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Zadanie 1

Dany jest zbiór formuª logiki zda« w postaci klauzulowej:

¬a, ¬b, c, a ∨ ¬b, a ∨ ¬b, a ∨ c, a ∨ c, a ∨ b ∨ c, a ∨ ¬b ∨ ¬c

Funkcja u»yteczno±ci f(s) =liczba klauzul speªnionych przy warto±ciowanu s. Zadanie
polega na znalezieniu warto±ciowania maksymalizuj¡cego warto±¢ f . Podaj kolejne kroki,
jakie wykona algorytm wspinaczkowy (hill-climbing) z akcj¡ flip(x) wystartowany z war-
to±ciowania s0 = (a = false, b = true, c = false). Akcja flip(x), gdzie x = a, b lub c,
polega na zamianie warto±ci zmiennej x na przeciwn¡. W opisie ka»dego kroku nale»y po-
da¢ wykonan¡ akcj¦, warto±ciowanie zmiennych po wykonaniu akcji oraz warto±¢ funkcji
u»yteczno±ci f .

Zadanie 2

Wykonaj algorytm minimax z odci¦ciem α − β na podanym drzewie gry przechodz¡c je
w kolejno±ci podanej na rysunku. Podaj warto±¢ minimax w ka»dym w¦¹le drzewa oraz
warto±ci α i β dla wszystkich w¦zªów:

• przy pierwszym odwiedzeniu danego w¦zªa warto±ci α, β wpisz po lewej stronie
w¦zªa,

• po odwiedzeniu ka»dej gaª¦zi w¦zªa warto±ci α, β wpisz po prawej stronie tej gaª¦zi.

W¦zªy nieodwiedzone skre±l krzy»ykiem X. Zaznacz ±cie»k¦ od korzenia do li±cia odpo-
wiadaj¡c¡ optymalnej strategii gry.

Podaj kolejno±¢, w jakiej nale»aªoby przegl¡da¢ w¦zªy drzewa, tak by mechanizm
odci¦cia α− β byª najskuteczniejszy. Które w¦zªy zostaªyby wtedy odci¦te?

Zadanie 3

Sprawd¹, czy dany zbiór klauzul jest speªnialny:
{p ∨ q ∨ r,¬p ∨ q ∨ ¬s, s ∨ q,¬q ∨ r,¬r ∨ ¬s,¬r ∨ ¬q}

wykonuj¡c algorytm Davisa-Putnama.



Zadanie 4

Dany jest zbiór danych z atrybutami warunkowymi A, B, C, D i decyzj¡ dec:

A B C D dec

�redni TAK Biaªy 1 NIE
Du»y NIE Biaªy 0 NIE
Maªy NIE Biaªy 0 TAK
�redni NIE Czarny 1 TAK
Du»y NIE Czarny 1 NIE
Du»y TAK Biaªy 1 TAK

Podaj wszystkie redukty w tym zbiorze. Wybierz redukt o maksymalnej liczno±ci i
podaj zbiór reguª decyzyjnych wygenerowany na podstawie wybranego reduktu. Podaj
dwie wersje zbioru reguª: przed skróceniem oraz po zastosowaniu skracania reguª.

Zadanie 5

Dany jest problem studenta:

• Je±li student chodzi na zaj¦cia, to z prawdopodobie«stwem 90% zaliczy ¢wiczenia.

• Je±li student nie chodzi na zaj¦cia, to z prawdopodobie«stwem 50% nie zaliczy
¢wicze«.

• Je±li student nie zaliczy ¢wicze«, nie zaliczy równie» egzaminu w czerwcu.

• Je±li student zda egzamin w czerwcu, zaliczy przedmiot.

• Je±li student nie zda egzaminu w czerwcu i zaliczy ¢wiczenia, z prawdopodobie«-
stwem 40% zaliczy przedmiot.

• Je±li student nie zda egzaminu w czerwcu i nie zaliczy ¢wicze«, to z prawdopodo-
bie«stwem 60% zaliczy przedmiot.

Opisz zmienne losowe wyst¦puj¡ce w powy»szym problemie oraz skonstruuj sie¢ bayessow-
sk¡ tak, aby odzwierciedlaªa naturalne, przyczynowo-skutkowe powi¡zania, zakªadaj¡c, »e
przy danym wyniku zaliczenia ¢wicze« wynik egzaminu nie zale»y ju» od ucz¦szczania na
zaj¦cia, oraz »e przy danych wynikach zaliczenia ¢wicze« i egzaminu czerwcowego, zali-
czenie przedmiotu nie zale»y ju» od ucz¦szczania na zaj¦cia.

Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e student, który zaliczy ¢wiczenia, zda egzamin
czerwcowy, je±li student, który chodzi na zaj¦cia i nie zda tego egzaminu, zaliczy przed-
miot z prawdopodobie«stwem 50%?

Wskazówka: Rozwi« podane prawdopodobie«stwo u»ywaj¡c globalnej semantyki na-
rysowanej sieci.


