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1. Beschouw de volgende configuratie in het platte vlak.

l1

l2

l4 l5

l3 l6

Hierin worden de 6 lijnen gegeven door de vergelijkingen

l1 : x2 = 1 l3 : x1 − x2 = −2 l5 : x1 + x2 = −2

l2 : x2 = −1 l4 : x1 − x2 = 2 l6 : x1 + x2 = 2

Merk op dat de oorsprong van het (niet getekende) coördinatenstelsel in het centrum
van de ingesloten witte zeshoek ligt.

(a) De ingesloten witte zeshoek wordt gekarakteriseerd door het volgende predikaat

x2 < 1 ∧ x2 > −1 ∧ x1−x2 < 2 ∧ x1−x2 > −2 ∧ x1 +x2 < 2 ∧ x1 +x2 > −2

Iedere conjunct beschrijft een halfvlak en is dus uit te rekenen met 1 neuron
(herschrijf daartoe iedere conjunct uit bovenstaande clause in de vorm w0 +
w1x1 + w2x2 > 0). Dit levert een eerste laag van het perceptron met 6 neurons:
voor iedere lijn één en met gewichten en drempels zodanig dat de output 1 is voor
het gezochte halfvlak. De tweede laag bestaat uit 1 neuron dat de conjunctie,
d.w.z. de doorsnede van de zes halfvlakken uitrekent (zie dictaat pagina 26 voor
de details).

1



(b) Ieder van de zes driehoeken heeft zijn zijden op drie van de zes lijnen en wordt
dus door drie halfvlakken behorende bij die lijnen bepaalt. Voor iedere driehoek
is dus op eenzelfde manier als bij vorige onderdeel een 2-laags perceptron te
definieren met 3 neuronen in de eerste laag en 1 neuron in de tweede laag.
Aangezien er slechts 6 lijnen zijn kunnen de 6 × 3 = 18 neuronen uit de eerste
laag samengenomen worden tot 6 neuronen, zoals in onderdeel 1b. Pas op dat
iedere driehoek nu halfvlak heeft dat het complement is van die uit de zeshoek!
De tweede laag bevat voor iedere driehoek een output. De derde laag van het
netwerk moet dan de disjunctie van de outputs van de tweede laag berekenen (zie
dictaat pagina 27 voor de details). In het totaal bevat dit netwerk 6+6+1 = 13
neuronen.

(c) Nee dat kan niet. Neuronen uit de eerste laag classificeren altijd een halfvlak.
Iedere figuur, dus ook de grijze moet dus gekarakteriseerd worden door een
Boolse functie met literals van de vorm “punt p zit (niet) in halfvlak h”. Als er
slechts twee lagen nodig zijn, dan betekent dit dat deze Boolse functie met een
1-laags netwerk te beschrijven is. Voor het gebied bestaande uit de grijze drie-
hoeken kan dit niet, omdat de bijbehorende Boolse functie van zes variabelen
de eigenschap heeft dat door geschikte keuze van vier van de zes variabelen de
XOR-functie ontstaat, waarvan we weten dat die niet door een 1-laags percep-
tron uitgerekend kan worden. In de figuur is dit als volgt in te zien. Beschouw
een grijze “zandloper” die uit twee grijze driehoeken die elkaar raken bestaat.
Kies in ieder grijze driehoek van de zandloper een grijs punt en in iedere wit-
te inkeping van de zandloper een wit punt. Dit geeft de karakteristieke XOR
configuratie.

(d) Ja dat is mogelijk. Uit de ingesloten witte zeshoek is door toevoeging van drie
grijze elkaar niet rakende driehoeken een grote driehoek te maken. Op deze
manier kunnen twee grote driehoeken gemaakt worden die tezamen alle zes de
grijze driehoeken bevatten. Het is zelfs zo dat de zes grijze driehoeken het
symmetrisch verschil van de twee grote driehoeken vormen. Maak nu als volgt
een 4-laags perceptron: maak eerst een 2-laags perceptron met 6 neuronen in
de eerste laag en 2 neuronen in de tweede laag dat de beide grote driehoeken
classificeert; gebruik vervolgens de uitvoer van dit perceptron als de invoer van
een 2-laags perceptron dat het symmetrisch verschil, d.w.z. de XOR-functie,
berekent. Zo ontstaat een 4-laags perceptron met 6 + 2 + 2 + 1 = 11 neuronen.

2. Beschouw het volgende continue 2-laags perceptron.
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y z
w3

x1 w1

x2
w2

Vector x = (x1, x2)
T is de invoer van het netwerk. Vector w = (w1, w2, w3)

T is de
vector van de gewichten van het netwerk. De uitvoer y van het “hidden” neuron
wordt berekend met een lineaire transfer functie en de uitvoer z van het hele netwerk
met behulp van de sigmöıde functie.

(a) Er geldt z = s(w3y) en y = w1x1 + w2x2. De fout wordt gegeven door

E(w) = 1
2
(t − z)2 = 1

2
(t − s(w3y))2 = 1

2
(t − s(w3(w1x1 + w2x2)))

2

met s(x) de sigmöıde functie. Er geldt s′(x) = s(x)(1 − s(x)).

(b) Met behulp van de kettingregel voor differentiëren vinden we

∆w3 = −α ∂
∂w3

E(w) = (t − z)z(1 − z)y

met α een niet-negatieve leerparameter.

(c) Evenzo berekenen we

∆w1 = −α ∂
∂w1

E = (t − z)z(1 − z)w3x1

∆w2 = −α ∂
∂w2

E = (t − z)z(1 − z)w3x2

3. Beschouw een Hopfield netwerk H van 4 neuronen, waarvan alle gewichten de waarde
1 hebben en alle drempelwaarden 0 zijn.

(a) Zie dictaat, pagina 52

(b) Zie dictaat, pagina 52

(c) Zie dictaat, pagina 54

(d) De consensus CH van Hopfield netwerk H wordt gegeven door

CH(x) = x1x2 + x1x3 + x1x4 + x2x3 + x2x4 + x3x4

Er geldt

CH(x) =





6 als het aantal enen in x nul of vier is

0 als het aantal enen in x één of drie is

−2 als het aantal enen in x twee is
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De consensus CH(x) heeft dus twee locale maxima met waarde 6 (merk op dat
de toestanden met consensus 0 een buur met consensus 6 hebben). Aangezien
de lokale maxima van de consensus tevens de enige stabiele toestanden zijn, zijn
er ook twee stabiele toestanden.

(e) Aangezien ieder gewicht van netwerk H de waarde 1 heeft en alle drempelwaar-
den 0 zijn, zal een neuron de toestand aannemen die de meerderheid van zijn
buren heeft. In een begintoestand met drie of meer neuronen in toestand 1 zal
een neuron met toestand 1 dus niet meer van toestand veranderen, en zal een
neuron met toestand -1 naar toestand 1 overgaan. Dus zal in al deze gevallen
de eindtoestand van het netwerk de toestand met vier enen zijn. Evenzo zal in
een begintoestand met nul of één enen het netwerk naar een toestand met nul
enen convergeren. Indien initieel precies twee neuronen de toestand 1 en twee
neuronen de toestand -1 hebben, dan hangt de eindtoestand af van het eerste
neuron dat geselecteerd wordt. Is dat een neuron met toestand 1, dan gaat dat
neuron over in toestand -1 en zal de eindtoestand nul enen bevatten. Heeft het
geselecteerde neuron toestand -1, dan zal de eindtoestand vier enen bevatten.

4. Beschouw vier punten x(1), x(2), x(3) en x(4) gelegen op een rechte lijn. De afstand
tussen x(1) en x(2) is 8. De afstand tussen x(2) en x(3) is a. De afstand tussen x(3) en
x(4) is 2a.

(3)x (4)x(1)x (2)x

8 a 2a

We kunnen deze vier punten op een aantal manieren aan 2 clusters toekennen. Clus-
tertoekenning C̃ wordt gegeven door C̃(1) = C̃(2) = 1 en C̃(3) = C̃(4) = 2. Cluster-
toekenning C door C(1) = 1 en C(2) = C(3) = C(4) = 2.

(a) Zie dictaat, pagina 77 versie II.

(b)

E =
1

2P

∑

1≤j≤P

‖ x(j) − mC(j) ‖
2

waarbij P het aantal punten is en mC(q) het zwaartepunt (gemiddelde) van
cluster C(q) is.

(c) De zwaartepunten van de clusters worden voor clustertoekenning C̃ gegeven
door m̃1 = x(1) +4 en m̃2 = x(3) +a en voor clustertoekenning C door m1 = x(1)

en m2 = x(3) + a
3
. Hieruit valt eenvoudig te berekenen dat

EC̃ = 4 +
a2

4
EC =

7

12
a2
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(d) Als de afstand van x(2) tot m̃1 groter is dan de afstand van x(2) tot m̃2, dan zal
x(2) van cluster veranderen. Dus voor 4 > 2a, ofwel a < 2.

(e) Als de afstand van x(2) tot m2 groter is dan de afstand van x(2) tot m1, dan zal
x(2) van cluster veranderen. Dus voor 4

3
a > 8, ofwel a > 6.

(f) Voor a = 4 geldt 8 = EC̃ < EC = 91
3
, maar er vindt geen overgang van

cluster C naar cluster C̃ plaats. Het K-means algoritme blijft, indien gestart
met clustertoekenning C, dus in een niet optimale toekenning steken. Dit komt
doordat het algoritme er geen rekening mee houdt dat ook de clustergemiddelden
veranderen bij overgang van een punt naar een nieuwe cluster.
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