
Sztuczna Inteligencja Kognitywistyka

1 Zagadki

• Kupiec ma wilka, kozę i kapustę. Chce przeprawić się z nimi przez rzekę, a ma do dyspozycji łódkę, w której
poza nim zmieści się co najwyżej jeden towar. Pozostawione bez opieki, koza zjada kapustę, a wilk kozę. W jaki
sposób kupiec może pokonać rzekę nie tracąc żadnego towaru?

• Na brzegu rzeki znajduje się trzech misjonarzy oraz trzech kanibali. Chcą przeprawić się na drugi brzeg łodzią,
w której mieszczą się maksymalnie dwie osoby. Muszą jednak zrobić to w taki sposób, by w żadnej chwili na
żadnym z brzegów nie było więcej kanibali niż misjonarzy.

• Masz do dyspozycji 3 wiadra na wodę: 12, 8 i 3-litrowe oraz kran ze zlewem. Odmierz 1 litr.

• Masz dwie klepsydry: cztero- i siedmiominutową. Odmierz 9 minut.

Zdefiniuj stany dla powyższych zagadek. Narysuj graf dopuszczalnych stanów i przejść między nimi.

2 Przeszukiwania ślepe

Ogólny schemat przeszukiwania drzewa stanów wygląda następująco:

function Szukaj(zadanie, kolejka)
kolejka←WSTAW(Start(zadanie), kolejka)
while kolejka nie jest pusta do
wezel← USUN(kolejka)
if stan w wezel jest rozwiązaniem then
return wezel

else
kolejka←WSTAW WSZYSTKIE(Rozwin(wezel), kolejka)

end if
end while

end function

gdzie:

Start(zadanie) – funkcja zwracająca węzeł ze stanem początkowym

Rozwin(wezel) (węzeł) – funkcja tworząca i zwracająca zbiór następników wezel (następniki pamiętają m.in., że
powstały przez rozwinięcie wezel)

WSTAW, WSTAW WSZYSTKIE, USUN są zmienne między algorytmami

WSTAW – dodaje węzeł do kolejki,

WSTAW WSZYSTKIE – dodaje wszystkie węzły ze zbioru

USUN – usuwa i zwraca pojedynczy element z kolejki

Przeszukiwanie wszerz (BFS) standardowe operacje na kolejce:USUŃ zwraca elementy w kolejności wstawiania.

Przeszukiwanie w głąb (DFS) kolejka jest stosem: USUŃ zwraca najpóźniej wstawiony element.

Przeszukiwanie w głąb z eliminacją powtarzających się stanów jak poprzednio, lecz nie wstawiamy wierz-
chołka, gdy jego stan już kiedyś znajdował się w kolejce.

Przeszukiwanie w głąb z iteracyjnym poglębianiem jak DFS, lecz ustalamy głębokość i nie rozwijamy poniżej
niej; iteracyjnie zwiększamy.
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3 Robot

Zapewne spotkaliśmy się z pomysłem samosprzątających robotów. Problem uproszczony do absolutnego minimum
wygląda następująco. Robot znajduje się w jednym z dwóch pomieszczeń, początkowo oba są zakurzone. Możliwe
akcje to:

• odkurz, jeśli pole jest zakurzone – koszt 1,

• przejdź do sąsiedniego pola – koszt 1,

• nic nie rób – koszt 0.

Celem robota jest odkurzenie całej planszy.

Dla każdego z opisanych powyżej algorytmów:

1. Zasymuluj jego działanie – narysuj drzewo przeszukiwania i zawartość kolejki.

2. Odpowiedz:

• czy jest poprawny,

• czy jest zupełny,

• czy jest optymalny,

• jaki jest rząd złożoności czasowwej i pamięciowej1.

4 Inteligentne agenty

Mówimy, że inteligentne agenty to takie, które podejmują akcje maksymalizujące oczekiwaną wartość funkcji oceny
przy danym stanie wiedzy.

a) Opisz w kategoriach PEAS (funkcji oceny, środowiska, aktuatorów i czujników):

• samojeżdżący samochód,

• wirtualnego asystenta umięjętności komunikacyjnych.

b) Opisz różnice między agentami reakcyjnymi, agentami modelującymi otoczenie i agentami uczącymi się na przy-
kładzie termostatu.

1czasowa – sumaryczna liczba odwiedzonych węzłów, pamięciowa – maksymalna liczba węzłów znajdujących się w kolejce jednocześnie
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5 Asymptotyka

Chcąc porównać wydajność dwóch algorytmów, moglibyśmy zestawić ich czasy działania na różnych danych. Stwórzmy
więc funkcję fP , która dla danego programu P i danych wejściowych, przyjmować będzie wartość oznaczającą czas
przetwarzania. Np. fP (abc) = 4s. Często interesuje nas jedynie, jak program zachowa się przy najgorszych możliwych
danych, w zależności od ich rozmiaru – definiujemy zatem funkcję gA(n) = maxin:|in|=nfA(in).
Ale ten sam algorytm może być realizowany przez wiele różnych programów, w wielu językach programowania. Co
za tym idzie, czasy wykonania na tych samych danych, będą różnić się między implementacjami. Jak sobie z tym
poradzić? Będziemy mierzyć tempo wzrostu gA wraz ze wzrostem n, abstrahując od konkretnej postaci tych zmian.
Taka miara będzie opisem złożoności obliczeniowej i określimy ją notacją dużego O.
Powiemy, że funkcja h jest rzędu co najwyżej d, gdy istnieją takie stałe n0, c, że:

∀nn0h(n) ¬ c · d(n)

Czyli „d ogranicza z góry h z dokładnością do stałej. Zapisujemy to, nadużywając nieco notacji, w postaci:

h(n) = O(d(n))

Miarą jakości naszego algorytmu będzie od teraz ograniczenie rzędu wielkości, z jaką rośnie czas działania algorytmu.
Przyjrzyjmy się:

• n = O(n), n = O(n2), n = O(2n)

• 2n = O(n)

• n · (n+ 1) = O(n2), gdyż n2 + n ¬ 2n2

Im wolniej rosnącą funkcję podamy, tym lepiej.
Zazwyczaj nasze ograniczenie będziemy konstruować z konkretnych funkcji:

• gA(n) = O(1) – programy zawsze wykonuje nie więcej niż ustalona liczba operacji

• gA(n) = O(log n) – funkcja logarytmiczna

• gA(n) = O(n) – funkcja liniowa

• gA(n) = O(n log n) – funkcja liniowo-logarytmiczna

• gA(n) = O(nk), dla stałego k – funkcja wielomianowa

• gA(n) = O(cn), dla stałego c – funkcja wykładnicza

5.1 Funkcje

Określ rząd złożoności następujących funkcji:

• n2

• n2 − n(n+1)2

• 3n − 2n

• 1 + 1
2 + 1

4 + . . .+ 1
2n

• 1 + 1
2 + 1

3 + . . .+ 1
n

5.2 Programy

Dla każdego z programów, określ rząd złożoności obliczeniowej czyli rząd liczby wykonanych instrukcji.

1. function Czwarta(n)
n← n ∗ n
n← n ∗ n
return n

end function

3/18



Sztuczna Inteligencja Kognitywistyka

2. function Suma(n)
sum← 0
for i← 1 . . . n do
sum← sum+ i

end for
return sum

end function

3. function InnaSuma(n)
sum← 0
for i← 1 . . . n do
for j ← 1 . . . i do
sum← sum+ i ∗ j

end for
end for
return sum

end function

4. function Exp(n, k)
sum← 1
if k > 0 then
for i← 1 . . . n do
sum← sum+Exp(n, k − 1)

end for
end if
return sum

end function

5. function SubSets(n)
ile← 0
for all S ← podzbiór {1, 2, . . . , n} do
sum← 0
for all k ∈ S do
sum← sum+ k

end for
if sum jest parzysta then
ile← ile+ 1

end if
end for
return ile

end function
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6 Liczby pierwsze

Oto różne podejścia do znajdywania liczb pierwszych. Zastanów się, jak one działają oraz oszacuj ich złożoność.

1. function IsPrimeNaive(n)
for i← 2 . . . n− 1 do
if n mod i = 0 then
return False

end if
end for
return True

end function

2. Czy for musi iterować aż do n− 1? Popraw powyższy algorytm, by dało się go oszacować jego złożoność przez
O(nk) dla k < 1.

3. function Sito(n)
IsPrime← tablica n elementowa, domyślnie wszędzie True
IsPrime[1] = False
for p← 2 . . . n do
if IsPrime[p] then
i← 2 ∗ p
while i ¬ n do
IsPrime[i]← False
i← i+ p

end while
end if

end for
return IsPrime

end function
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7 Metryki

Metryką nad uniwersum X nazywamy dowolną funkcję d : X ×X → [0,∞), która spełnia następujące warunki:

1. identyczność: d(a, b) = 0⇔ a = b

2. symetria: d(a, b) = d(b, a)

3. nierówność trójkąta: d(a, b) ¬ d(a, c) + d(c, b)

O metrykach możemy myśleć jak o odległościach w zbiorze: np. wzór Pitagorasa na odległość między punktami na
płaszczyźnie wyznacza poprawną metrykę nad zbiorem R2.
Istnieje wiele różnych metryk nad zbiorem Rn, czyli przestrzenią n-wymiarową. My poznamy następujące:

euklidesowa: dε(a, b) =
√∑n

i=1(ai − bi)2

Manhattan (miejska): dM (a, b) =
∑n
i=1 |ai − bi|

maximum (Czebyszewa): dm(a, b) = maxni=1 |ai − bi|

kolejowa: wyróżniamy punkt w, wtedy dk(a, b) =

{
dε(a, b) gdy a, b, w są współiniowe
dε(a,w) + dε(w, b) w przeciwnym przypadku

dyskretna dd(a, b) =

{
0 gdy a = b
1 gdy a 6= b

kątowa: kąt między wektorami z punktu 0 do punktów a i b.

7.1 Zadania

a) Przedstaw interpretacje geometryczne podanych metryk w R2, narysuj koła jednostkowe.

b) Które metryki są identyczne w przypadku jednowymiarowym?

c) Udowodnij, że powyższe definicje spełniają wymagane warunki.

d) Odległość edycyjną nad słowami definiujemy jako liczbę operacji wymaganych, by przekształcić jedno słowo w
drugie. Każda operacja polega na ustawieniu w słowie kursora na pewnej pozycji, a następnie:

• zamiany litery na inną (←−, a),
• usuń literę (←−),

• dodaj literę. (a)

Uzasadnij, iż odległość edycyjna wyznacza poprawną metrykę.

e) Wyniki badań ilościowych możemy przedstawić jako zbiór punktów w przestrzeni Rn. Rozważ, jak metryki mogą
opisywać skalę podobieństwa.

8 Pseudometryki

Pseudometryką nad uniwersum X nazywamy dowolną funkcję p : X ×X → [0,∞), i spełnia warunki takie jak przy
metrykach, lecz z osłabionym pierwszym warunkiem:

1. zwrotność: p(a, a) = 0

2. symetria: p(a, b) = p(b, a)

3. nierówność trójkąta: p(a, b) ¬ p(a, c) + p(c, b)

Przykład pseudometryki nad R: p(x, y) = |x2 − y2|.

8.1 Zadania

a) Zdefiniujmy relację 'p następująco: a 'p b⇔ p(a, b) = 0. Pokaż, że jest to relacja równoważności.
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9 Tolerancja

Tolerancją nazwiemy relację ∼p,ε zdefiniowaną tak: a ∼p,ε b⇔ p(a, b) < ε

9.1 Zadania

a) Pokaż, że relacja tolerancji nie jest przechodnia. Znajdź przykład w przyrodzie.

b) Pokaż, że mając relację tolerancji na zbiorze X, można dobrać spójną z nią pseudometrykę p nad tym zbiorem.
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10 Grafy

11 Strategia jednolitego kosztu

Chcielibyśmy uogólnić przeszukiwanie wszerz na grafy z wagami na krawędziach. Wykorzystamy schemat przeszuki-
wania jak na pierwszych zajęciach, lecz tym razem kolejka jest priorytetowa. W momencie usuwania wierzchołka z
kolejki – ze zbioru oczekujących – wybieramy ten, do którego dotychczasowy koszt dotarcia był najmniejszy. Każdy
wierzchołek w grafie wystarczy odwiedzić tylko raz – jest to algorytm Dijkstry.

11.1 Zadania

a) Znajdź najkrótszą drogę z punku S do punktuK na poniższym grafie. Ile różnych wierzchołków odwiedził algorytm?

b) Uzasadnij, że algorytm znajduje optymalne rozwiązanie.

c) Podaj rząd złożoności czasowej i pamięciowej (w różnych wersjach implementacji kolejki priorytetowej).

d) Podaj przykład grafu skończonego z ujemnymi kosztami krawędzi dla którego nie ma optymalnej ścieżki.

e) Podaj przykład grafu nieskończonego (o skończonym stopniu wierzchołków), w którym koszt każdej krawędzi jest
dodatni, a jednocześnie nie ma optymalnej ścieżki.
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Rysunek 1: Na krawędziach wpisano odległości między miastami, a w wierzchołkach wartość funkcji heurystycznej
h(v) – odległości w przestrzeni euklidesowej do wierzchołka K

12 A*

Powyższy algorytm nie wygląda, jakby wiedział w którym kierunku ma zmierzać. Dlaczego? Przecież nie podaliśmy
mu żadnej takiej informacji! Żeby wiedział, musiałby i tak najpierw się rozwiązać.
Pomysłem na usprawnienie działania strategii jednolitego kosztu jest dodanie do danych heurystycznego szacowania
odległości do rozwiązania. Przez h(v) oznaczmy heurystykę dla każdego wierzchołka, a przez h∗(v) rzeczywistą odle-
głość do celu. w : X ×X → R+ jest funkcją kosztu przejścia między wierzchołkami (wagą krawędzi). W algorytmie
A∗ wierzchołki są wybierane z kolejki w kolejności rosnących wartości f(v) = g(v) +h(v), gdzie g(v) jest znalezionym
kosztem dojścia z S do v.
Heurystyka jest dopuszczalna, gdy zachodzi h(v) ¬ h∗(v), a spójna, gdy h(v) ¬ w(v, u) + h(u).
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12.1 Zadania

a) Wykonaj algorytm A∗ na tym samym grafie. Jak różni się liczba odwiedzonych wierzchołków?

b) Uzasadnij, że algorytm znajduje optymalne rozwiązanie, gdy heurystyka jest dopuszczalna.

c) Pokaż, że gdy heurystyka jest spójna, to jest też dopuszczalna.

d) Uzasadnij, że gdy heurystyka jest spójna, to możemy odwiedzać każdy wierzchołek tylko raz.

e) Pokaż przykład, z dopuszczalną ale nie będącą spójną heurystyką, dla którego A∗ z eliminacją powtórzonych
stanów może zwrócić nieoptymalne rozwiązanie.

f) Podaj złożoność czasową i pamięciową (w różnych wersjach implementacji kolejki priorytetowej).

g) Mówimy, że heurystyka h1 dominuje h2, gdy ∀v∈Xh1(v)  h2(v). Dlaczego zawsze opłaca się wybrać heurystykę
dominującą?

h) Co zrobić, gdy mamy h1 i h2, ale żadne nie dominuje pozostałej?

12.2 Inne problemy

O heurystykach możemy myśleć jako o uproszczeniach problemu, które będą, w prosty sposób, szacować koszt jego
rozwiązania od dołu. Wymyśl heurystyki do:

a) robota sprzątającego z 1. ćwiczeń,

b) gry w 8 puzzli,

c) problemu 8 hetmanów.

Po co wymyślać heurystyki? Poniższa tabelka przedstawia liczbę odwiedzonych stanów w zależności od algorytmu
i liczby ruchów potrzebnych do rozwiązania problemu 8 puzzli.

4 8 12

BFS 112 6300 3.6 · 106

A∗ + niepasujące 13 39 227
A∗ + Manhattan 12 25 73

13 Wizualizacja

Pod poniższym linkiem znajduje się aplikacja, dzięki której można wizualnie porównać działanie algorytmów A∗, DFS,
BFS oraz Dijkstry (strategii jednolitego kosztu). Przeszkody dodaje się poprzez rysowanie kursorem po planszy.
https://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/

14 Hill-climbing

Opisz algorytm hill-climbing na przykładzie znajdywania maksimum funkcji, problemu 8 hetmanów i problemu MAX-
SAT – maksymalizacji liczby spełnionych klauzul logicznych.

9/18

https://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/


Sztuczna Inteligencja Kognitywistyka

15 Problemy z więzami

Będziemy wykorzystywać następującą heurystykę przyspieszającą w przeszukiwaniu przyrostowym z przywracaniem:
próbuj przypisać wartość zmiennym

• poczynając od najbardziej ograniczonych (z najmniejszą liczbą dopuszczalnych wartości),

– a wśród nich od najbardziej ograniczających (z największą liczbą więzów).

Sprawdzaj wartości od tych najmniej ograniczających możliwe wartościowanie innych zmiennych.

15.1 Zadania

a) Wyjaśnij, dlaczego jako heurystyki przyspieszające wybieramy zmienną najbardziej ograniczającą spośród najbar-
dziej ograniczonych i wybieramy dla tej zmiennej wartość najmniej ograniczającą.

b) Używając przeszukiwania z powracaniem z opisaną heurystyką, rozwiąż ręcznie następujący przykład krypto-
arytmetyki.

T W O
+ T W O
F O U R

Każdej ze zmiennych należy przypisać cyfrę od 1 do 9, tak aby powyższe dodawanie pisemne było poprawne.
Wartości mogą się powtarzać.

c) Rozwiąż problem ustawienia hetmanów na szachownicy, w taki sposób, by żadne dwa się nie biły. Użyj szachownic
o rozmiarach 4, 5 i 6.

d) Podaj dokładne sformułowania dla następujących problemów z więzami:

• Znalezienie niepokrywających się miejsc dla mniejszych prostokątów w większym prostokącie.

• Planowanie zajęć: dani są profesorowie, sale, przedmioty i dopuszczalne terminy dla przedmiotów. Każdy
profesor ma zbiór przedmiotów, które może prowadzić.

e) Rozważ następujące puzzle: jest 5 mężczyzn i każdy mieszka w oddzielnym domu o odmiennym kolorze. Każdy
mężczyzna pali odmienny rodzaj papierosów, pije odmienny napój i ma odmiennego zwierzęta. Dane są następujące
fakty, a pytaniem jest „w którym domu jest zebra a w którym domu właściciel pije wodę?”.

• Anglik mieszka w czerwonym domu.

• Hiszpan ma psa.

• Norweg mieszka w pierwszym domu po lewej stronie.

• Kools są palone w żółtym domu.

• Mężczyzna palący Chesterfields mieszka obok mężczyzny posiadającego lisa.

• Norweg mieszka obok niebieskiego domu.

• Mężczyzna palący Winston ma ślimaki.

• Mężczyzna palący Lucky Strike pije sok pomarańczowy.

• Ukrainiec pije herbatę.

• Japończyk pali Parliaments.

• Kools są palone w domu obok domu mającego konia.

• Kawa jest używana w zielonym domu.

• Zielony dom jest bezpośrednio na prawej stronie szarego domu.

• Mleko jest używane w środkowym domu.

Rozważ różne reprezentacje powyższej zagadki jako problemu z więzami. Która będzie bardziej odpowiednia?
Dlaczego?

f) Pokaż, że więź postaci A+B = C można zastąpić poprzez 3 binarne więzy. Uogólnij to i pokaż, że każdy problem
z więzami można sprowadzić do problemu z więzami binarnymi.
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16 MiniMax

Przyjrzymy się dwuosobowym grom o sumie zerowej, z pełną wiedzą.
Gry o sumie zerowej to takie, w których gracz II traci tyle punktów, ile uzyskuje gracz I: g1 + g2 = 0. Innymi słowy,
optymalna strategie polega na tym, że gracz I próbuje uzyskać jak najwięcej punktów, a gracz II chce sprawić, by
gracz I zdobył ich jak najmniej. Z pełną wiedzą oznacza, że grze nic nie jest niejawne. Taką grą są np. szachy, w
przeciwieństwie do np. brydża.

Wszystkie możliwe rozgrywki możemy przedstawić w postaci drzewa gry: korzeń reprezentuje stan początkowy,
krawędzie – ruchy, a liście – koniec rozgrywki. Stany końcowe będziemy poddawać ocenie – wynik będzie oznaczał l.
punków uzyskanych przez gracza I.

Algorytm MiniMax znajduje maksymalną ocenę, jaki może osiągnąć gracz I grając optymalnie, niezależnie od
ruchów gracza II.

function MINIMAX-DECISION(state) returns an action
action, state← the a, s in SUCCESSORS(state) such that MINIMAX-VALUE(s) is maximized
return action

end function

function MINIMAX-VALUE(state) returns a utility value
if TERMINAL-TEST(state) then
return UTILITY(state)

else if MAX is to move in state then
return the highest MINIMAX-VALUE of SUCCESSORS(state)

else
return the lowest MINIMAX-VALUE of SUCCESSORS(state)

end if
end function

16.1 Zadania

a) Podaj inne przykłady gier o sumie zerowej, z pełną wiedzą.

b) Oszacuj liczbę różnych przebiegów gry w kółko i krzyżyk.

c) Przeanalizuj działanie algorytmu MiniMax na poniższym drzewie gry.

MAX

MIN

MAX

3

3

3

A11

12

A12

8

A13

A1

2

2

A21

4

A22

6

A23

A2

2

14

A31

5

A32

2

A33

A3

d) Które stany algorytm MiniMax odwiedził niepotrzebnie?

17 Alpha-Beta

Gdy zastanowimy się, kiedy odwiedzenie jakiegoś stanu jest nadmiarowe, okaże się, że dzieje się tak w przypadku,
gdy obecny gracz wie, że i tak mógłby zagrać lepiej wcześniej – a więc, że przy optymalnej grze nie wykona takiego
ruchu.
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function ALPHA-BETA-SEARCH(state) returns an action
v ← MAX-VALUE(state, −∞, +∞)
return the action in SUCCESSORS(state) with value v

end function

function MAX-VALUE(state, α, β) returns a utility value
if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
end if
for each s in SUCCESSORS(state) do

α← max(α,MIN-VALUE(s, α, β))
if α  β then return β
end if

end for
return α

end function

function MIN-VALUE(state, α, β) returns a utility value
if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
end if
for each s in SUCCESSORS(state) do

β ← min(β,MAX-VALUE(s, α, β))
if β ¬ α then return α
end if

end for
return β

end function

17.1 Zadania
a) Wykonaj algorytm Alpha-Beta na poniższym drzewie gry. Zapisz w każdym momencie odpowiednie wartości zmiennych.

18 Inne
a) Co możemy zrobić w przypadku, gdy mamy ograniczony czas na odpowiedź i nie możemy przeszukać całego drzewa gry?

b) Co robić, gdy w grze występują elementy losowe? Np. rzuty kostką.
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19 Uczenie ze wzmocnieniem

Wprowadzenie
• środowisko, agent, strategia

• stan s ∈ S - w danym kroku t agent postrzega stan st

• akcja a ∈ A - w danym kroku t agent wykonuje akcję at

• po wykonaniu akcji at w stanie st agent przechodzi do stanu st+1 (oznaczanego również jako s′)

• nagroda r - za wykonanie akcji at, w stanie st agent otrzymuje nagrodę rt+1. Nagrody są reprezentowane przez liczby. Nagrody
mogą być pozytywne (dodatnie), lub negatywne (ujemne).

• strategia π wyraża prawdopodobieństwo wyboru akcji a w stanie s. π(s) zwraca akcję, jaką należy wykonać w stanie s wedle strategii
π

• nagrodę można wyrazić jako funkcję, na przykład: r(s, π(s), s′) to funkcja określająca wartość nagrody w zależności od obecnego
stanu s, akcji wybranej wg strategii π(s), oraz osiągniętego stanu s′.

• każdy krok uczenia t można opisać za pomocą czwórki (st, at, rt+1, st+1) - stan pierwotny, wybrana akcja, otrzymana nagroda,
osiągnięty stan. Dla danego kroku możemy też użyć uproszczonego zapisu (s, a, r, s′).

(Zdyskontowana) suma nagród

Zdyskontowana suma nagród otrzymana przez agenta od kroku t

Gt =

∞∑
k=0

γkrt+k , γ ∈ [0, 1]

Dla pewniej klasy problemów można znaleźć optymalną strategię π?, która wyznacza najlepszy możliwy sposób wyboru akcji, tj.
zawsze prowadzi do najwyższej możliwej sumy nagród.

Funkcja wartości (value function)

Wartość oczekiwana zdyskontowanej sumy nagród, jeżeli agent jest w stanie s

Vπ(s) = Eπ(Gt | st = s)

Funkcja wartości akcji (action-value function)

Wartość oczekiwana zdyskontowanej sumy nagród, jeżeli agent jest w stanie s i wykonał akcję a.

Qπ(s, a) = Eπ(Gt | st = s , at = a)

Iteracja strategii (Policy iteration)
π0 → vπ0 → π1 → vπ1 → · · · → π?

v(s)←
∑
s′

p(s′|s, π(s))
[
r(s, π(s), s′) + γv(s′)

]
π(s)← arg max

a

∑
s′

p(s′|s, a))
[
r(s, a, s′) + γv(s′)

]
Przykład

Agent porusza się na planszy 3x3. Dostępne akcje ↑, ↓,←,→. Przejście poza mapę skutkuje pozostaniem na tym samym polu. Za wykonanie
każdego ruchu agent dostaje karę r = −1. Stany (1,1) oraz (3,3) są stanami terminalnymi:

-1 -1 -1
-1 -1 -1
-1 -1 -1

a) Znajdź optymalną strategię wykonując iterację strategii jak opisano wyżej.

Q-learning

Q(st, at)← Q(st, at) + α

[
rt+1 + γmax

a
Q(st+1, a)−Q(st, at)

]
• α - szybkość uczenia (learning rate), niewielka wartość np.: α = 0.1

• γ - discount factor, zazwyczaj bliskie 1 (np.: γ = 0.99)
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Przykład

Rozpatrzmy grę, w której są trzy pola (numerowane kolejno: 1, 2, 3):

-1 -1 0

Agent może wykonywać ruchy← i→. Za wejście do stanu 1 lub 2 dostaje nagrodę r = −1. Stan 3 jest stanem terminalnym, za wejście
do którego agent dostaje nagrodę r = 0. Przyjmijmy, ze γ = 1, α = 0.5

b) Podaj wartości tabelki Q oraz wyznaczoną przez nią strategię, gdy agent wykona dwa następujące przebiegi:

• Zacznie na polu 2 i wykona ruchy ←,←,→,→.

• Zacznie na polu 1 i wykona ruchy ←,→,→.
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20 Sieci neuronowe
Sieci neuronowe w poniższych zadaniach mają progową funkcję aktywacji

σ(x) =

{
1 gdy x  0
0 gdy x < 0

Gdy chcemy, aby funkcji aktywacji była ciągła, stosuje się funkcję sigmoidalną:

σ(x) =
1

1 + e−βx

a) Skonstruuj sieć neuronową realizującą bramkę logiczną AND i OR. Narysuj na płaszczyźnie zbiór punktów dla którego ta sieć zwraca
1 po rozszerzeniu dziedziny neuronów wejściowych na zbiór liczby rzeczywistych.

b) Jw., lecz dla XOR.

c) Uzasadnij, że zwykły pojedynczy perceptron nie jest w stanie realizować bramki XOR.

d) Opisz uczenie sieci neuronowych na przykładzie uczenia regresji liniowej z kwadratową funkcją straty.

20.1 Uczenie regresji liniowej
Danymi są punkty w n-wymiarowej przestrzeni (x̄ ∈ Rn) z decyzją y ∈ R. Niech w0, w1, . . . , wk oznaczają współczynniki regresji przy
kolejnych wymiarach. Chcemy znaleźć płaszczyznę wyrażoną wzorem postaci hw(x1, x2, . . . , xk) =

∑j=k
j=1 wjxi + w0, która będzie miała

minimalny błąd przybliżenia, czyli
∑

x̄,y
(y − hw(x̄))2. Zaczniemy od losowych współczynników i nasz algorytm będzie polegał na ite-

racyjnym poprawianiu błędu na poszczególnych punktach. W tym celu chcemy poznać gradient błędu na każdym ze współczynników z
osobna:

δLoss(w, x̄)
δwi

=
δ

δwi
(y − hw(x̄))2 = 2(y − hw(x̄))

δ

δwi
(y − hw(x̄)) = −2(y − hw(x̄))

δ

δwi
(

j=k∑
j=1

wjxj + w0)

δLoss(w, x̄)
δw0

= −2(y − hw(x̄))

δLoss(w, x̄)
δwi

= −2(y − hw(x̄))xi

Wprowadzamy jeszcze współczynnik uczenia się α. Każdy punkt poprawia nam współczynniki o trochę:

w0 ← w0 + α(y − hw(x̄))

wi ← wi + α(y − hw(x̄))xi
Powtarzamy powyższe dla wszystkich danych po kolei tak długo, jak będziemy otrzymywać postęp. Ostatecznie, nasz algorytm wygląda
następująco:

function Ucz(dane)
w0, w1, . . . , wi ← losowe wartości
repeat

for wiele razy do . Wybór przykładów
for x̄, y ← przykład do . Wspinanie się po gradiencie

w′0 ← w0 + α(y − hw(x̄))
w′i ← wi + α(y − hw(x̄))xi
w0 ← w′0, wi ← w′i

end for
end for
error ← 1

N

∑
x̄,y

(y − hw(x̄))2 (średni błąd na danych)
until error praktycznie przestanie się zmieniać

end function
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21 Arytmetyzacja logiki
Wartościowanie jest funkcją przypisującą termom (zmiennym zdaniowym bądź formułom logicznym) elementy z pewnego zbioru. W
przypadku logiki klasycznej jest to ρ : X → {0, 1}
a) Zapisz arytmetyczną interpretację operatorów ∨,∧,¬,⇒.

b) Jakie jest wartościowanie tautologii? Pokaż, że ρ(p ∨ ¬p) = 1, niezależnie od ρ(p). Co z innymi tautologiami?

c) Udowodnij wzory de Morgana: ρ(a ∧ b) = ρ(¬(¬a ∨ ¬b)).

22 Logika trójwartościowa
W logice trójwartościowej (w wersji Kleene’a), funkcja wartościująca jest typu ρ : X → {0, 1

2 , 1}, gdzie X jest termem sygnatury.
Zachowujemy taką samą arymetryzację operatorów, jak przy logice klasycznej.

a) Rozrysuj tabelki z wartościowaniem poszczególnych operatorów w zależności od wartości ich argumentów. Np.

∨ 0 1
2 1

0
1
2
1

b) Czy nadal ρ(p ∨ ¬p) = 1?

c) Czy wzory de Morgana nadal zachodzą?

d) Czy istnieją tautologie – zdania, które niezależnie od wartościowania zmiennych będą zawsze wartościowały się do 1?

e) Zaproponuj interpretację powyższej arymetryzacji.

f) Wypełnij tabelki z punktu a) w inny sposób i przedstaw interpretację.
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23 Logika rozmyta, zbiory rozmyte
Tym razem ρ : X → [0, 1].

1. Opisz arymetryzację ¬ i poznane T-normy dla ∧. Dla każdej T-normy znajdź spójne wzory dla ∨ i ⇒.

2. Dla każdej T-normy wypisz tabelki jak w 2.a. (Tylko dla 0, 1
2 i 1)

3. Dla poniższych definicji zbiorów rozmytych:

narysuj reprezentację graficzną, korzystając z norm Zadeha i Łukasiewicza:

• Niski ∩Wysoki,

• (Niski ∪ Średni) \Wysoki.

4. Przedstaw interpretację norm Zadeha, Mengera i Łukasiewicza. Dla danej zmiennej logicznej p, oblicz:

• p ∨ p,
• p ∧ p,
• p ∨ ¬p,
• p ∧ ¬p.

5. Pomyśl nad możliwymi zastosowaniami zbiorów rozmytych.
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24 Logika zdań
a) Które z następujących zdań są tautologiami, które tylko spełnialne, a które niespełnialne?

i. ((A⇔ B) ∧B)⇒ A

ii. (¬A)⇒ (A ∧B)

iii. (A⇒ B)⇒ ((B ⇒ C)⇒ (A⇒ C)

iv. (B ⇔ (B ⇒ A))⇒ A

v. A ∧ ¬(A ∨B)

b) Pokaż niespełnialność zbioru klauzul: S = {p,¬p ∨ q, q ∨ s, r ∨ s, r ∨ ¬s,¬r ∨ t,¬r ∨ ¬t, p ∨ ¬p}

i. stosując rezolucję,

ii. stosując algorytm Davisa-Putnama:

wejście: zbiór S klauzul rachunku zdań

1. Usuń wszystkie tautologie z S.

2. Dopóki wszystkie zbiory nie są explicite sprzeczne (tzn. zawierają literał l i ¬l ) i wszystkie są niepuste, wykonuj następujące reguły
zastępowania zbioru:

(a) [One-literal clause rule] Jeśli występuje klauzula 1-literałowa l, usuń wszystkie klauzule zawierające l z l włącznie i wszystkie
wystąpienia ¬l.

(b) [Affirmative-negative rule] Jeśli l występuje w jakiejś klauzuli, a ¬l nie występuje w zbiorze, usuń wszystkie klauzule
zawierające l.

(c) [Splitting rule] Jeśli reguła (a) ani (b) nie jest stosowalna, wybierz literał l taki, że l i ¬l występują w zbiorze klauzul i zastąp
ten zbiór dwoma zbiorami:

i. zbiór klauzul z usuniętymi klauzulami zawierającymi l i usuniętymi wszystkimi wystąpieniami ¬l ;
ii. zbiór klauzul z usuniętymi klauzulami zawierającymi ¬l i usuniętymi wszystkimi wystąpieniami l ;

(d) [Subsumption rule] Usuń każdą klauzulę A taką, że w zbiorze występuje podklauzula dla A.

c) Sprowadź do postaci CNF i za pomocą rezolucji zbadaj:

i. że z formuły ((p ∧ q)⇒ z) ∧ ¬(¬q ∨ z) wynika p⇒ z,

ii. spełnialność [(q ∨ ¬z)⇒ p] ∧ (z ⇒ ¬p).

d) Czy algorytm rezolucji jest poprawny i ma warunek stopu?

25 Logika I rzędu
a) Podaj najbardziej ogólne podstawienie unifikujące następujące termy lub uzasadnij jego nieistnienie. Termy oznaczone są symbolami

a, b, f , a zmienne x, y.

1. f(x), f(a)

2. f(g(x), x), f(y, a)

3. a, b

4. a, f(x)

5. f(x), f(x, x)

6. x, y

7. x, f(x)

b) Posługując się metodą rezolucji dla logiki pierwszego rzędu, wykaż że następująca formuła jest tautologią:

∀y [∀x(P (y)⇒ R(x, y))⇒ (P (y)⇒ ∀xR(x, y))]

Kolejność: eliminacja

c) Za pomocą rezolucji wykaż, że tautologią jest (zadanie wymaga reguły faktoryzacji):

¬∃y∀z [P (z, y)⇔ ¬∃x(P (z, x) ∧ P (x, z)]

d) Zbadaj spełnialność następującego zbioru klauzul:

R(f(x)),¬R(y) ∨R(f(y))
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