος σε έναν αλγόριθμο μάθησης. Ο αλγόριθμος κατασκευάζει

μια υπόθεση f̃ και το κόστος για τον παίκτη i είναι το σφάλμα

Ri(f̃) = Ex∼pi [l(f̃(x), oi(x))] = l(f̃(xi), yi) (1.5)

για το σημείο που ελέγχει, όπου l είναι μια προκαθορισμένη συνάρτηση σφάλματος. Σε αυτό

το πλαίσιο εξετάζονται οι παιγνιοθεωρητικές ιδιότητες του αλγόριθμου ERM.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένας αλγόριθμος ERM παίρνει σαν είσοδο μια συνάρ-

τηση σφάλματος l και ένα σύνολο εκπαίδευσης S, και δίνει σαν έξοδο την υπόθεση η οποία

ελαχιστοποιεί το εμπειρικό ρίσκο στο σύνολο S με βάση την συνάρτηση l. Για συντομία, η

ποσότητα argminf∈F R̂(f, l, S) θα συμβολίζεται ως f̂ = ERM(F , l, S). Η μελέτη του προ-

βλήματος περιορίζεται σε συναρτήσεις σφάλματος της μορφής l(α, β) = µ(|α − β|), όπου

µ : R+ → R είναι μία αύξουσα κυρτή συνάρτηση και το σύνολο F είναι ένα κυρτό σύνολο συ-

ναρτήσεων. Αυτοί οι περιορισμοί επιτρέπουν την αναγωγή του ERM σε ένα κυρτό πρόβλημα

βελτιστοποίησης [3]. Οι συναρτήσεις l και τα σύνολα F που δεν ακολουθούν τους παραπάνω

περιορισμούς, συνήθως δεν επιτρέπουν υπολογιστικά αποδοτική μάθηση και για αυτό παρου-

σιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον.

1.3.1 ERM Χρησιμοποιώντας το Απόλυτο Σφάλμα

Αυτή η υποενότητα ασχολείται με την συνάρτηση του απόλυτου σφάλματος. Πιο συγκε-

κριμένα, έστω l το απόλυτο σφάλμα, l(a, b) = |a − b|, και F μια κυρτή κλάση υποθέσεων.

Επειδή η συνάρτηση l είναι απλά κυρτή και όχι γνησίως κυρτή, μπορούν να υπάρχουν πολλές

υποθέσεις στην κλάση F , οι οποίες ελαχιστοποιούν το εμπειρικό ρίσκο. Για αυτόν τον λόγο,

χρειάζεται ένα βήμα επίλυσης των ισοπαλιών στον ERM αλγόριθμο. Η διαδικασία φαίνεται

παρακάτω:

1. Ελαχιστοποίηση του Εμπειρικού Ρίσκου: Υπολόγισε

r = min
f∈F

R̂(f, S).

2. Επίλυση Ισοπαλιών: Επίστρεψε

f̃ = argmin
f∈F :R̂(f,S)=r

||f ||,
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όπου ||f ||2 =
∫
f 2(x)dx

Η υπόθεση πως η κλάση F είναι κυρτή, εξασφαλίζει πως το σύνολο των συναρτήσεων που

ελαχιστοποιούν το εμπειρικό ρίσκο {f ∈ F : R̂(f, S) = r} είναι και αυτό κυρτό. Η συνάρτηση

||f || είναι αυστηρά κυρτή και έτσι το βήμα επίλυσης ισοπαλιών ορίζεται μοναδικά.

Το θεώρημα που ακολουθεί δηλώνει πως ένας ERM αλγόριθμος που χρησιμοποιεί την συ-

νάρτηση απόλυτου σφάλματος έχει εξαιρετικές παιγνιοθεωρητικές ιδιότητες. Πιο συγκεκρι-

μένα, είναι φιλαλήθης κατά ομάδες (group strategyproof): εάν ένα μέλος μιας τυχαίας ομάδας

παικτών κερδίζει από την συνεργασία (δήλωση ψευδών τιμών) των παικτών της ομάδας, τότε

ένας άλλος παίκτης της ίδιας ομάδας θα πρέπει να χάνει. Επιπλέον, κάθε παίκτης έχει κίνητρο

να δηλώσει κάποια τιμή, διότι σε περίπτωση που δεν το κάνει ο ERMαλγόριθμος θα υπολογίσει

την λύση λαμβάνοντας υπ’όψιν του μόνο τις τιμές των υπόλοιπων παικτών.

Θεώρημα 1.1 (Dekel et al. [12]). Έστω N ένα σύνολο από παίκτες, S = ∪i∈NSi ένα σύνολο

εκπαίδευσης τέτοιο ώστε Si = {xi, yi} για κάθε i ∈ N και έστω η κατανομή pi η οποία είναι

εκφυλισμένη στο xi. Έστω l η συνάρτηση του απόλυτου σφάλματος l(a, b) = |a − b| και F μία

κυρτή κλάση υποθέσεων. Τότε ο αλγόριθμος ERM που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση απόλυτου

σφάλματος για την κλάση F με βάση το σύνολο εκπαίδευσης S, είναι φιλαλήθης κατά ομάδες.

Το θεώρημα αυτό αποδεικνύεται σαν συνέπεια της παρακάτω πρότασης

Πρόταση 1 (Dekel et al. [12]). Έστω Ŝ = {(xi, ŷi)}mi=1 και S̃ = {(xi, ỹi)}mi=1 δύο σύνολα

εκπαίδευσης πάνω στο ίδιο σύνολο σημείων και f̂ = ERM(F , l, Ŝ) και f̃ = ERM(F , l, S̃).

Εάν f̂ ̸= f̃ , τότε υπάρχει i ∈ N τέτοιο ώστε ŷi ̸= ỹi και l(f̂(xi), ŷi) < l(f̃(xi), ŷi).

Απόδειξη. Έστω U το σύνολο των παικτών, οι οποίοι έχουν διαφορετική τιμή στα σύνολα εκ-

παίδευσης Ŝ και S̃, δηλαδή U = {i : ŷi ̸= ỹi}. Η απόδειξη ακολουθεί την μέθοδο απαγωγής

σε άτοπο, πιο αναλυτικά υπό την υπόθεση πως l(f̃(xi), ŷi) ≤ l(f̂(xi), ŷi) για κάθε i ∈ U , απο-

δεικνύεται ότι f̂ ≡ f̃ . Αρχικά ορίζονται οι συναρτήσεις της μορφής fa(x) = af̃(x) = (1−a)f̂

και αποδεικνύεται πως υπάρχει a ∈ (0, 1] για το οποίο ισχύει

R̂(f̂ , S̃)− R̂(f̂ , Ŝ) = R̂(fa, S̃)− R̂(fa, Ŝ). (1.6)

Για κάθε i ∈ U , από την υπόθεση ότι l(f̃(xi), ŷi) ≤ l(f̂(xi), ŷi) συνεπάγεται ότι ισχύει μία από
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τις τέσσερις ακόλουθες ανισότητες

f̃(xi) ≤ ŷi < f̂(xi) f̃(xi) ≥ ŷi > f̂(xi) (1.7)

ŷi ≤ f̃(xi) ≤ f̂(xi) ŷi ≥ f̃(xi) ≥ f̂(xi) (1.8)

Επιπροσθέτως, χωρίς βλάβη της γενικότητας υποτίθεται πως ỹi = f̃(xi) για κάθε i ∈ U . Σε

διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε απλώς να αλλάχθεί η τιμή ỹi ώστε να ισούται με f̃(xi)

για κάθε i ∈ U , χωρίς να αλλάζει τίποτα στην έξοδο του αλγορίθμου μάθησης. Στην περίπτωση

που ισχύει μία από τις δύο ανισότητες (1.7), η τιμή ai τίθεται ως

ai =
ŷi − f̂(xi)

f̃(xi)− f̂(xi)

και ισχύει ότι a ∈ (0, ai] και fai(xi) = ŷi. Συνεπώς για κάθε ai ∈ (0, 1] ισχύει ότι είτε

ỹi ≤ ŷi ≤ fa(xi) < f̂(xi)

είτε

ỹi ≥ ŷi ≥ fa(xi) > f̂(xi)

Θέτωντας ci = |ŷi − ỹi|, προκύπτει ότι για κάθε a ∈ (0, ai] ισχύει

l(f̂(xi), ỹi)− l(f̂(xi), ŷi) = ci l(fa(xi), ỹi)− l(fa(xi), ŷi) = ci (1.9)

Εναλλακτικά, αν ισχύει μία από τις δύο ανισότητες (1.8), ίσχυεί ότι είτε

ŷi ≤ ỹi ≤ fa(xi) < f̂(xi)

είτε

ŷi ≥ ỹi ≥ fa(xi) > f̂(xi)

Θέτωντας ai = 1 και ci = −|ỹi − ŷi|, προκύπτει πως και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν

οι εξισώσεις (1.9) για κάθε a ∈ (0, ai]. Επιπλέον αν a = mini∈U ai, οι εξισώσεις (1.9) ισχύ-

ουν ταυτόχρονα για κάθε i ∈ U . Οι εξισώσεις (1.9) ισχύουν και για κάθε i /∈ U με ci = 0.

Προσθέτοντας κατά μέλη τις εξισώσεις (1.9) για όλα τα i, προκύπτει η εξίσωση (1.6).
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Αφού το F είναι κυρτό σύνολο, ισχύει ότι fa ∈ F . Αφού η συνάρτηση f̂ ελαχιστοποιεί το

εμπειρικό ρίσκο για το σύνολο Ŝ στο F , προκύπτει ότι

R̂(f̂ , Ŝ) ≤ R̂(fa, Ŝ). (1.10)

Συνδυάζοντας την παραπάνω ανισότητα με την εξίσωση (1.6) προκύπτει ότι

R̂(f̂ , S̃) ≤ R̂(fa, S̃) (1.11)

Δεδομένου ότι η εμπειρική συνάρτηση ρίσκου είναι κυρτή , προκύπτει ότι

R̂(fa, S̃) ≤ aR̂(f̃ , S̃) + (1− a)R̂(f̂ , S̃). (1.12)

Στην παραπάνω ανισότητα, αντικαθιστώντας το αριστερό μέλος με το κάτω φράγμα από την

ανισότητα (1.11) προκύπτει R̂(f̂ , S̃) ≤ R̂(f̃ , S̃).Από την άλλη, είναι γνωστό πως η συνάρτηση

f̃ ελαχιστοποιεί το εμπειρικό ρίσκο για το S̃ και πιο συγκεκριμένα R̂(f̃ , S̃) ≤ R̂(f̂ , S̃).Μέχρι

στιγμής έχει δειχθεί ότι

R̂(f̂ , S̃) = R̂(f̃ , S̃) = min
f∈F

R̂(f, S̃). (1.13)

Στην συνέχεια, η προσοχή στρέφεται στο ||f̂ || και ||f̃ ||. Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1.13) και

(1.12) προκύπτει ότι R̂(fa, S̃) ≤ R̂(f̂ , S̃). Από την σχέση (1.6) είναι γνωστό πως R̂(fa, Ŝ) ≤

R̂(f̂ , Ŝ). Χρησιμοποιώντας και πάλι την σχέση (1.10) προκύπτει το συμπέρασμα ότι R̂(fa, Ŝ) =

R̂(f̂ , Ŝ). Παρότι οι συναρτήσεις f̂ , fa ελαχιστοποιούν και οι δύο το εμπειρικό ρίσκο για το

σύνολο Ŝ, ο αλγόριθμος δίνει σαν έξοδο την συνάρτηση f̂ και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να

ισχύει ότι

||f̂ || ≤ ||fa|| (1.14)

Δεδομένης της κυρτότητας της νόρμας, προκύπτει ότι ||fa|| ≤ a||f̃ ||+(1−a)||f̂ ||.Συνδιάζοντας

αυτήν την ανισότητα με την σχέση (1.14), προκύπτει ||f̂ || ≤ ||f̃ ||. Από την σχέση (1.13) είναι

γνωστό πως οι συναρτήσεις f̂ , f̃ ελαχιστοποιούν και οι δύο το εμπειρικό ρίσκο για το σύνολο

S̃ και αφού η συνάρτηση f̃ επιλέγεται σαν έξοδος του αλγορίθμου, θα πρέπει να ισχύει ότι

||f̃ || ≤ ||f̂ ||. Μέχρι αυτό το σημείο έχει δειχθεί ότι

||f̂ || = ||f̃ || = min
f∈F :R̂(f,S̃)=R̂(f̃ ,S̃)

||f ||. (1.15)
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Εν κατακλείδι, μέσω της σχέσης (1.13) αποδείχθηκε ότι οι συναρτήσεις f̂ , f̃ ελαχιστοποιούν και

οι δύο το εμπειρικό ρίσκο για το σύνολο S̃ και για αυτό απαιτείται το βήμα επίλυσης ισοπαλιών.

Στην συνέχεια μέσω της σχέσης (1.15) ότι και οι δύο συναρτήσεις έχουν την ελάχιστη νόρμα,

ανάμεσα σε όλες τις συναρτήσεις που ελαχιστοποιούν το εμπειρικό ρίσκο. Αφού η νόρμα είναι

γνησίως κυρτή, σημαίνει πως έχει ένα και μοναδικό ελάχιστό και άρα θα πρέπει να ισχύει f̂ ≡

f̃ .

Για την καλύτερη κατανόηση της ιδέας πίσω από την Πρόταση 1 καθώς και την σχέση

με το Θεώρημα 1.1, υποθέστε ότι το σύνολο Ŝ αντιπροσωπευει τις αληθινές προτιμήσεις των

παικτών, ενώ το σύνολο S̃ αντιπροσωπεύει τις τιμές (οι οποίες μπορεί να είναι ψευδείς) που δη-

λώνουν οι παίκτες και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της συνάρτησης παλινδρόμησης.

Επιπροσθέτως, υποθέστε πως Ŝ ̸= S̃, αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον ένας παίκτης δηλώνει

ψευδώς την τιμή του. Η Πρόταση 1 δηλώνει πως ένα από τα παρακάτω δύο γεγονότα μπορεί

να συμβαίνει:

• Είτε f̂ ≡ f̃ , δηλαδή δηλώνοντας τις τιμές του συνόλου S̃ αντί για τις πραγματικές τιμές

Ŝ δεν επηρεάζει την διαδικασία της μάθησης, οπότε το αποτέλεσμα για τους παίκτες

που δήλωσαν ψευδείς τιμές είναι το ίδιο με το να δήλωναν τις πραγματικές τους τιμές.

Σε αυτήν την περίπτωση οι παίκτες δεν έχουν κάποιο κίνητρο να δηλώσουν ψέμματα,

καθώς δεν βελτιώνουν το τελικό τους αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο.

• Είτε οι υποθέσεις (συναρτήσεις) f̂ και f̃ είναι διαφορετικές και με βάση την Πρόταση 1

πρέπει να υπάρχει κάποιος παίκτης i, ο οποίος δήλωσε ψευδή τιμή και κερδίζει αυστηρά

λιγότερο λόγω της ψευδής του δήλωσης. Προφανώς, κανένας λογικός παίκτης δεν έχει

κίνητρο να κάνει κάτι τέτοιο.

Παρακάτω είναι η απόδειξη του Θεωρήματος 1.1.

Απόδειξη. Έστω S = {(xi, yi)}mi=1 το σύνολο εκπαίδευσης που αντιπροσωπεύει τις πραγματι-

κές πληροφορίες ενός συνόλου παικτώνN και S̃ = {(xi, ỹi)}mi=1 οι πληροφορίες που δηλώνουν

οι παίκτες και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της συνάρτησης παλινδρόμησης. Έστω

C ⊆ N μία συμμαχία παικτών, οι οποίοι συνεργάζονται για να μειώσουν το σφάλμα τους,

δηλώνοντας ψευδείς τιμές. Στην συνέχεια ορίζεται το υβριδικό σύνολο τιμών όπου για κάθε
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i ∈ N

ŷi =

{
yi i ∈ C

ỹi διαφορετικά

και έστω Ŝ = {(xi, ŷi)}mi=1. Τέλος, f̂ = ERM(F , l, Ŝ) και f̃ = ERM(f, l, S̃).

Στην περίπτωση που f̂ ≡ f̃ , τα μέλη του συνόλου C δεν κερδίζουν απολύτως τίποτα από

την ψευδή δήλωση της τιμής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, με βάση την Πρόταση 1 πρέπει

να υπάρχει κάποιος παίκτης i ∈ N τέτοιος ώστε ŷi ̸= ỹi και l(f̂(xi), yi) < l(f̃(xi), yi). Αυτός

ο παίκτης θα πρέπει να ανήκει στο σύνολο C καθώς ŷi ̸= ỹi. Οπότε, ŷi = yi και l(f̂(xi), yi) <

l(f̃(xi), yi). Αυτό αντιβαίνει όμως στην υπόθεση πως κανένα μέλος του συνόλου C δεν χάνει

δηλώνοντας S̃ αντί για Ŝ. Η απόδειξη αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τις τιμές που δηλώνουν

οι παίκτες που δεν ανήκουν στο σύνολο C και για αυτό ο μηχανισμός είναι φιλαλήθης κατά

ομάδες.

1.3.2 ERM με άλλες Κυρτές Συναρτήσεις Σφάλματος

Όπως φάνηκε στην προηγούμενη υποενότητα ο μηχανισμός ERM με την χρήση του από-

λυτου σφάλματος είναι φιλαλήθης . Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για τις περισσότερες κυρτές

συναρτήσεις σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την υποενότητα εξετάζονται συναρτή-

σεις της μορφής l(a, b) = µ(|a − b|), όπου µ : R+ → R είναι μία αύξουσα γνησίως κυρτή

συνάρτηση με μη-φραγμένες παραγώγους. Το γεγονός ότι οι παράγωγοι είναι μη φραγμένες,

σημαίνει πως η συνάρτηση µ δεν μπορεί να φραχθεί από πάνω, από καμία γραμμική συνάρ-

τηση.

Για παράδειγμα, η µ μπορεί να είναι η συνάρτηση µ(a) = ad, όπου d είναι ένας πραγματικός

αριθμός αυστηρά μεγαλύτερος από 1. Μια συχνή επιλογή είναι d = 2, όπου αντιστοιχεί στο

τετραγωνικό σφάλμα, l(a, b) = (a − b)2. Το ακόλουθο παράδειγμα αποδεικνύει πως κανένας

μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιεί την συνάρτηση του τετραγωνικού σφάλματος δεν μπορεί να

είναι φιλαλήθης .

Παράδειγμα 1. Έστω l η συνάρτηση τετραγωνικού σφάλματος, το σύνολο X ισούται με το

σύνολο R των πραγματικών αριθμών και F η κλάση των σταθερών συναρτήσεων στοX . Επι-

πλέον, S1 = {(x1, 2)} και S2 = {x2, 0}. Για το σύνολο S, ο αλγόριθμος ERM δίνει σαν έξοδο

την σταθερή συνάρτηση f̂(x) ≡ 1 και ο παίκτης 1 έχει σφάλμα 1. Αν όμως, ο παίκτης 1 σκε-
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φτεί στρατηγικά και δηλώσει ψευδώς ότι η τιμή του είναι 4, ο αλγόριθμος ERM δίνει σαν έξοδο

f̂(x) ≡ 2 και ο παίκτης 1 έχει σφάλμα 0.

Για κάθε x ∈ X , F(x) είναι το σύνολο των εφικτών τιμών του x, το οποίο τυπικά ορίζεται

ως F(x) = {f(x) : f ∈ F}. Επειδή το σύνολο F είναι κυρτό σύνολο, συνεπάγεται ότι F(x)

είναι είτε ένα υποδιάστημα της γραμμής των πραγματικών, είτε μια ακτίνα, είτε ολόκληρη η

γραμμή των πραγματικών. Ομοίως, για ένα υπερσύνολο X = {x1, ..., xn} ∈ Xn ορίζεται

F(X) = {⟨f(x1), ..., f(xn)⟩ : f ∈ F} ⊆ Rn.

Το σύνολοF είναι πλήρες σε ένα υπερσύνολοX = {x1, ..., xn} ∈ Xn ανF(X) = F(x1)×...×

F(xn). Για το πρόβλημα που μελετάμε είναι απαραίτητη συνθήκη το σύνολο F να μην είναι

πλήρες στο υπερσύνολο X , για να υπάρχει τουλάχιστον ένας παίκτης ο οποίος έχει κίνητρο

να δηλώσει ψευδή τιμή. Σε διαφορετική περίπτωση, το πρόβλημα θα ήταν τετριμμένο και ο

αλγόριθμος ERM θα επέστρεφε μία συνάρτηση που περνά από όλα τα σημεία του συνόλου

εκπαίδευσης X (δηλαδή τις τιμές που δηλώνουν οι παίκτες), έτσι θα είχε μηδενικό σφάλμα

και κάθε παίκτης θα μεγιστοποιούσε την ωφέλειαάτου. Ένα παράδειγμα κλάσης συναρτήσεων

που δεν είναι πλήρης, είναι μια οποιαδήποτε κλάση συναρτήσεων F στο X , όπου |F| ≥ 2 και

πρέπει να υπάρχουν f1, f2 ∈ F και ένα σημείο x0 ∈ X τέτοιο ώστε f1(x0) ̸= f2(x0). Σε αυτήν

την περίπτωση, η κλάσηF δεν είναι πλήρης για κανένα υπερσύνολοX , που περιέχει δύο φορές

το σημείο x0.

Επίσης στην περίπτωση όπου |F| = 1, κάθε αλγόριθμος θα ήταν φιλαλήθης ανεξάρτητα

από την συνάρτηση σφάλματος που θα χρησιμοποιούσε. Αυτό είναι λογικό καθώς ο χώρος F

περιέχει μονάχα μία συνάρτηση την οποία επιστρέφει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις

δηλώσεις των παικτών και ανεξάρτητα από το μέγεθος του σφάλματος. Στο παρακάτω θεώρημα

εξετάζονται μόνο κλάσεις υποθέσεων F μεγέθους τουλάχιστον 2, οι οποίες δεν είναι πλήρεις

στο σύνολο X των σημείων του συνόλου εκπαίδευσης.

Θεώρημα 1.2. Έστω µ : R+ → R μία αύξουσα και γνησίως κυρτή συνάρτηση με μη-φραγμένες

παραγώγους, και l συνάρτηση σφάλματος που ορίζεται ως l(a, b) = µ(|a−b|). Επιπλέον, έστωF

κυρτή κλάση υποθέσεων, η οποία περιέχει τουλάχιστον δύο συναρτήσεις καιX = {x1, ..., xn} ∈

Xn ένα υπερσύνολο τέτοιο ώστε η κλάση υποθέσεων F δεν είναι πλήρης στο X . Τότε υπάρχει

y1, ..., yn ∈ R τέτοιο ώστε, αν S = ∪i∈NSi όπου Si = {(xi, yi)}, pi εκφυλισμένη κατανομή στο
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xi και χρησιμοποιείται ο μηχανισμός ERM, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος έχει κίνητρο να πει

ψέμματα.

Η απόδειξη του θεωρήματος προκύπτει ως άμεση συνέπεια της παρακάτω πρότασης.

Πρόταση 2. Έστω οι συναρτήσει l και µ ορισμένες όπως στο Θεώρημα 1.2 καιF κυρτή κλάση

υποθέσεων. Έστω ότι το σύνολο Ŝ = {(xi, ŷi)}mi=1 είναι ένα σύνολο εκπαίδευσης, όπου ŷi ∈

F(xi), για κάθε i και ορίζεται η ποσότητα f̂ = ERM(F , l, Ŝ). Για κάθε i ∈ N , θα ισχύει μία

από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις.

• f̂(xi) = ŷi.

• Υπάρχει τιμή ỹi ∈ R τέτοια ώστε, αν οριστεί το σύνολο S̃ = Ŝ−i ∪ {(xi, ỹi)} και f̃ =

ERM(F , l, S̃), τότε l(f̃(xi), ŷi) < l(f̂(xi), ŷi).

Η παραπάνω πρόταση ουσιαστικά δηλώνει πως κάθε παίκτης είτε θα ικανοποιείται πλήρως

από την συνάρτηση που επέστρεψε ο μηχανισμός (θα περνάει από το σημείο που δήλωσε), είτε

θα υπάρχει κάποια διαφορετική τιμή την οποία μπορεί να δηλώσει και το αποτέλεσμα του να

είναι αυστηρά καλύτερο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι απαραίτητο ο χώρος F να μην

είναι πλήρης στο υπερσύνολο X , άρα θα υπάρχει τουλάχιστον ένας παίκτης ο οποίος δεν θα

εμπίπτει στην πρώτη περίπτωση. Οπότε αυτός ο παίκτης μπορεί δηλώσει ψευδώς την τιμή για

την οποία βελτιώνεται το αποτέλεσμά του. Με αυτόν τον τρόπο ο μηχανισμός δεν μπορεί να

έχει την ιδιότητα της φιλαλήθειας.

Η απόδειξη της πρότασης 2 καθώς και του Θεωρήματος 1.2 μπορούν να βρεθούν στην

πλήρη έκδοση της εργασίας [12].

Ένα παράδειγμα συνάρτησης που δεν καλύπτει το παραπάνω θεώρημα είναι η συνάρτηση

v(a) = ln(1 + exp(a)), η οποία είναι μονότονη και γνησίως κυρτή, αλλά η μερική παράγωγος

της φράσσεται άνω από την σταθερή συνάρτηση 1.Μια ενδιαφέρουσα κατηγορία συναρτήσεων

σφάλματος είναι οι υπογραμμικές, καθώς δεν μπορούν να φραχθούν κάτω από καμία γραμμική

συνάρτηση με αυστηρά θετική μερική παράγωγο. Το παρακάτω παράδειγμα, δίνει αρνητική

απάντηση στην ερώτηση αν είναι φιλαλήθης ο μηχανισμός ERM με υπογραμμική συνάρτηση

σφάλματος.
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Παράδειγμα 2. Ένας αλγόριθμος ERM δεν είναι φιλαλήθης αν η συνάρτηση σφάλματος είναι

η l(a, b) =
√
|a− b| και F η κλάση σταθερών συναρτήσεων στο R. Έστω τα σύνολα S =

{(x1, 1), (x2, 2), (x3, 4), (x4, 6)} και S̃ = {(x1, 1), (x2, 2), (x3, 4), (x4, 4)}. Τα τοπικά ελάχιστα

των R̂(f, S) και R̂(f, S̃) είναι της μορφής f(x) ≡ y όπου (xi, y) ∈ S ή (xi, y) ∈ S̃, αντίστοιχα,

για κάποιο i ∈ {1, 2, 3, 4}. Το εμπειρικό ρίσκο για το σύνολο S ελαχιστοποιείται από την

σταθερή συνάρτηση f1(x) ≡ 2, ενώ για το σύνολο S̃ ελαχιστοποιείται για την συνάρτηση

f2(x) ≡ 4. Σε αυτήν την περίπτωση, ο παίκτης 4 μπορεί να δηλώσει ψευδώς ότι η τιμή του

είναι 4 αντί για 6 και έτσι να μειώσει το σφάλμα του από 1
2
σε

√
2
4
.
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Κεφάλαιο 2
Γραμμική Παλινδρόμηση σε Πολλές
Διαστάσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο επεκτείνονται τα αποτελέσματα του προηγούμενου, καθώς αποδεικνύ-

εται πως επαυξάνοντας με βάρη το L1 σφάλμα και προσθέτωντας έναν κυρτό κανονικοποιητή

στην συνάρτηση ρίσκου, διατηρείται η ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες . Τα απτελέσματα

που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο αποτελούν μέρος της εργασίας των Chen et al. [10].

2.1 Το Μοντέλο

Το πρόβλημα είναι και πάλι αυτό της γραμμικής παλινδρόμησης όπου στόχος είναι η εύ-

ρεση ενός υπερεπιπέδου που να περνά από τα σημεία στο χώρο που δίνονται ως είσοδος του

προβλήματος. Το συνόλο των παικτών συμβολίζεται μεN . Δίνεται ένα σύνολο δεδομένων από

σημεία D = (xi, yi)i∈N , όπου xi ∈ Rd όνομάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές και yi ∈ R

είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές του σημείου i, το οποίο ελέγχεται από τον αντίστοιχο παίκτη.

Σημειώνεται πως χρησιμοποιείται ο συμβολισμός x̄i = (xi, 1). Στόχος είναι η εύρεση διανύ-

σματος β = (β1, β0) ∈ Rd+1 τέτοιο ώστε η ποσότητα βT x̄i = βT
1 xi + β0 να αποτελεί καλή

προσέγγιση του y για κάθε i ∈ N . Η ποσότητα ri = yi−βT x̄i ονομάζεται κατάλοιπο ή σφάλμα

στο σημείο i.

Κάθε σημείο pi = (xi, yi) του συνόλου δεδομένων δίνεται από έναν στρατηγικό παίκτη

i. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές x = (xi)i∈N αποτελούν κοινή γνώση και οι παίκτες δεν έχουν

κανέναν έλεγχο σε αυτές. Η προσωπική πληροφορία του κάθε παίκτη αντιστοιχεί στην εξαρτη-

μένη μεταβλητή yi. Κάθε παίκτης μπορεί να δηλώσει ψευδή τιμή ỹi με σκοπό να χειραγωγήσει

το τελικό αποτέλεσμα ώστε να είναι πιο ευνοϊκό για αυτόν. Το σύνολο των δεδομένων που δη-

λώνονται ορίζεται ως D̃ = (xi, ỹi)i∈N . Επίσης χρησιμοποιούνται οι συμβολισμοί y = (yi)i∈N

για το διάνυσμα των πραγματικών τιμών των παικτών και ỹ = (ỹi)i∈N για το διάνυσμα των

τιμών που δηλώνονται από τους παίκτες.
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Οι παίκτες δεν μπορούν να επηρεάσουν με κάποιον τρόπο την τιμή του x και έτσι θεωρείται

δεδομένη πληροφορία. Ένας μηχανισμός Mx για το πρόβλημα της γραμμικής παλινδρόμισης

ορίζεται για δεδομένη δημόσια πληροφορία x, δέχεται σαν είσοδο τις δηλωμένες προσωπικές

πληροφορίες ỹ και επιστρέφει ένα διάνυσμα β, το οποίο περιέχει τις παραμέτρους της γραμμής

που προκύπτει σαν αποτέλεσμα. Το διάνυσμα x μπορεί να παραλειφθεί από τον συμβολισμό

όταν προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Όταν ο μηχανισμός επιστρέφει το διάνυσμα β, το αποτέλεσμα για τον παίκτη i είναι ŷi(β) =

βTxi. Το β μπορεί να παραλειφθεί όταν είναι προφανές. Τυπικά, κάθε παίκτης i έχει μοναδική

κορυφαία προτίμηση (single peaked preference [2], [19]) για το αποτέλεσμα ŷi και αυτή είναι

η προσωπική του πληροφορία yi. Η σχέση της ασθενούς προτίμησης συμβολίζεται με <i, ενώ

αυτή της ισχυρής προτίμησης με≻i. Για κάθε ποσότητα a, b ∈ R,όπου yi > a ≥ b ή yi < a ≤ b

πρέπει να συνεπάγεται ότι yi ≻i a <i b. Οι μηχανισμοί, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ειλικρίνεια

των παικτών ονομάζονται φιλαλήθεις.

Στόχος είναι να αποτραπούν οι παίκτες από το να δηλώσουν ψευδείς τιμές για την προ-

σωπική τους πληροφορία. Στον τομέα της Θεωρίας Παιγνίων αποτελεί ισχυρό ζητούμενο οι

παίκτες να μην έχουν κίνητρο να πουν ψέματα ακόμα και αν γνωρίζουν τι θα δηλώσουν οι

υπόλοιποι παίκτες.

Ορισμός 1. Ένας μηχανισμόςMx ονομάζεται φιλαλήθης, αν κάθε παίκτης προτιμά ασθενώς να

δηλώσει αληθώς την προσωπική του πληροφορία από το να πει ψέματα, ανεξάρτητα από το τι

δηλώνουν οι υπόλοιποι παίκτες. Τυπικά, για κάθε παίκτη i ∈ N , yi ∈ R και για οποιοδήποτε

διάνυσμα δηλωμένων τιμών ỹ ∈ Rn, θα πρέπει να ισχύει ότι ŷi(Mx(yi, ỹ−i) <i ŷi(M
x(ỹ)). Η

σχέση αυτή πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε μοναδική κορυφαία προτίμηση έχει ο παίκτης.

Ακόμα και αν κάθε παίκτης ως μονάδα δεν έχει κίνητρο να δηλώσει ψέματα, υπάρχει το

ενδεχόμενο ένα υποσύνολο των παικτών μέσω συνεργασίας να μπορεί να χειραγωγήσει το

αποτέλεσμα δηλώνοντας ψευδείς τιμές, με στόχο το ευνοϊκότερο αποτέλεσμα για τα μέλη του

υποσυνόλου. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων ορίζεται μία ισχυρότερη έννοια, η έννοια

της φιλαλήθειας κατά ομάδες.

Ορισμός 2. Ένας μηχανισμός Mx ονομάζεται φιλαλήθης κατά ομάδες, εάν δεν υπάρχει ομάδα

παικτών η οποία δηλώνοντας ψευδείς τιμές: i)το αποτέλεσμα για οποιοδήποτε μέλος της ομάδας
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να μην χειροτερεύει και ii) το αποτέλεσμα για τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας να γίνεται αυ-

στηρά καλύτερο, ανεξάρτητα από το τι δηλώνουν οι υπόλοιποι παίκτες. Τυπικά, για κάθε σύνολο

παικτών S ⊆ N , δίανυσμα πραγματικών τιμών yS = (yi)i∈S ∈ R|S| και διάνυσμα δηλωθέντων

τιμών ỹ ∈ Rn, δεν θα πρέπει να ισχύει ότι ŷi(Mx(ỹ)) <i ŷi(M
x(yS, ỹN\S)) για κάθε i ∈ S και

η προτίμηση πρέπει να είναι ισχυρή για τουλάχιστον ένα μέλος του συνόλου S.

Στην βιβλιογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει έναν ασθενέστερο ορισμό της φιλαλήθειας

κατά ομάδες , ο οποίος απαιτεί να μην υπάρχει ομάδα παικτών οι οποίοι συνεργάζονται δηλώ-

νοντας ψευδείς τιμές και επιτυγχάνουν αυστηρά καλύτερο αποτέλεσμα για όλα τα μέλη της

ομάδας. Αυτή η έννοια δεν λαμβάνεται υπ’όψιν στην παρούσα εργασία καθώς ο ορισμός που

δώθηκε παραπάνω είναι ισχυρότερος και καλύπτει αυτήν την περίπτωση.

Για την μελέτη του προβλήματος δεν γίνεται κάποια υπόθεση για την στατιστική διαδικα-

σία από την οποία προκύπτουν τα δεδομέαν. Οπότε τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι

ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής των δεδομένων.

2.2 Γενικευμένη Ελαχιστοποιήση του Εμπειρικού Ρίσκου με
Απώλεια L1

Έστω το σενάριο της μίας διάστασης, στο οποίο δεν υπάρχει η ανεξάρτητη μεταβλητή x, ο

κάθε παίκτης i έχει προσωπική πληροφορία yi, δηλώνει μια τιμή ỹi και ο μηχανισμός επιστρέφει

μία τιμή ŷ. Κάθε παίκτης έχει μοναδική ισχυρή προτίμηση για το αποτέλεσμα ŷ, την προσωπική

του τιμή yi. Αυτό το σενάριο ανταποκρίνεται στην ειδική περίπτωση όπου xi = xj για κάθε

i, j ∈ N , ή διαφορετικά η διάσταση d = 0. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι γνωστό πως η επι-

λογη της διαμέσου των τιμών που δηλώθηκαν εξασφαλίζει την ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά

ομάδες [15]. Η διάμεσος ελαχιστοποιεί το άθροισμα των απόλυτων (L1) σφαλμάτων με βάση τις

τιμές που δηλώθηκαν, δηλαδή δεδομένου του διανύσματος y, επιλέγει argminy∈R
∑n

i=1 |y−yi|,

με κατάλληλη επίλυση ισοπαλιών στην περίπτωση όπου το n είναι άρτιο. Στην ορολογία της

μηχανικής μάθησης, η διάμεσος αποτελεί τον τρόπο ελαχιστοποίησης του εμπειρικού ρίσκου

(ERM) με L1 σφάλμα.

Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, στην εργασία [12] μελετήθηκε το πρό-

βλημα ERM με L1 σφάλμα στο γενικό πλαίσιο του προβλήματος της παλινδρόμησης και απο-

δείχθηκε πως έχει την ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες. Στόχος είναι η εύρεση μιας συνάρ-
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τησης παλινδρόμησης f : Rd → R από ένα δεδομένο κυρτό σύνολο. Δοθέντος ενός συνόλου

δεδομένωνD = (xi, yi)i∈N , για την συνάρτηση παλινδρόμησης f ∈ F ορίζεται το L1 ρίσκο ως

R̂(f,D) =
∑

i∈N |yi−f(xi)|. Επίσης ορίζεται η γνησίως κυρτή συνάρτηση || · || : F → R. Με

βάση όσα προαναφέρθηκαν,αποδεικνύεται πως η ελαχιστοποίηση του εμπειρικού L1 ρίσκου

και η επίλυση των ισοπαλιών μεταξύ των βελτιστων λύσεων μέσω ελαχιστοποίησης της || · ||,

εξασφαλίζει την ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες. Αυτού του είδους την προσέγγιση μπο-

ρεί κανείς να την συναντήσει με διάφορα ονόματα στη βιβλιογραφία, όπως ελάχιστη απόλυτη

απόκλιση (least absolute deviation), ελάχιστο άθροισμα απολύτων σφαλμάτων (minimum sum

of absolute errors) ή ελάχιστη Απόλυτη τιμή (least absolute value). Το βήμα επίλυσης ισοπα-

λιών είναι απαραίτητο καθώς το εμπειρικό L1 ρίσκο μπορεί να ελαχιστοποιείται από πολλαπλές

συναρτήσεις.

Στην συνέχεια παρουσίαζεται μια γενίκευση αυτού του μηχανισμού, που διατηρεί την ιδιό-

τητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η συνάρτηση στόχος R̂ επεκτείνεται με

δύο τρόπους: i) προστίθενται βάρη στο L1 σφάλμα, άρα το σφάλμα κάθε παίκτη i πολλαπλα-

σιάζεται με ένα βάρος wx
i και ii) προστίθεται ένας κυρτός κανονικοποιητής h : F → R. Στον

κλάδο της μηχανικής μάθησης η χρήση κανονικοποιητών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για την

αποφυγή του φαινομένου της υπερπροσαρμογής (overfitting). Αυτή η γενίκευση θα αναφέρεται

ως γενικευμένο L1-ERM και παρουσιάζεται στον Αλγόριθμο 1.

Θεώρημα 2.1 (Chen et al. [10]). Το Γενικευμένο L1-ERM είναι ένας φιλαλήθης κατά ομάδες

μηχανισμός.

Η απόδειξη του θεωρήματος μπορεί να βρεθεί στην εργασία των Chen και άλλων [10],

βασίζεται στην απόδειξη από την εργασία των Dekel και άλλων [12].

Algorithm 1: Γενικευμένο L1-ERM
Data: Σύνολο σημείων D = (xi, yi)i∈N , κυρτό σύνολο υποθέσεων F , σταθερές

(wx
i )i∈N , κυρτός κανονικοποιητής h : F → R,γνησίως κυρτή συνάρτηση

|| · || : F → R.
Result: Συνάρτηση f ∗ ∈ F .
∀f ∈ F , R̂(f,D) ,

∑
i∈N wx

i · |yi − f(xi)|+ h(f);
r∗ ← inff∈F R̂(f,D);
return f ∗ ← argminf∈F :R̂(f,D)=r∗ ||f ||;

Το γενικευμένο L1-ERM έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με το κλασσικό L1-ERM.

Αρχικά, το γενικευμένο L1-ERM επιτρέπει την παράκαμψη του βήματος επίλυσης ισοπαλιών
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στην περίπτωση που είναι εξασφαλισμένο πως η συνάρτηση ρίσκου έχει μοναδικό ελάχιστο.

Αυτό επιτυγχάνεται με έναν γνησίως κυρτό κανονικοποιητή.

Επιπλέον, για το προαναφερθέν σενάριο μίας διάστασης, στην εργασία [19] έχει απο-

δειχθεί πως κάθε φιλαλήθης και ανώνυμος μηχανισμός είναι μια γενικευμένη διάμεσος

(generalized median): για κάθε a1, ..., an+1 ∈ R̄, η αντίστοιχη γενικευμένη διάμεσος είναι

med{y1, ..., yn, a1, ..., an+1}. Οι τιμές {aj}j∈|n+1| ονομάζονται “φαντάσματα”. Μια εναλλά-

κτική θεώρηση αυτού του μηχανισμού, είναι ότι επιστρέφει την τιμή argminy∈R
∑

i∈[n] |y −

yi|+ h(y), όπου h(y) =
∑

j∈[n+1]:aj∈R |y − aj|+ (k−∞ − k∞) · y, και για t ∈ {−∞,∞},kt =

|{j : aj = t}|.

Ορισμός 3. (Ανώνυμος Μηχανισμός) Ένας μηχανισμός ονομάζεται ανώνυμος αν μεταθέτοντας

τις δηλώσεις των παικτών, το αποτέλεσμα του μηχανισμού παραμένει το ίδιο.

Εφόσον η συνάρτηση h(y) είναι κυρτή, μπορεί να λειτουργήσει σαν κανονικοποιητής στο

γενικευμένο L1-ERM. Οπότε, για το σενάριο της μίας διάστασης, το γενικευμένο L1-ERM

καλύπτει όλες τις γενικευμένες διαμέσους. Αντίθετα, το κλασσικό L1-ERM περιορίζεται μόνο

στην διάμεσο.

Τέλος, στην βιβλιογραφία της μηχανικής μάθησης αναφέρονται πολλοί αλγόριθμοι οι οποίοι

προσθέτουν κυρτό κανονικοποιητή στο L1-ERM [23] [24], η γενίκευση που παρουσιάστηκε

εξασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι έχουν την ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες.

Επίσης, σημειώνεται πως το κλασσικό L1-ERM στην βιβλιογραφία της Στατιστικής ανα-

φέρεται ως μέρος της οικογένιας μηχανισμών της Ποσοστιμοριακής Παλινδρόμησης (Quantile

Regression) [18], οι οποίοι για δεδομένο q ∈ [0, 1] ελαχιστοποιούν την ακόλουθη συνάρτηση

εμπειρικού ρίσκου:

R̂q(f,D) =
∑

i∈N :yi≥f(xi)

q · |yi − f(xi)|+
∑

i∈N :yi<f(xi)

(1− q) · |yi − f(xi)|. (2.1)

Το κλασσικό L1-ERM αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου q = 0.5. Στο σενάριο της μίας διάστα-

σης οι διαφορετικές τιμές για το q, αντιστοιχούν σε διαφορετικά ποσοστιμόρια (δηλαδή στις

k μικρότερες τιμές, για διάφορες τιμές του k) και συνεπάγεται πως είανι φιλαλήθης μηχανι-

σμός. Στο ερώτημα αν η ιδιότητα της φιλαλήθειας διατηρείται και για περισσότερες από μία

διαστάσεις, στην εργασία των Chen και αλλων [10] παρουσιάζεται ο ισχυρισμός πως κάτι τέ-

τοιο δεν ισχύει, ο οποίος τεκμηριώνεται μέσω ενός αντιπαραδείγματος. Στο επόμενο κεφάλαιο
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καταρρίπτουμε αυτόν τον ισχυρισμό παρουσιάζοντας μία απόδειξη πως μία μεγάλη οικογένεια

μηχανισμών, που περιλαμβάνει τον μηχανισμό ποσοστιμοριακής παλινδρόμησης, έχει την ιδιό-

τητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες σε μία και περισσότερες διαστάσεις.

2.3 Χαρακτηρισμός των Φιλαλήθων Μηχανισμών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Moulin στην εργασία [19] μελέτησε την μονοδιάστατη περί-

πτωση (d = 0) και χαρακτήρισε αναλυτικά όλους τους φιλαλήθεις μηχανισμούς για n παίκτες.

Ο χαρακτηρισμός των φιλαλήθων μηχανισμών γραμμικής παλινδρόμησης για n παίκτες, βασί-

ζεται στον χαρακτηρισμό των μηχανισμών που αφορούν μία διάσταση με έναν και μόνο παίκτη.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο Moulin [19] απέδειξε πως ένας μηχανισμός είναι φιλαλήθης αν και

μόνο αν υπάρχουν δύο σταθερές a1, a2 ∈ R τέτοιες ώστε όταν ο παίκτης δηλώνει τιμή y, ο

μηχανισμός επιστρέφει την διάμεσο ŷ = med(y, a1, a2). Οι σταθερές αυτές ονομάζονται φα-

ντάσματα. Αυτό το αποτέλεσμα επεκτείνεται με χρήση του παρακάτω ορισμού.

Ορισμός 4. (Τοπικά σταθερές συναρτήσεις). ΓιαA,B ⊆ R, η συνάρτηση f : A→ B ονομάζεται

τοπικά σταθερή στο x ∈ A αν υπάρχει ϵ > 0 τέτοιο ώστε για όλα τα x′ ∈ [x − ϵ, x + ϵ], ισχύει

ότι f(x′) = f(x).

Λήμμα 2.2 (Chen et al. [10], Moulin et al. [19]). Έστω ο μηχανισμός π : R → R για την

περίπτωση της μίας διάστασης με έναν παίκτη, ο οποίος παίρνει από τον παίκτη την τιμή y και

επιστρέφει την τιμή π(y). Τότε, το να είναι ο μηχανισμός π φιλαλήθης ισοδυναμεί με κάθε μία

από τις παρακάτω συνθήκες.

αʹ) Υπάρχουν σταθερές a1, a2 ∈ R , R ∪ {−∞,∞} τέτοιες ώστε για κάθε y ∈ R να ισχύει

π(y) = med(y, a1, a2).

βʹ) Ο μηχανισμός π είναι συνεχής και για κάθε y ∈ R ισχύει ότι είτε π(y) = y είτε ότι ο

μηχανισμός π είναι τοπικά σταθερός στο y.

Η απόδειξη για τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να βρεθεί στην εργασία [10].

Στην περίπτωση της μίας διάστασης, ο Moulin [19] παρατήρησε πως ο μηχανισμός είναι

φιλαλήθης αν και μόνο αν το αποτέλεσμα του είναι φιλαλήθες για κάθε έναν παίκτη ξεχωριστά

όταν οι δηλώσεις των υπόλοιπων παικτών είναι σταθερές. Τυπικά, ένας μηχανισμός π : Rn →
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R για n παίκτες είναι φιλαλήθης αν και μόνο αν

∀i ∈ [n],∃a1, a2 ∈ R ανεξάρτητες από την τιμή yi,

τέτοιες ώστε π(y1, ..., yb) = med(y1, a
1
i , a

2
i ). (2.2)

Ο Moulin [19] έλυσε την παραπάνω εξίσωση (2.2) για να προκύψει μια αναλυτική έκφραση

για τον μηχανισμό π σε σχέση με τις τιμές {yi}i∈[n] που δίνονται ως είσοδος. Παρατηρεί κανείς

πως σε αυτήν την εξίσωση το αποτέλεσμα ŷ = π(y1, ..., yn) είναι κοινό για όλους τους παίκτες.

Αντίθετα, στο πρόβλημα της γραμμικής παλινδρόμηση είναι πιθανό η έξοδος ŷi να είναι

διαφορετική για κάθε παίκτη i. Όπως και προηγουμένως, για την ιδιότητα της φιλαλήθειας

απαιτείται το αποτέλεσμα ŷi για κάθε παίκτη να ικανοποιεί τις συνθήκες του λήμματος 2.2,

όταν αυτό αντιμετωπίζεται σαν συνάρτηση της δήλωσης yi και οι δηλώσεις των υπόλοιπων

παικτών είναι σταθερές. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, το αποτέλεσμα για τους διαφορετικούς

παίκτες περιορίζεται έτσι ώστε τα ζεύγη (xi, ŷi)i∈N να ανήκουν όλα σε κάποιο υπερεπίπεδο.

Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά την δυσκολία εύρεσης ενός αναλυτικού χαρακτηρισμού

για τους μηχανισμούς αυτού του είδους. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ένας χαρακτηρισμός

για μια ειδική κατηγορία μηχανισμών τους αμερόληπτους μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί αυτοί

περιορίζουν την τιμή ŷi που δίνεται σαν έξοδος, να είναι ανεξάρτητη από την δήλωση yi. Αυτός

ο περιορισμός αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου ισχύει ότι a1i = a2i για κάθε παίκτη i..

Ορισμός 5. (Αμερόληπτοι μηχανισμοί). Ένας μηχανισμός M ονομάζεται αμερόληπτος αν το

αποτέλεσμα για κάθε παίκτη είναι ανεξάρτητο από την δήλωση του παίκτη. Τυπικά, για κάθε

παίκτη i ∈ N , για δηλώσεις y και για εναλλακτική δήλωση y′i, πρέπει να ισχύει ότι ŷi(M(y)) =

ŷi(M(y′i, y−i))

Εφαρμόζοντας το Λήμμα 2.2 για κάθε παίκτη i, προκύπτει η ακόλουθη μη κατασκευαστική

περιγραφή των φιλαλήθων μηχανισμών για γραμμική παλινδρόμηση.

Θεώρημα 2.3 (Chen et al. [10]). Δεδομένης κοινώς γνωστής πληροφορίας x, το γεγονός πως

ο μηχανισμός Mx για γραμμική παλινδρόμηση είναι φιλαλήθης ισοδυναμεί με κάθε μία από τις

ακόλουθες συνθήκες.

αʹ) Για κάθε y−i ∈ Rn−1 και i ∈ N , υπάρχουν li, hi ∈ R τέτοια ώστε ŷi(M
x(y)) =

med(yi, li, hi) για κάθε yi ∈ R.
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βʹ) Για κάθε y−i ∈ Rn−1 και i ∈ N , η συνάρτηση fi(·) = ŷi(M(·, y−1)) είναι συνεχής και για

κάθε yi ∈ R ισχύει είτε ότι fi(yi) = yi είτε η συνάρτηση fi είναι τοπικά σταθερή στο yi.

Η πρώτη συνθήκη προσφέρει μια αναλυτική έκφραση της εξόδου ŷi σε σχέση με την είσοδο

yi, η οποία αποτελεί έναν πολύ χρήσιμο χαρακτηρισμό. Κρατώντας σταθερές τις δηλώσεις των

υπόλοιπων παικτών y−i, για τον παίκτη i ισχύει ότι ŷi = yi όταν η δήλωση του yi ∈ [li, hi]. Για

yi ≤ li, η τιμή ŷi = li και για yi ≥ hi η τιμή ŷi = hi. Παρατηρούμε πως όταν η δήλωση yi ∈

(li, hi), ο παίκτης i εξασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα για αυτόν. Με βάση αυτά προκύπτει

πως ο παίκτης i έχει επιρροή στο διάστημα (li, hi) και οι τιμές li,hi ονομάζονται κάτω και άνω

φράγμα επιρροής αντίστοιχα. Η ανάλυση των διαστημάτων επιρροής έχει μελετηθεί εκτενώς

στην στατιστική βιβλιογραφία, όπου ονομάζεται ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) [9].

Ο χαρακτηρισμός που προκύπτει από το Θεώρημα 2.3, εξασφαλίζει την ύπαρξη των φραγ-

μάτων επιρροής li, hi ∈ R για κάθε παίκτη i σαν συνάρτηση των δηλώσεων των υπόλοιπων

παικτών. Με βάση τον χαρακτηρισμό αυτόν στην εργασία [10] παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος

υπολογισμού των φραγμάτων αυτών, ο οποίος τρέχει σε πολυωνυμικό χρόνο ως προς το n και

εκθετικό ως προς το d (όπου d ο αριθμός των διαστάσεων).

2.4 Αποδοτικότητα των Φιλαλήθων Μηχανισμών

Μέχρι αυτό το σημείο έχουν παρουσιαστεί φιλαλήθεις μηχανισμοί για γραμμική παλινδρό-

μηση. Αν αφαιρεθεί το παιγνιοθεωρητικό πλαίσιο, ένας ευρέως διαδεδομένος μηχανισμός για

γραμμική παλινδρόμηση είναι τα συνήθη ελάχιστα τετράγωνα (ordinary least squares OLS), ο

οποίος ελαχιστοποιεί το εμπειρικό ρίσκο για την τετραγωνική απώλεια. Για αυτήν την συνάρ-

τηση απώλειας, η οποία ονομάζεται και υπολειπόμενο άθροισμα τετραγώνων (residual sum of

squares RSS), η απώλεια για ένα υπερεπίπεδο β δοθέντων σημείων D είναι RSS(D, β) =∑
i∈N(yi − βTxi)

2. Με βάση το θεώρημα Gauss-Markov [13], το οποίο δηλώνει πως όταν τα

σφάλματα είναι στοχαστικά, έχουν μηδενική εκτιμώμενη τιμή, είναι ασυσχέτιστα και έχουν ίση

διακύμανση, τότε ο μηχανισμός OLS είναι ο καλύτερος γραμμικός αμερόληπτος εκτιμητής.

Παρ’όλα αυτά, στο παιγνιοθεωρητικό πλαίσιο ο μηχανισμός OLS δεν έχει την ιδιότητα της

φιλαλήθειας, όπως φάνηκε στο Παράδειγμα 1 στην ενότητα 1.3.2. Στην συνέχεια ορίζεται η

αποδοτικότητα ενός μηχανισμού με βάση την βέλτιστη τετραγωνική απώλεια.

Ορισμός 6. (Αποδοτικότητα). Δεδομένης εισόδου x, ένας μηχανισμός Mx για γραμμική παλιν-
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δρόμηση είναι c−αποδοτικός αν για κάθε σύνολο δεδομένωνD = (xi, yi)i∈N , ισχύει ότι η απώ-

λεια RSS(D,Mx(y)) ≤ c ·RSS(D, β).

Το ακόλουθο θεώρημα δηλώνει πως δεν υπάρχει φιλαλήθης μηχανισμός, ο οποίος να βρί-

σκεται αρκετά κοντά στον μηχανισμό OLS.

Θεώρημα 2.4 (Chen et al. [10]). Για n ≥ 4, υπάρχει x για το οποίο κανένας φιλαλήθης μηχανι-

σμός δεν είναι (2− ϵ)−αποδοτικός για κάθε ϵ > 0.

Απόδειξη. Για λόγους απλότητας, χρησιμοποιούνται n+1 παίκτες αντί για n, επίσης γίνεται η

υπόθεση πως n+1 ≥ 4. Επίσης η απόδειξη γίνεται για μονοδιάστατη γραμμική παλινδρόμηση

(d = 1) και μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες διαστάσεις απλά θέτοντας όλες τις υπό-

λοιπες συντεταγμένες στο μηδέν. Έστω το σενάριο με n + 1 παίκτες, όπου xi = i για i ∈ [n]

και xn+1 = X όπου X είναι η λύση της παρακάτω εξίσωσης:

n3 − n

2(1 + 3n+ 2n2 + 6X2 − 6Xn− 6X)
= 1 (2.3)

Η πολυπλοκότητα για την εύρεση λύσης της εξίσωσης είναιX = Θ(n1.5). Με T συμβολίζεται

το αριστερό μέλος της εξίσωσης (2.3).

Έστω ένας φιλαλήθης μηχανισμόςMx και έστω ότι είναι c−αποδοτικός. Πρέπει να δειχθεί

ότι c ≥ 2. Ορίζεται μια οικογένεια εισόδων y, για κάθε είσοδο ισχύει ότι οι τιμές yi = 0 για

i ∈ [n] και διαφοροποιούνται μόνο ως προς την τιμή yn+1 = Y . Αρχικά εκφράζεται η βέλτιστη

απώλεια RSS συναρτήσει του Y , όπου δίνεται από την παρακάτω σχέση

f0(Y ) = Y 2 · n3 − n

2 + 5n+ 4n2 + n3 − 12X − 12nX + 12X62
= Y 2 · T

T + 1
=

Y 2

2
.

Η πρώτη ισότητα προκύπτει ελαχιστοποιώντας την ποσότητα (Y −X · β1 − β0)
2 +

∑n
i=1(i ·

β1 + β0)
2 για κάθε (β1, β0). Η δεύτερη ισότητα προκύπτει από πράξεις και ιδιότητες, ενώ η

τελευταία προκύπτει μέσω της εξίσωσης (2.3).

Δεδομένου ότι οι τιμές yi = 0 για i ∈ [n] και με βάση το θεώρημα 2.3, θα πρέπει να

υπάρχουν l, h ∈ R με l ≤ h τέτοια ώστε η γραμμή που επιστρέφεται από τον μηχανισμό να

περνάει από το σημείο (X,med(Y, l, h)) για κάθε Y . Υπάρχουν δύο περιπτώσεις.

Περίπτωση 1η: h > 0. Τίθεται Y = h. Τότε, η γραμμή που επιστρέφεται από τον μηχανι-

σμό περνάει από το σημείο (X, h). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να δειχθεί ότι το RSS του

25



μηχανισμού είναι τουλάχιστον ίσο με

f1 = Y 2 · n3 − n

2(1 + 3n+ 2n2 + 6X2 − 6Xn− 6X)
= h2 · T = h2, (2.4)

όπου η πρώτη ισότητα προκύπτει ελαχιστοποιώντας την ποσότητα (Y −β1·X−βo)
2+

∑n
i=1(β1·

i + β0)
2 για κάθε (β1, β0) που ικανοποιούν την σχέση β1 · X + β0 = Y , και τα υπόλοιπα

προκύπτουν από την εξίσωση (2.3). Με βάση αυτά συνεπάγεται πως c ≥ f1/f0(h) = 2.

Περίπτωση 2η: h ≤ 0. Τίθεται Y = 1. Τότε, η γραμμή που επιστρέφεται από τον μηχανισμό

περνάει από το σημείο (X, h). Σε αυτήν την περίπτωση το RSS του μηχανισμού είναι τουλάχι-

στον ίσο με f2 = 1, διότι ο παίκτης n+ 1 συνεισφέρει (1− h)2 ≥ 1 στο τετραγωνικό σφάλμα.

Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση c ≥ f2/f0(1) = 2.

Άρα σε κάθε περίπτωση c ≥ 2.

Οι αναλυτικές πράξεις για τους ισχυρισμούς της παραπάνω απόδειξης καθώς και η πειρα-

ματική επαλήθευσή τους μπορούν να βρεθούν στην εργασία [10].

Για n = 2 παίκτες (ή για n = d + 1 παίκτες σε d + 1 διαστάσεις), υπάρχει ένας προφανής

1−αποδοτικός φιλαλήθης μηχανισμός ο οποίος επιστρέφει το υπερεπίπεδο που περνα από όλα

τα σημεία εισόδου.

Αυτή η ανάλυση αφήνει ανοιχτά διάφορα ερωτήματα. Το κυριότερο από αυτά είναι η εύ-

ρεση ενός κατασκευαστικού χαρακτηρισμού για τους φιλαλήθεις μηχανισμούς, που αφορούν

το πρόβλημα της γραμμικής παλινδρόμησης. Η χρήση ενός τέτοιου χαρακτηρισμού πιθανότατα

θα επιτρέψει την εύρεση των πιο αποδοτικών φιλαλήθων μηχανισμών.
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Κεφάλαιο 3
Ποσοστιμοριακή Παλινδρόμηση

3.1 Εισαγωγικά

Το μοντέλο που ακολουθούμε είναι το ίδιο με τα προηγούμενα δύο κεφάλαια. Το σύνολο

των n παικτών συμβολίζεται ως N και το κυρτό σύνολο συναρτήσεων από το Rd στο R, που

αποτελούν τον χώρο υποθέσεων ως F .

Ορίζεται η κλάση συναρτήσεωνR εμπειρικού ρίσκου R̂ : F×R2×n
>0 ×Rd+1 → R, οι οποίες

ορίζονται όπως φαίνεται παρακάτω:

R̂(f, q,D) =
∑

i∈N :yi≥f(xi)

qi1 · |yi − f(xi)|+
∑

i∈N :yi<f(xi)

qi2 · |yi − f(xi)|

για μία συνάρτηση f ∈ F , ένα μητρώο συντελεστών q ∈ R2×n και ένα σύνολο σημείων D =

(xi, yi)i∈N όπου xi ∈ Rd και yi ∈ R. Χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό (x)+ = max{0, x}, η

εμπειρική συνάρτηση R̂ μπορεί να οριστεί εναλλακτικά όπως φαίνεται παρακάτω:

R̂(f, q,D) =
∑
i∈N

(
qi2 · (f(xi)− yi) + (qi1 + qi2) · (yi − f(xi))

+
)
.

Έστω || · || μία γνησίως κυρτή συνάρτηση || · || : F → R. Σε συνδυασμό με το μητρώο

συντελεστών q και το σύνολο σημείων D, ορίζεται η δυαδική σχέση ≻||·||,q,D⊆ F2 ως εξής:

για δύο συναρτήσεις f, g ∈ F , ισχύει ότι f ≻||·||,q,D g αν R̂(f, q,D) < R̂(g, q,D), είτε αν

R̂(f, q,D) = R̂(g, q,D) και ||f || < ||g|| .

Εν συνεχεία ορίζεται η κλάση των μηχανισμών παλινδρόμησης M, οι οποίοι χρησιμο-

ποιούν σαν συντελεστές μια γνησίως κυρτή συνάρτηση από τον χώρο υποθέσεων F και ένα

μητρώο συντλεστών q. Ένας μηχανισμόςM ∈M δέχεται σαν είσοδο το σύνολο των σημείων

D ∈ Rd+1, χρησιμοποιεί την συνάρτηση || · || και το μητρώο q, και επιστρέφει την συνάρτηση

f ∈ F για την οποία ισχύει f ≻||·||,q,D g για κάθε άλλη συνάρτηση g ∈ F \ {f}.

Ο ορισμός αυτός εμπεριέχει το κλασσικό L1-ERM και την γενίκευση του που παρουσιά-

στηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και οποιαδήποτε γενίκευση της ποσοστιμοριακής
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παλινδρόμησης (Quantile regression). Στην συνέχεια θα αποδειχθεί πως οποιοσδήποτε μη-

χανισμός που ανήκει στην κλάσηM, έχει την ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες(group

strategyproofness). Αξίζει να αναφερθεί πως αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της

εργασίας [10], πως οι μηχανισμοί ποσοστιμοριακής παλινδρόμησης δεν είναι φιλαλήθεις.

3.2 Ο Βασικός Ισχυρισμός

Θεώρημα 3.1. Κάθε μηχανισμός παλινδρόμησης που ανήκει στην κλάσηM έχει την ιδιότητα

της φιλαλήθειας κατά ομάδες (group strategyproofness).

Για λόγους απλότητας ο συμβολισμός R̂(f, q,D) αντικαθίσταται από τον R̂(f,D), όπως

και ο ≻||·||,q,D από τον ≻D. Με μία μικρή κατάχρηση του συμβολισμού ορίζεται η ποσότητα

R̂(f,Di) = qi2 · (f(xi)− yi) + (qi1 + qi2) · (yi − f(xi))
+, (3.1)

για κάθε παίκτη i ∈ N . Είναι προφανές πως, R̂(f,D) =
∑

i∈N R̂(f,Di).

3.3 Η Απόδειξη

Αρχικά, κάνουμε την υπόθεση πως για κάποια είσοδο συνόλου σημείων, υπάρχει μια ομάδα

παικτών οι οποίοι ονομάζονται χειραγωγοί. Οι χειραγωγοί δηλώνουν ψευδώς την εξαρτημένη

μεταβλητή τους, έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τον μηχανισμό M να είναι

ασθενώς καλύτερο από το αρχικό για κάθε χειραγωγό και υπάρχει τουλάχιστον ένας χειραγωγός

για τον οποίο το καινούργιο αποτέλεσμα είναι αυστηρά καλύτερο σε σχέση με το αρχικό.

Από το σημείο αυτό και μετά, γίνεται η υπόθεση πως το σύνολο των χειραγωγών είναι το

S ⊆ N και η χειραγώγηση γίνεται στο σύνολο των σημείων D = (xi, yi)i∈N . Έστω D′ =

(xi, y
′
i)i∈N το νέο σύνολο σημείων που προκύπτει. Είναι ξεκάθαρο πως y′i = yi για κάθε παίκτη

i ∈ N \ S. Υποθέτουμε ότι ο μηχανισμός M επιστρέφει την συνάρτηση f0 όταν δεχεται σαν

είσοδο το σύνολοD και την συνάρτηση f1 για είσοδο το σύνολοD′. Έστω η συνάρτηση h ∈ F ,

η οποία ορίζεται ως h = (f0 + f1)/2. Από τον ορισμό τουM προκύπτει ότι

f0 ≻D f1, f0 ≻D h, f1 ≻′
D h και f1 ≻′

D f0

Οι N παίκτες διαχωρίζονται σε πέντε κλάσσεις με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω

• Η κλάση N0 αποτελείται από τους παίκτες i για τους οποίους ισχύει ότι f0(xi) = f1(xi).
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• Η κλάση N1 αποτελείται από τους παίκτες i για τους οποίους ισχύει ότι f0(xi) < f1(xi)

και yi < h(xi).

• Η κλάση N2 αποτελείται από τους παίκτες i για τους οποίους ισχύει ότι f0(xi) < f1(xi)

και yi ≥ h(xi).

• Η κλάση N3 αποτελείται από τους παίκτες i για τους οποίους ισχύει ότι f1(xi) < f0(xi)

και yi > h(xi).

• Η κλάση N4 αποτελείται από τους παίκτες i για τους οποίους ισχύει ότι f1(xi) < f0(xi)

και yi ≤ h(xi).

𝑓0

𝑓1

ℎ

x-axis

class 𝑁1 class 𝑁2

class 𝑁0 class 𝑁3 class 𝑁4

$𝑦!

$𝑦!"

𝑦!

𝐱!

𝑦! = $𝑦! = $𝑦!"

$𝑦! = $𝑦!"

𝑦!

𝐱! 𝐱!

Σχήμα 3.1: Ένα παράδειγμα του διαχωρισμού των παικτών στις κλάσεις N0, N1, N2, N3, και
N4, καθώς και της κατασκεύης των συνόλων σημείων D̃ και D̃′ τα οποία χρησιμοποιούνται για
την απόδειξη. Κάθε κάθετη διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί σε έναν παίκτη. Τα σημεία που
συμβολίζονται με κύκλο αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο D που αποτελείται από εννιά σημεία
(xi, yi) όπου το διάνυσμα xi έχει μία διάσταση. Κάθε σημείο που συμβολίζεται με τετράγωνο
αντιστοιχεί στο σήμείο (xi, ỹi) του συνόλου D̃ και κάθε τρίγωνο αντιστοιχεί στο σημείο (xi, ỹ

′
i)

του συνόλου D̃′. Στις περιπτώσεις όπου για κάποιον παίκτη δεν υπάρχει το αντίστοιχο τρίγωνο
και τετράγωνο σημείο, τότε αυτά συμπίπτουν με το κυκλικό σημείο (όπως συμβαίνει για τον
πρώτο και τον έκτο παίκτη από αριστερά). Στις περιπτώσεις όπου για κάποιον παίκτη απου-
σιάζει το αντίστοιχο τρίγωνο σημείο, τότε αυτό συμπίπτει με το αντίστοιχο τετράγωνο σημείο
(όπως συμβαίνει για τον δεύτερο και τον έβδομο παίκτη).

Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται ένα παράδειγμα των κλάσεων. Αυτή η ομαδοποίηση των παικτών χρη-

σιμοποιείται εκτενώς στην συνέχεια. Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πως οι παίκτες που
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ανήκουν στις κλάσεις N1 και N3 έχουν εξαρτημένη μεταβλητή yi η οποία βρίσκεται αυστηρά

πιο κοντά στην f0(xi) σε σχέση με την f1(xi). Έτσι αυτές οι κλάσεις δεν περιέχουν κανέναν

χειραγωγό.

Σε αυτό το σημείο κτασκευάζουμε τα σύνολα σημείων D̃ = (xi, ỹi)i∈N και D̃′ = (xi, ỹ′i)i∈N

με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω:

• Για κάθε παίκτη i ∈ N0, θέτουμε ỹi = ỹ′i = f0(xi).

• Για κάθε παίκτη i ∈ N1, θέτουμε ỹi = ỹ′i = f0(xi) εάν yi < f0(xi) και ỹi = ỹ′i = yi

διαφορετικά.

• Για κάθε παίκτη i ∈ N2, θέτουμε ỹi = h(xi) και ỹ′i = f1(xi).

• Για κάθε παίκτη i ∈ N3, θέτουμε ỹi = ỹ′i = f0(xi) εάν yi > f0(xi) και ỹi = ỹ′i = yi

διαφορετικά.

• Για κάθε παίκτη i ∈ N4, θέτουμε ỹi = h(xi) και ỹ′i = f1(xi).

Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται ένα παράδειγμα για τον τρόπο που κατασκευάζονται τα σύνολα ση-

μείων D̃ = (xi, ỹi)i∈N και D̃′ = (xi, ỹ′i)i∈N .

Στην συνέχεια αποδεικνύονται δύο σημαντικά λήμματα για τις σχέσεις≻D̃ (Λήμμα 3.2) και

≻
D̃′ (Λήμμα 3.3).

Λήμμα 3.2. f0 ≻D̃ h. Για είσοδο το σύνολο D̃ ένας μηχανισμόςM ∈M προτιμά την συνάρτηση

f0 από την h.

Απόδειξη. Δεδομένου ότι f0 ≻D h θα πρέπει να ισχύει είτε ότι R̂(f0, D) < R̂(h,D) είτε

R̂(f0, D) = R̂(h,D) και ||f0|| < ||h||. Οπότε, για την απόδειξη του λήμματος αρκεί να απο-

δειχθεί η παρακάτω ισότητα

R̂(f0, D̃)− R̂(h, D̃) = R̂(f0, D)− R̂(h,D).

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί δείχνοντας πως η ποσότητα

Qi = R̂(f0, D̃i)− R̂(h, D̃i)− R̂(f0, Di)− R̂(h,Di) (3.2)

ισούται με μηδέν για κάθε παίκτη i ∈ N . Διαχωρίζουμε πέντε περιπτώσεις ανάλογα με την

κλάση στην οποία ανήκει ο παίκτης i.
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• Αν i ∈ N0 και δεδομένου ότι f0(xi) = h(xi). Τότε είναι προφανές πως ισχύει ότι

R̂(f0, D̃i)− R̂(h, D̃i) = R̂(f0, Di)− R̂(h,Di) = 0 και Qi = 0.

• Αν i ∈ N1 τότε διαχωρίζουμε 2 υποπεριπτώσεις με βάση την τιμή του yi. Αν yi = ỹi, τότε

ισχύει ότι R̂(f0, D̃i) = R̂(f0, Di) και R̂(h, D̃i) = R̂(h,Di) και έτσι Qi = 0. Αν yi ̸= ỹi,

τότε yi, ỹi ≤ f0(xi) < h(xi) και από τις εξισώσεις (3.1) και (3.2) προκύπτει ότι

Qi = qi2(f0(xi)− ỹi)− qi2(h(xi)− ỹi)− qi2(f0(xi)− yi) + qi2(h(xi)− yi) = 0.

• Αν i ∈ N2, τότε yi, ỹi ≥ h(xi) και από τις εξισώσεις (3.1) και (3.2) προκύπτει ότι

Qi = qi1(ỹi − f0(xi))− qi1(ỹi − h(xi))− qi1(yi − f0(xi) + qi1(yi − h(xi)) = 0.

• Αν i ∈ N3 και πάλι διαχωρίζουμε 2 υποπεριπτώσεις με βάση την τιμή του yi. Αν yi = ỹi,

τότε ισχύει ότι R̂(f0, D̃i) = R̂(f0, Di) και R̂(h, D̃i) = R̂(h,Di) και έτσι Qi = 0. Αν

yi ̸= ỹi, τότε yi, ỹi ≤ f0(xi) > h(xi) και από τις εξισώσεις (3.1) και (3.2) προκύπτει ότι

Qi = qi1(ỹi − f0(xi))− qi1(ỹi − h(xi))− qi1(yi − f0(xi)) + qi1(yi − h(xi)) = 0.

• Αν i ∈ N4, τότε yi, ỹi ≤ h(xi) και από τις εξισώσεις (3.1) και (3.2) προκύπτει ότι

Qi = qi2(f0(xi)− ỹi)− qi2(h(xi)− ỹi)− qi2(f0(xi)− yi) + qi2(h(xi)− yi) = 0.

Λήμμα 3.3. f1 ≻D̃′ f0. Για είσοδο το σύνολο D̃′ ένας μηχανισμόςM ∈M προτιμά την συνάρ-

τηση f1 από την f0.

Απόδειξη. Δεδομένου ότι f1 ≻D′ f0 θα πρέπει είτε να ισχύει ότι R̂(f1, D
′) < R̂(f1, D

′) είτε

R̂(f1, D
′) = R̂(f0, D

′) και ||f1|| < ||f0||. Οπότε για την απόδειξη του λήμματος αρκεί να

αποδειχθεί η παρακάτω ανισότητα

R̂(f1, D̃
′)− R̂(f0, D̃

′) ≤ R̂(f1, D
′ − R̂(f0, D

′).

Για να ισχύει αυτό, αρκεί να δείξουμε ότι η ποσότητα

Qi = R̂(f1, D̃
′
i)− R̂(f0, D̃

′
i)− R̂(f1, D

′
i) + R̂(f0, D

′
i) (3.3)

είναι μη-θετική για κάθε παίκτη i ∈ N . Διαχωρίζονται πέντε περιπτώσεις ανάλογα με την

κλάση στην οποία ανήκει ο παίκτης i.
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• Αν i ∈ N0, τότε είναι προφανές πως R̂(f1, D̃
′
i)−R̂(f0, D̃

′
i) = R̂(f1, D

′
i)−R̂(f0, D

′
i) = 0

και Qi = 0.

• Καθώς η κλάση N1 δεν περιέχει κανέναν χειραγωγό, ισχύει ότι y′i = yi για κάθε i ∈ N1.

Διαχωρίζουμε δύο περιπτώσεις με βάση την τιμή του y′i. Αν y′i = ỹ′i, τότε R̂(f1, D̃
′
i) =

R̂(f1, D
′
i) και R̂(f0, D̃

′
i) = R̂(f0, D

′
i) = 0 και άρα Qi = 0. Αν y′i ̸= ỹ′i, τότε y′i, ỹ′i ≤

f0(xi) και από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3) προκύπτει ότι

Qi = qi2(f1(xi)− ỹ′i)− qi2(f0(xi)− ỹ′i)− qi2(f1(xi)− y′i) + qi2(f0(xi)− y′i) = 0.

• Αν i ∈ N2 και δεδομένου ότι ỹ′i = f1(xi) > f0(xi), διαχωρίζουμε τρεις περιπτώσεις

με βάση την τιμή του y′i. Αν y′i < f0(xi) < f1(xi), από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3)

προκύπτει ότι

Qi = qi1(ỹ
′
i − f1(xi))− qi1(ỹ

′
i − f0(xi))− qi2(f1(xi)− y′i) + qi2(f0(xi)− y′i)

= −(qi1 + qi2)(f1(xi)− f0(xi)) < 0.

Αν f0(xi) ≤ y′i < f1(xi) = ỹ′i, από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3) προκύπτει ότι

Qi = qi2(f1(xi)− ỹ′i)− qi1(ỹ
′
i − f0(xi))− qi2(f1(xi)− y′i) + qi1(y

′
i − f0(xi))

= −(qi1 + qi2)(ỹ
′
i − y′i) < 0.

Αν y′i ≥ f1(xi) = ỹ′i > f0(xi), από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3) προκύπτει ότι

Qi = qi2(f1(xi)− ỹ′i)− qi1(ỹ
′
i − f0(xi))− qi1(y

′
i − f1(xi)) + qi1(y

′
i − f0(xi)) = 0.

• Η κλάση N3 δεν περιέχει κανέναν χειραγωγό, άρα ισχύει ότι y′i = yi για κάθε i ∈ N3.

Διαχωρίζουμε δύο περιπτώσεις με βάση την τιμή του y′i. Αν y′i = ỹ′i, τότε R̂(f1, D̃
′
i) =

R̂(f1, D
′
i) και R̂(f0, D̃

′
i) = R̂(f0, D

′
i) = 0 και άρα Qi = 0. Αν y′i ̸= ỹ′i, τότε y′i, ỹ′i ≥

f0(xi) και από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3) προκύπτει ότι

Qi = qi1(ỹ
′
i − f1(xi))− qi1(ỹ

′
i − f0(xi))− qi1(y

′
i − f1(xi)) + qi1(y

′
i − f0(xi)) = 0.

• Αν i ∈ N4 και δεδομένου ότι ỹ′i = f1(xi) > f0(xi), διαχωρίζουμε τρεις περιπτώσεις με

βάση την τιμή του y′i. Αν y′i > f0(xi) > f1(xi) = ỹ′i, από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3)

προκύπτει ότι

Qi = qi2(f1(xi)− ỹ′i)− qi2(f0(xi)− ỹ′i)− qi1(y
′
i − f1(xi)) + qi1(y

′
i − f0(xi))
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= −(qi1 + qi2)(f0(xi)− f1(xi)) < 0.

Αν ỹ′i = f1(xi) < y′i ≤ f0(xi) (δηλαδή y′i > ỹ′i), από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3)

προκύπτει ότι

Qi = qi1(ỹ
′
i − f1(xi))− qi2(f0(xi)− ỹ′i)− qi1(y

′
i − f1(xi)) + qi2(f0(xi)− y′i)

= −(qi1 + qi2)(y
′
i − f1(xi)) < 0.

Αν y′i = ỹ′i ≤ f1(xi) < f0(xi), από τις εξισώσεις (3.1) και (3.3) προκύπτει ότι

Qi = qi2(f1(xi)− ỹ′i)− qi2(f0(xi)− ỹ′i)− qi2(f1(xi)− y′i) + qi2(f0(xi)− y′i) = 0.

Από τα Λήμματα (3.2) και (3.3) καθώς και από τον ορισμό των δυαδικών σχέσεων ≻D̃ και

≻D̃′ προκύπτει ότι

0 ≥ R̂(f0, D̃)− R̂(h, D̃) (3.4)

0 ≥ R̂(f1, D̃
′)− R̂(f0, D̃

′). (3.5)

Στην συνέχεια δείχνουμε πως τουλάχιστον μία από τις δύο ανισότητες είναι αυστήρη. Αυτό

προκύτπει από το παρακάτω λήμμα.

Λήμμα 3.4. Αν ||f − 1|| < ||f0||, τότε ||h|| < ||f0||.

Απόδειξη. Από τον ορισμό της συνάρτησης h και την αυστηρή κυρτότητα της συνάρτηση || · ||,

προκύπτει ότι ||h|| = ||1
2
f0 +

1
2
f1|| < 1

2
||f0||+ 1

2
||f1|| < ||f0||.

Πολλαπλασιάζοντας την σχέση (3.5) με 1/2 και προσθέτοντάς την με την (3.4), δεδομένου

ότι τουλάχιστον μία από τις δύο ανισότητες είναι αυστηρή προκύπτει ότι

0 > R̂(f0, D̃)− R̂(h, D̃) +
1

2
R̂(f1, D̃

′)− 1

2
R̂(f0, D̃

′) (3.6)

Μέσω του παρακάτω λήμματος θα προκύψει άτοπο για την ανισότητα (3.6).

Λήμμα 3.5. R̂(f0, D̃)− R̂(h, D̃) + 1
2
R̂(f1., D̃

′)− 1
2
R̂(f0, D̃

′) ≥ 0.
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Απόδειξη. Αρκεί να δείξουμε ότι η ποσότητα

Qi = R̂(f0, D̃i)− R̂(h, D̃i) +
1

2
(f1, D̃

′
i)−

1

2
R̂(f0, D̃

′
i) (3.7)

είναι μη αρνητική για κάθε i ∈ N . Διαχωρίζουμε πάλι πέντε περιπτώσεις ανάλογα με την κλάση

στην οποία ανήκει ο παίκτης i.

• Αν i ∈ N0, τότε είναι προφανές πως R̂(f0, D̃i) = R̂(h, D̃i) και R̂(f1, D̃
′
i) = R̂(f0, D̃

′
i),

άρα Qi = 0.

• Αν i ∈ N1, ισχύει ότι f0(xi) ≤ ỹi = ỹ′i < h(xi) < f1(xi). Από τις εξισώσεις (3.1) και

(3.7), καθώς επίσης και με βάση το γεγονός ότι h(xi) = (f0(xi) + f1(xi))/2, προκύπτει

ότι

Qi = qi1(ỹi − f0(xi))− qi2(h(xi)− ỹi) +
qi2
2
(f1(xi)− ỹ′i)−

qi1
2
(ỹ′i − f0(xi))

=
qi1 + qi2

2
(ỹi − f0(xi)) ≥ 0.

• Αν i ∈ N2, ισχύει ότι f0(xi) < ỹi < f1(xi) = ỹ′i. Από τις εξισώσεις (3.1) και (3.7) καθώς

και από τις σχέσεις μεταξύ των συναρτήσεων h,f0 και f1 προκύπτει ότι

Qi = qi1(ỹi − f0(xi))− qi1(ỹi − h(xi)) +
qi2
2
(ỹ′i − f1(xi))−

qi1
2
(ỹ′i − f0(xi))

=
qi1
2
(2 · h(xi)− f0(xi)− f1(xi)) = 0.

• Αν i ∈ N3, ισχύει ότι f1(xi) < h(xi) < ỹi = ỹ′i ≤ f0(xi). Από τις εξισώσεις (3.1) και

(3.7) καθώς και από τις σχέσεις μεταξύ των συναρτήσεων h,f0 και f1 προκύπτει ότι

Qi = qi2(f0(xi)− ỹi)− qi1(ỹi − h(xi)) +
qi1
2
(ỹ′i − f1(xi))−

qi2
2
(f0(xi)− ỹ′i)

=
qi1 + qi2

2
(f0(xi)− ỹi) ≥ 0.

• Τέλος αν i ∈ N4, ισχύει ότι ỹ′i = f1(xi) < h(xi) = ỹi < f0(xi). Από τις εξισώσεις (3.1)

και (3.7) καθώς και από τις σχέσεις μεταξύ των συναρτήσεων h,f0 και f1 προκύπτει ότι

Qi = qi2(f0(xi)− ỹi)− qi1(ỹi − h(xi)) +
qi1
2
(ỹ′i − f1(xi))−

qi2
2
(f0(xi)− ỹ′i)

=
qi2
2
(f0(xi) + f1(xi)− 2 · h(xi)) = 0.

Έτσι προκύπτει το επιθυμητό άτοπο που αποδεικνύει τον ισχυρισμό του Θεωρήματος 3.1.
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Κεφάλαιο 4
Συμπεράσματα

Σε αυτήν την εργασία μελετήσαμε μηχανισμούς για το πρόβλημα μάθησης της παλινδρό-

μησης, στο οποίο συμμετέχουν παίκτες που λειτουργούν στρατηγικά. Παρουσιάστηκε πως σε

αυτό το πλαίσιο, το πρόβλημα ελαχιστοποίησης του εμπειρικού ρίσκου με απόλυτο σφάλμα

(L1-ERM) έχει την ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες. Επίσης παρουσιάστηκαν οικογέ-

νειες συναρτήσεων σφάλαματος, για τις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ιδιότητα της φι-

λαλήθειας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, αναλύθηκε μία γενίκευση του L1-ERM προβλήματος, η οποία

διατηρεί την ιδιότητα της φιλάλήθειας κατά ομάδες. Επιπλέον δόθηκε ένας χαρακτηρισμός για

τους φιλαλήθεις μηχανισμούς για γραμμική παλινδρόμηση, καθώς και ένας όρισμός για την

έννοια της αποδοτικότητας των φιλαλήθων μηχανισμών.

Στο τελευταίο μέρος παρουσιάστηκε μια πρωτότυπη απόδειξη πως μια μεγάλη οικογέ-

νεια μηχανισμών, που περιλαμβάνει τον μηχανισμό ποσοστιμοριακής παλινδρόμησης (Quantile

Regression), έχει την ιδιότητα της φιλαλήθειας κατά ομάδες.

Η παρούσα εργασία ακολούθησε το πλαίσιο που είχε τεθεί από τις εργασίες [10] [12] ενώ

επίσης, παρουσιάζονται και σχολιάζονται κάποια από τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών.

Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στις ακόλουθες εργασίες [4, 5]. Το πρόβλημα της παλινδρό-

μησης σε παιγνιοθωρητικό πλαίσιο έχει μελετηθεί και από τις εργασίες [11, 17, 22]. Ενώ οι

εργασίες [14,16] μελετούν το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης (Classification) από παιγνιοθε-

ωρητική σκοπιά.

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν αρκετά ανοιχτά προβλήματα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα

είναι η εύρεση ενός κατασκευαστικού χαρακτηρισμού για τους φιλαλήθεις μηχανισμούς για

γραμμική παλινδρόμηση, ο οποίος θα οδηγήσει στον εντοπισμό των πιο αποδοτικών φιλαλήθων

μηχανισμών. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της αποδοτικότητας σε στοχαστικά

περιβάλλοντα όπου τα δεδομένα προκύπτουν από κάποια κατανομή.
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Στην εργασία [12] παρουσιάστηκε μια παραλλαγή του προβλήματος της παλινδρόμησης

στο οποίο ένας παίκτης μπορεί να ελέγχει περισσότερα από ένα σημεία. Μία παρόμοια εκδοχή

είναι αυτή όπου μόνο ένας μικρός αριθμός σημείων ελέγχεται από στρατηγικούς παίκτες, αλλά ο

μηχανισμός δεν γνωρίζει ποια είναι αυτά. Ένα παρόμοιο σενάριο μελετήθηκε στην εργασία [8]

αλλά για το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης.

Το πρόβλημα της παλινδρόμησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στον

κλάδο της μηχανικής μάθησης καθώς βρίσκει εφαρμογή σε πληθώρα προβλημάτων του πραγ-

ματικού κόσμου, αλλά σίγουρα θα παρουσίαζε ενδιαφέρον και η μελέτη άλλως προβλημάτων

μάθησης όπως η ταξινόμηση από την ίδια παιγνιο-θεωρητική σκοπιά. Γενικότερα η εύρεση φι-

λαλήθων και μη-δικτατορικών μηχανισμών παρουσιάζει ενδιαφέρον και σε τομείς πέρα από

αυτούς της μηχανικής μάθησης και της επιστήμης υπολογιστών.
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