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Punkty

Systemy Ucz ↪ace si ↪e
— Czas pisania pracy: 75 minut —

1. Rozpatrujemy przestreń X = <2 oraz klas ↪e poj ↪eć

C = {fa,b : <2 → {0, 1} : a, b ∈ <}

gdzie fa,b(x, y) = a(x2 + y2)− b.

Niech mC(n) oznacza maksymaln ↪a liczb ↪e podzbiorów zbioru n-elementowego definiowanych
przez funkcje z C

a) mC(2) = 3;

b) mC(3) = 6;

c) mC(4) = 8;

2. Niech C b ↪edzie klas ↪a funkcji z poprzedniego zadania. Chcemy wyznaczyć wymiar Vapnika-
Chervonenkisa tej przestrzeni

a) V Cdim(C) = 2;

b) V Cdim(C) = 3;

c) V Cdim(C) =∞;

3. Podaj wzór na mC(n), gdzie C jest klas ↪a funkcji z poprzedniego zadania.

4. Klas ↪e poj ↪eć H nazywamy wyuczaln ↪a, wtedy i tylko wtedy, gdy

a) istnieje algorytm uczenia si ↪e, który bezb l ↪ednie uczy si ↪e każdego poj ↪ecia z H;

b) V Cdim(H) =∞;

c) istnieje prawdopodobnie aproksymacyjnie poprawny (PAC) algorytm dla H;

5. Dany jest zbiór liczb {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60}. Chcemy znaleźć 3 klas-
try. Podaj centroidy otrzymane po dwóch krokach algorytmu k-centroidów minimalizuj ↪ac
sum ↪e kwadratów b l ↪edów zak ladaj ↪ac, że zainicjowano 3 pierwsze centroidy {2}, {5}, {20}.

6. Która z nast ↪epuj ↪acych metod jest metod ↪a uczenia bez nadzoru?



a) Algorytm Vitterbiego (SVM);

b) Sieci Bayesowskie;

c) Uczenie ze wzmocnieniem;

7. Rozpatrujemy nast ↪epuj ↪ac ↪a tablic ↪e decyzyjn ↪a, w której Gen1, Gen2, Gene3, Smoking
s ↪a atrybutami, zaś Site of Origin jest decyzj ↪a.

Patient Gene1 Gene2 Gene3 Smoking Site of origin
x1 -1 -1 0 Yes Lung
x2 0 0 0 Yes Lung
x3 0 -1 1 No Colon
x4 0 0 0 Yes Lung
x5 0 -1 0 Yes Lung
x6 -1 -1 0 Yes Lung
x7 -1 1 0 No Colon
x8 -1 1 0 No Colon
x9 0 1 0 Yes Colon
x10 -1 -1 1 No Lung
x11 0 -1 0 Yes Lung
x12 0 -1 0 Yes Lung
x13 0 -1 1 No Colon
x14 0 1 1 No Colon
x15 -1 1 0 No Colon
x16 -1 -1 1 No Colon

Sklasyfikuj obiekty

x17 0 -1 0 Yes ?
x18 0 -1 1 No ?

za pomoc ↪a metody Naive-Bayes.

8. Dla za l ↪aczonego drzewa decyzyjnego, oblicz



(a) B l ↪ad dla tablicy z poprzedniego zadania

(b) Procent poprawnych odpowiedzi wtedy, gdy drzewo wskazuje na decyzj ↪e “Lung”
(tzw. true positive rate)

(c) Kiedy odpowiedź klasyfikatora jest bardziej wiarygodna? wtedy, gdy drzewo wskazuje
na decyzj ↪e  Lung” czy wtedy, gdy drzewo wskazuje na decyzj ↪e Ćolon”?

9. Chcemy skonstruować drzewo decyzyjne dla tej tablicy. Który test, wed lug Ciebie,
powinien być używany w korzeniu drzewa? Odpowiedź uzasadnij

Czy potrafisz narysować drzewo decyzyjne, które jest trzypoziomowe (tak jak drzewo z
poprzedniego zadania) ale ma lepsz ↪a skuteczność na tablicy treningowej?



10. Dla funkcji j ↪adrowej K(x,y) = (〈x,y〉+1)3 znaleźć odpowiednie zanurzenie Φ : R2 → Rk

tak, aby
〈Φ(x), Φ(y)〉 = K(x,y)


