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                      Πίνακας Σχεδιαγραµµάτων  

Α/Α                                      Περιγραφή      Σελίς 

   1 Kυρτό σύνολο S που αντιπροσωπεύει όλες τις 

στρατηγικές ορισµένου προβλήµατος.  

  26 

   2    33 

   3 Παρουσιάζει το σύνολο των δυνατών στρατηγικών   34 

   4 Παρουσίαση τριών καθαρών στρατηγικών και το σύνολο 
των µεικτών στρατηγικών 

  34 

   5 Επίπεδα, που δείχνουν τις αποπληρωµές (payoff) του 

παίκτη ΙΙ, εάν χρησιµοποιηθεί µια καθαρή στρατηγική. 

 

    35 

   6     Ένα αρχικό εγγεγραµµένο τρίγωνο Τ0 και ένα νέο Τ1 

λαµβάνεται εάν διαιρέσουµε τα τόξα .   

   51 

  7 Οι κεντρικές γωνίες αn  , β n ,γn  , για το τρίγωνο Τn  και οι 

αντίστοιχες γωνίες αn+1    , βn+1    , γn+1    , για το Τn+1 . 

    52 

  8               Σπείρα του Αρχιµήδη.     57 

  9 ∆εικνύει την κίνηση του ορθόκεντρου προς την 

κεντροειδή 

    58 

10 Σηµεία προσδοκώµενης απώλειας L1, L2=L (θ1, S), L (θ2, 

S) για 27 στρατηγικές στο πρόβληµα του κ.Νέλσον 

    78 

 11 Σηµεία προσδοκώµενων απωλειών L1, L2=L (θ1, S), L 

(θ2, S) για όλες τις στρατηγικές καθαρές και µεικτές στο 

πρόβληµα της βροχής του κ.Νέλσον 

 

    80 

  12    Φαίνεται ο τρόπος διαµόρφωσης των εξισώσεων x=(1-

w) x0-wx1 και y=(1-w) y0+wy1. 

  82 

   13 Σηµεία µιας γραµµής, γραµµή { ū :ū = (1-w)ū0 +wū1} 

δείχνει σηµεία που αντιστοιχούν στις τιµές του w 

  84 

   14 Απώλειες για απεριόριστα πολλές στρατηγικές 86 

   15 Σύνολα και γραµµές υποστήριξης 89 
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  16 Γραµµές διαχωρισµού για κυρτά σύνολα 90 

  17 Παρουσίαση στρατηγικών Bayes 92 

  18 Παρουσίαση των minimax στρατηγικών προσδοκώµενων 

απωλειών στο πρόβληµα βροχής του κ.Νέλσον 

95 

   19 Σηµεία minimax για διάφορα κυρτά σύνολα 96 

    20 Παρουσίαση της minimax στρατηγικής µε κίνδυνο στο 

πρόβληµα βροχής του κ.Νέλσον 

99 

  21 Σύνολο προσδοκώµενων απωλειών των σηµείων (L1, 

L2)=[L(θ1,S),L(θ2,S)] και σύνολο S* των σηµείων µε 

κίνδυνο (R1,R2)=[R(θ1,S),R(θ2,S)] που αντιστοιχούν σε 

όλες τις στρατηγικές του προβλήµατος βροχής του 

κ.Νέλσον 

100 

   22 Σχεδιάγραµµα των {(x, y, z): max (x, y, z)=2} 103 

   23 Φιλοσοφική Γενεολογία 145 

    24 Ο κήπος της Εδέµ       185 

   25 Σταθµίζοντας τις κλίµακες χρησιµότητας 189 

   26 Σύνολα  διαπραγµάτευσης  220 

   27  ∆ύο λύσεις διαπραγµάτευσης  237 

   28 Ο χρόνος όλα τα φθείρει  246 

 


