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Examen Neurale Netwerken (2L490), op maandag 9 juli 2007, 09.00 - 12.00 uur.

Alle antwoorden dienen duidelijk geformuleerd en gemotiveerd te worden.

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

(a) Beschrijf de standaardconstructie om een willekeurig gebied uit Rn dat begrensd
wordt door een eindig aantal n−1-dimensionale hypervlakken te classificeren
met behulp van een 3-laags perceptron met discrete neuronen.

(b) In de onderstaande figuur is het platte vlak door middel van 8 lijnen die gegeven
worden door de vergelijkingen

l0 : x1 + x2 = 0 l1 : x1 = −1 l2 : x1 = 0 l3 : x1 = 1

l4 : x1 − x2 = 0 l5 : x2 = 1 l6 : x2 = 0 l7 : x2 = −1

verdeeld in een aantal gebieden waaronder een achttal rechthoekige driehoeken.
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Construeer — bij voorkeur volgens de door u in onderdeel (a) beschreven me-
thode — een 3-laags perceptron dat het gebied R0 ∪R2 ∪R5 ∪R7 classificeert.

Bij de beantwoording van dit en het volgende onderdeel maakt het niet uit hoe
de punten gelegen op de randen van de gebieden geclassificeerd worden.



(c) Indien aan het gebied uit onderdeel (b) de driehoeken R1 en R6 worden toege-
voegd, kan het resulterende gebied dan door een twee-laags perceptron herkend
worden? Zo, ja geef dit perceptron. Zo nee, geef een argument waarom dit niet
mogelijk is.

2. Beschouw het in de onderstaande figuur gegeven 2-laags netwerk met 3 continue
neuronen:
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De activatiefunctie van neuronen 1 en 2 is de sigmoide functie s(z) = 1
1+e−z , en neuron

3 is een lineair neuron. Verder hebben alle neuronen drempelwaarde 0.

(a) Laat y de werkelijke output van het netwerk zijn bij input x en t de gewenste
output. Bereken de wijziging in de gewichten w1 tot en met w4 volgens het
standaard error backpropagation algoritme door de partiële afgeleiden van de
fout E = (t− y)2 te bepalen.

(b) Geef aan wat we onder overtraining van een netwerk verstaan en geef aan hoe
we dit kunnen voorkomen.

3. Beschouw de volgende drie patronen:

(b) (c)(a)

(a) Construeer een Hopfield netwerk dat patroon (a) kan herkennen. Zijn er nog
andere patronen die dit netwerk kan herkennen?

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

(c) Beschrijf in woorden wat we onder overspraak (crosstalk) verstaan.



(d) Zal een Hopfield netwerk dat ontworpen is om patronen (b) en (c) te herkennen
last hebben van crosstalk?

4. Deze opgave heeft betrekking op unsupervised learning.

(a) Geef zowel de incrementele versie als de batch versie van het simple competitive
learning (SCL) algoritme.

(b) Toon aan dat in stap l van de batch-versie van het SCL-algoritme de aanpassing
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(c) Het SCL-algoritme kan last hebben van dode neuronen. Wat wordt daaronder
verstaan en hoe kunnen die voorkomen worden?

(d) Geef aan waarin self-organized learning verschilt van simple competitive learning.
Doe dit door de doelstelling van de methode te beschrijven en door aan te geven
hoe de incrementele versie van het SCL-algoritme gewijzigd moet worden om
self-organized learning te bewerkstelligen.

(e) Noem twee toepassingen van self-organized learning.

Voor de opgaven kunnen maximaal de volgende punten behaald worden:

opg. 1a: 4 punten opg. 2a: 3 punten opg. 3a: 4 punten opg. 4a: 4 punten
opg. 1b: 4 punten opg. 2b: 5 punten opg. 3b: 2 punten opg. 4b: 2 punten
opg. 1c: 2 punten opg. 3c: 2 punten opg. 4c: 2 punten

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


