
 
 

 למידהבתמריצים וסמינר מתקדם 

Seminar on Incentives and Learning 
 

  236836 מספר הקורס:
 'א :סמסטר

 
 כהן-ד"ר ענבל טלגם מרצה:

 12:30-14:30יום שני  שעות הרצאה:
 .1 אלגוריתמים דרישות קדם:

ובלמידת מכונה בתורת המשחקים החישובית ידע 
 .ווה יתרון אך אינו בגדר חובהמה

ם או הקורס מיועד לתלמידי תארים מתקדמי
 המתענייניםלתלמידים מתקדמים לתואר ראשון 

 במחקר בתחום.
 יפורסם בהמשך אתר הקורס:

 
 

 תאור הקורס
 – שיםאנתוך אינטראקציה עם  דת מכונה מתרחשת פעמים רבותלמי

 ,העדפותו אינטרסיםבעלי  שהינם –" גייםסטרטסוכנים א"המכונים גם 
לה אתגרים וב זה מעשיל .(שקיפותלשוויון והזכות ל כגון)ויות בעלי זכ כןו

 כגון: נעסוק בנושאיםבסמינר . המצויים בחזית המחקר בינתחומיים
 ומכניזמים כלכלייםה למיד •
 gamingוהתמודדות עם  סיווג של סוכנים אסטרטגיים •
 (Wazeלמשל באפליקציית )אקספלורציה ע"י סוכנים אסטרטגיים  •
 (fairness)סיווג ושוויון  •

 
 

 מידהתוצרי ל
כיווני המחקר העיקריים בתפר בין את  הסטודנטים יכירו •

 תמריצים ולמידה
 ו וילמדו:יתרגלים טהסטודנ •

o קורתית של מאמר מדעי אה ביקרי 
o ביצוע סקר ספרות 
o מורכב תאורטי נושא ידה עצמית שללמ  
o זיהוי שאלות המשך 
o עמיתיםומתן משוב  פני עמיתיםב גהכישורי הצ 

 
 



 1דרישות הקורס
, גותבזוה. ההצגה בחירת מאמר מרשימת המאמרים והצגתו לכית (1)

 הציון אישי.

; לשבועאחד קריאת המאמרים שיוצגו ע"י אחרים )מאמר  (2)
 הקריאה תיבדק(.

 שיעורים לפחות.  11 -נוכחות ב (3)

 .השתתפות בשיעורונוס: ב (4)

 
 

 רישום
 . אינו מוגבלמדעי המחשב: הרישום ים מתקדמים בתלמידי תאר •
בפקולטות אחרות: ארים מתקדמים תוכן  תואר ראשוןתלמידי  •

בצירוף גיליון  italgam@cs.technion.ac.il -ל ע"י שליחת מיילישום הר
 ציונים.

 
 

 רשימת ספרות
 .רלוונטיים להלן רשימת ספרים ;ךרשימת המאמרים תפורסם בהמש

 
 תורת המשחקים החישובית:

1. Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory, by Tim Roughgarden, 

Cambridge University Press, 2016. 

2. Mechanism Design and Approximation, by Jason Hartline. 

3. Algorithmic Game Theory, by Noam Nisan, Tim Roughgarden, Eva Tardos, 

Vijay V. Vazirani (eds.), Cambridge University Press, 2007. 

 למידה:

4. Online Learning and Online Convex Optimization, by Shai Shalev-Shwartz, 

Foundations and Trends in Machine Learning. Covers online learning and 

online convex optimization 

5. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, by Shai 

Shalev-Shwartz, Cambridge University Press, 2014. Covers PAC Learning 

6. Prediction, Learning, and Games by N. Cesa-Bianchi and G. Lugosi, 

Cambridge University Press, 2006. 

7. Introduction to Multi-Armed Bandits, by Alex Slivkins, 2020.  

 

                                                 
 .נתון לשינויים 1

mailto:italgam@cs.technion.ac.il
https://www.cambridge.org/core/books/twenty-lectures-on-algorithmic-game-theory/A9D9427C8F43E7DAEF8C702755B6D72B
http://jasonhartline.com/MDnA/
http://www.cambridge.org/journals/nisan/downloads/Nisan_Non-printable.pdf
http://www.cs.huji.ac.il/~shais/papers/OLsurvey.pdf
http://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/understanding-machine-learning-theory-algorithms.pdf
http://cesa-bianchi.di.unimi.it/predbook/
https://arxiv.org/abs/1904.07272

