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Alle antwoorden dienen duidelijk geformuleerd en gemotiveerd te worden.

1. (a) Laat zien dat iedere Boolse functie f : {0, 1}n → {0, 1} door een discreet 2-laags
perceptron berekend kan worden.

(b) Geef een voorbeeld van een Boolse functie f : {0, 1}3 → {0, 1} die niet door een
discreet 1-laags perceptron berekend kan worden. Geef ook aan waarom dat zo
is.

(c) Ontwerp een discreet 2-laags perceptron met n inputknopen en n outputneuro-
nen, zodanig dat de output van neuron j gelijk is aan 1 dan en slechts dan als
input j maximaal is, d.w.z. voor alle j, 1 ≤ j ≤ n,

yj = 1 ≡ xj = (max i : 1 ≤ i ≤ n : xi).

2. Beschouw de volgende, meest eenvoudige, drempelloze, versie van een continu 2-laags
perceptron. x is de invoer van het netwerk, y de uitvoer van het “hidden” neuron en
z de uitvoer van het netwerk. v en w zijn de gewichten.
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(a) Geef de kwadratische fout E(v,w) behorende bij een leervoorbeeld (x, t), waarbij
t de vereiste uitvoer is bij invoer x.

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

(c) Leid de gewichtsaanpassing ∆v af, behorende bij het error backpropagation
leeralgoritme.

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

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

(c) Geef de gewichtsmatrix en biasvector van een Hopfield netwerk met vier neuro-
nen dat het patroon p = (1,−1,−1, 1)T herkent. Is dit het enige patroon dat
door uw netwerk herkend wordt?



(d) Geef aan wat we met de tekenveronderstelling (sign-assumption) bedoelen en
waarom deze veronderstelling gemaakt wordt. Toon aan dat het door u in het
vorige onderdeel gegeven Hopfield netwerk aan de tekenveronderstelling voldoet.

(e) Geef, in de vorm van een toestandsdiagram, voor het door u in het vorige onder-
deel gegeven Hopfield netwerk de toestanden die doorlopen worden onder toe-
passing van de synchrone update regel uitgaande van begintoestand (1, 1, 1, 1)T .
Evenzo voor begintoestand (−1, 1,−1,−1)T .

4. Beschouw een netwerk voor unsupervised competitive leren bestaande uit 1 input-
knoop en 2 neuronen, bedoeld om de leerverzameling X = {−6,−4, 4, 6} in twee
clusters te verdelen.

(a) Geef de batch-versie van het “winner takes all” leeralgoritme.

(b) Laat zien dat in iedere stap van het algoritme het gewicht van het winnende
neuron opschuift in de richting van het gemiddelde van de leervectoren waarvoor
het de winnaar is.

(c) Laat zien dat het leeralgoritme voor leerverzameling X niet kan eindigen in een
situatie waarin de ene cluster 1 en de andere cluster 3 leervectoren bevat.

(d) Geef de waarde van de gewichten w1 en w2 in het geval het leeralgoritme
geëindigd is in een situatie waarin cluster 1 alle leervectoren bevat en cluster 2
leeg is.

(e) Geef alle clusterverdelingen met bijbehorende gewichten waarin het leeralgorit-
me kan eindigen zodanig dat iedere cluster precies 2 leervectoren bevat.

Voor de opgaven kunnen maximaal de volgende punten behaald worden:

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

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


