
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Faculteit Wiskunde en Informatica

Examen Neurale Netwerken (2L490), op vrijdag 26 augustus 2005, 14.00 - 17.00 uur.

Alle antwoorden dienen duidelijk geformuleerd en gemotiveerd te worden.

1. Deze vraag betreft het classificeren van gebieden in de n-dimensionale ruimte met
behulp van een perceptron.

(a) Verklaar waarom ieder gebied in Rn dat begrensd wordt door een eindig aantal
(n−1)-dimensionale hypervlakken geclassificeerd kan worden met een 3-laags
perceptron.

(b) In de onderstaande figuur is het platte vlak met behulp van de vier elkaar in de
oorsprong snijdende lijnen

l1 : x1 = −x2 l2 : x1 = 0 l3 : x1 = x2 l4 : x2 = 0

onderverdeeld in de acht gebieden R1 tot en met R8.

l1

R3

R4R7

R8

R1

R6 R5

l2 l3

l4

R2

Bij de beantwoording van dit en het volgende onderdeel is het irrelevant hoe
de punten op ieder van de vier lijnen, d.w.z. op de randen van de gebieden
geclassificeerd worden.

Geef een perceptron dat het gebied R1∪R5 uit bovenstaande figuur classificeert.

(c) Beschouw voor 2 ≤ j ≤ 8 de gebieden R1∪Rj uit bovenstaande figuur. Geef voor
iedere j aan wat het minimale aantal lagen (2 of 3) is van enig perceptron dat
het betreffende gebied classificeert. Beargumenteer uw antwoord voor R1 ∪R5.
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2. Beschouw een continu 1-laags perceptron met lineaire neuronen.

(a) Geef voor dit netwerk de batchversie van het op de delta-regel gebaseerde leer-
algoritme.

(b) Gegeven een verzameling trainingsparen {(x(q), t(q)) | 1 ≤ q ≤ P} definiëren we
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Laat zien dat voor delta-rule learning geldt ∆w = α(R− Cw), waarbij vector

R gegeven is door R = X̂T T en matrix C door C = X̂T X̂.

(c) Toon aan dat als de fout E(w) minimaal is voor w = w∗, dat dan geldt Cw∗ =
R.

(d) Bereken m.b.v. de kleinste kwadraten methode de rechte lijn y = w0 +w1x1 die
het beste past bij de punten

(x1, y) ∈ {(−4,−1), (−3,−1), (−2,−2), (0,−1), (2, 0), (3, 2), (4, 3)}

Hint. Gebruik onderdelen (b) en (c), en let op dat daarbij verondersteld is dat
alle trainingsvectoren x uitgebreid zijn met een component x0 = 1.

3. Deze vraag betreft het herkennen van patronen met behulp van een Hopfield netwerk.

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

(b) Beschouw het volgende patroon van drie bij twee pixels.
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Geef de gewichtsmatrix en biasvectors van een Hopfield netwerk dat dit patroon
herkent.

(c) Geef voor ieder van de zes verstoorde patronen die uit bovenstaand patroon
verkregen kunnen worden door een pixel te inverteren aan of het netwerk onder
toepassing van de asynchrone update regel het oorspronkelijke patroon terug
zal vinden. Zo niet, geef aan naar welk patroon (of patronen) het netwerk dan
wel kan convergeren.

(d) Zijn er nog meer patronen die het netwerk herkent? Motiveer uw antwoord, een
simpel ja of nee volstaat niet!
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4. Beschouw de leerverzameling X = {−1, 0, 1, 2} die bestaat uit 4 punten gelegen op
een rechte lijn.

(a) Geef voor willekeurige K ≥ 1 de versie van het K-means clustering algoritme
dat begint met willekeurige waarden voor de clustergemiddelden.

(b) Wat wordt er in de context van een clustering algoritme verstaan onder een dood
neuron?

(c) Laat voor a en b twee niet-negatieve reële getallen zien dat bij uitvoering van
het K-means clustering algoritme met initiële clustergemiddelden m1 = −a
en m2 = b geen dode neuronen optreden als −2 ≤ b−a < 4. Veronderstel
hierbij dat een punt dat even ver van beide clustergemiddelden ligt aan het
laagstgenummerde cluster toegewezen wordt.

(d) Geef aan voor welke waarden van b−a toepassing van het K-means clustering
algoritme resulteert in de cluster toekenning C1 = {−1, 0, 1} en C2 = {2}.

(e) Geef aan voor welke waarden van b−a toepassing van het K-means clustering
algoritme resulteert in de cluster toekenning C1 = {−1} en C2 = {0, 1, 2}.

Voor de opgaven kunnen maximaal de volgende punten behaald worden:

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

opg. 2d: 4 punten opg. 3d: 2 punten opg. 4d: 2 punten
opg. 4e: 2 punten
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