
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Faculteit Wiskunde en Informatica

Examen Neurale Netwerken (2L490), op woensdag 11 augustus 2004, 09.00 - 12.00 uur.

Alle antwoorden dienen duidelijk geformuleerd en gemotiveerd te worden.

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) Ontwerp een 2-laags perceptron dat de ingesloten witte zeshoek classificeert.

(b) Ontwerp een 3-laags perceptron dat het gebied bestaande uit de zes grijze drie-
hoeken classificeert.

(c) Kan het grijze gebied ook door een 2-laags perceptron geclassificeerd worden?
Motiveer uw antwoord.

(d) Is het mogelijk het grijze gebied te classificeren met een 4-laags perceptron met
minder neuronen dan het 3-laags perceptron uit onderdeel 1b? Zo ja, geef zo’n
perceptron. Zo niet, geef dan de reden daarvoor aan.

2. Beschouw het volgende continue 2-laags perceptron.
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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. Alle drempelwaarden zijn 0. 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) Geef de kwadratische fout E(w) = E(w1, w2, w3) behorende bij een leervoor-
beeld (x, t), waarbij t de vereiste uitvoer is bij invoervector x.

(b) Leid de gewichtsaanpassing ∆w3 af, behorende bij het error backpropagation
leeralgoritme.

(c) Leid de gewichtsaanpassingen ∆w1 en ∆w2 af, behorende bij het error backpro-
pagation leeralgoritme.

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

(a) Geef voor een willekeurig Hopfield netwerk de asynchrone update regel.

(b) Geef voor een willekeurig Hopfield netwerk de definitie van een stabiele toestand
en geef aan waarom men in dergelijke toestanden gëınteresseerd is.

(c) Geef voor een willekeurig Hopfield netwerk de definitie van de consensus.

(d) Bepaal voor Hopfield netwerk H de consensus en laat op basis hiervan zien dat
H precies twee stabiele toestanden heeft.

(e) Geef, indien mogelijk, voor iedere begintoestand van H aan naar welke stabiele
toestand het netwerk convergeert.

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
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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) Geef voor een willekeurige collectie vectoren de versie van het K-means cluste-
ring algoritme startende vanuit een initiële clustertoekenning.

(b) Als we K-means clustering zien als een vorm van unsupervised competitive
learning dan kunnen we spreken over de gemaakte fout bij een gegeven clus-
tertoekenning. Geef de algemene formule voor die fout bij willekeurige cluster-
toekenning C.

(c) Bereken de K-means fout in bovenstaande voorbeeld voor zowel C̃ als C.

(d) Voor welke waarde van parameter a maakt het K-means algoritme startende

met cluster C̃ een overgang naar cluster C?

(e) Voor welke waarde van parameter a maakt het K-means algoritme startende

met cluster C een overgang naar cluster C̃?

(f) Het geval a = 4 laat een zwakte van het K-means algoritme zien. Welke is dat?

Voor de opgaven kunnen maximaal de volgende punten behaald worden:

opg. 1a: 2 punten opg. 2a: 2 punten opg. 3a: 2 punten opg. 4a: 2 punten
opg. 1b: 3 punten opg. 2b: 4 punten opg. 3b: 2 punten opg. 4b: 2 punten
opg. 1c: 2 punten opg. 2c: 4 punten opg. 3c: 2 punten opg. 4c: 2 punten
opg. 1d: 3 punten opg. 3d: 2 punten opg. 4d: 1 punt

opg. 3e: 2 punten opg. 4e: 1 punt
opg. 4f: 2 punten
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