نمونه سوال درس يادگيري ماشين (دكتر ربيعي)
سواالت كلي و كوتاه :تعيين كنيد هر كدام عبارات زير صحيح يا غلط هستند .دليل خود را با يك جمله شرح دهيد


خطاي آموزش الگوريتم  K-meansبا يك خوشه ( )K=1هميشه برابر صفر است.



فرض كنيد  nداده در اختيار است .اين مجموعه بطور مساوي به دو دسته آموزش و تست تقسيم شده است .هر چه  nافزايش يابد ،بازدهي تست و
آموزش به يكديگر نزديك ميشوند.



در يك شبكه عصبي مصنوعي ،هر چه تعداد نرونهاي اليه مخفي افزايش يابد ،بازدهي تست و آموزش به يكديگر نزديك ميگردد.



عمليات  ،cross-validationاز  overfittingدر آموزش جلوگيري ميكند.



عمق يك درخت تصميم ميتواند از تعداد دادههاي آموزشي بيشتر باشد.



عمق يك درخت تصميم نميتواند از تعداد attributeهاي دادهها بيشتر باشد.



يك درخت تصميم با عمق  2ميتواند تابع  XORرا مدل كند.



يك شبكه عصبي تك اليه پرسپترون ميتواند تابع  XORرا مدل كند.



انتخاب الگوريتم يادگيري  onlineيا  ،batchدر  overfittingموثر است.



الگوريتم خوشه بندي  ،k-meansنياز به يك پارامتر ورودي مربوط به تعداد خوشهها دارد.



الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي ،ميتواند دادگان را به  kكالس مختلف قسمتبندي (پارتيشنبندي) كند.



الگوريتم خوشهبندي  ،k-meansراه حل بهينه مطلق براي تفكيك دادگان به  Kخوشه را توليد ميكند.



هر چه تعداد دادگان آموزشي بيشتر باشد k-means ،با دقت بيشتري خوشهبندي را انجام ميدهد.



هر چه ابعاد هر نمونه در دادگان آموزشي بيشتر باشد ،k-means ،با دقت بيشتري خوشهبندي را انجام ميدهد.



يادگيري تقويتي فقط براي مسائلي با تعداد حاالت و اعمال محدود قابل اجراست.



در شبكههاي عصبي مصنوعي ،هر چه تعداد دادگان آموزشي بيشتر باشد ،شانس بيش آموزش ( )overfittingافزايش مييابد.



در شبكههاي عصبي مصنوعي ،افزايش تعداد اليهها هميشه منجر به افزايش بازدهي در دادگان تست ميگردد.



در شبكههاي عصبي مصنوعي ،افزايش تعداد اليهها هميشه منجر به افزايش بازدهي در دادگان آموزش ميگردد.



در مراحل اوليهي يادگيري تقويتي ،بيشتر  explorationانجام ميشود و هر چه به سمت انتهاي فرايند يادگيري پيش ميرويم ،الگوريتم از
 exploitationاستفاده ميكند.

فصل  .3يادگيري درخت تصميم ()ID3

 -3-3فرض كنيد دادههاي يك مسئله با  5ويژگي مشخص ميشوند .مقادير قابل قبول براي هر ويژگي ،طبق جدول زير تعيين
ميگردد.

مراحل اجراي الگوريتم  ID3روي دادههاي زير را نشان دهيد.

 -4-3در استفاده از يادگيري درخت تصميم براي دادگان آموزشي كه مقادير ويژگيهاي آن بازهي پيوستهاي از مقادير را در بر
ميگيرد ،چه راه حلي را پيشنهاد ميكنيد؟
فصل  .4شبكههاي عصبي مصنوعي
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 -12-4نرخ يادگيري و مومنتم هر كدام چه نقشهايي در فرايند يادگيري شبكههاي عصبي مصنوعي ايفا ميكنند؟
 -13-4كداميك از توابع زير را ميتوان با يك شبكه عصبي با يك اليه مخفي آموزش داد؟ پاسخ را به تفكيك براي شبكه اي كه از
تابع انتقال خطي ( )linearيا حدآستانه ( hardlimيا  )thresholdاستفاده ميكند شرح دهيد.
 تابع چند جملهاي درجه 1
 تابع چندجملهاي درجه 2
 تابع جزء صحيح
 تابع )f(x)=max(1-x,0
 -14-4توضيح دهيد هر كدام از موارد زير با چه درجهاي در بيش آموزش ( )overfittingيك شبكه عصبي مصنوعي موثر است.
الف) وزنهاي اوليه شبكه
ب) نرخ آموزش
ج) تعداد گرههاي مخفي
د) انتخاب الگوريتم يادگيري دستهاي يا آنالين

فصل  .9الگوريتمهاي ژنتيك
 -1-9شرح دهيد چگونه ميتوان مسالهي  8وزير را با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيك حل كرد؟ نحوهي نمايش كروموزوم ها و تابع ارزشيابي را براي اين
مسئله چگونه ميتوان تعريف كرد؟
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 -3-9چگونه مي توان با كمك الگوريتم ژنتيك ،برنامه امتحاني دانشجويان يك دانشكده را تنظيم كرد؟ نحوهي نمايش كروموزوم ها و تابع ارزشيابي را
براي اين مسئله چگونه ميتوان تعريف كرد؟
 -4-9چگونه ميتوان با كمك الگوريتم ژنتيك ،مسئلهي فروشنده دوره گرد را حل كرد؟ نحوهي نمايش كروموزوم ها و تابع ارزشيابي را براي اين مسئله
چگونه ميتوان تعريف كرد؟

فصل  .13يادگيري تقويتي
 -1-13تفاوتهاي اصلي يادگيري با ناظر و يادگيري تقويتي چيست؟ ( 3مورد)

 -2-13سيستمي براي كنترل يك فرايند با  4حالت { ،}A,B,C,Dبصورت زير طراحي شده است .در هر حالت امكان انجام دو عمل  aو  bوجود دارد.
پاداش بالدرنگ ( r )immediate rewardمتناسب با هر فعاليت در شكل نشان داده شده است .با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويتي و با فرض = γ
 0.9و انجام دنباله فعاليت  ، aababaجدول  Qچگونه تغيير خواهد كرد؟

خوشهبندي
 -1مراحل اجراي الگوريتم  K-meansبا دو خوشه ( )K=2روي دادههاي زير را نشان دهيد .الگوريتم را با دادههاي شماره  1و  10به عنوان مراكز
خوشههاي تصادفي اوليه شروع كنيد.

 -2اگر در مورد تعداد خوشهها در مثال فوق ،مطمئن نباشيم ،چه راه حلي براي انتخاب بهترين  Kپيشنهاد ميكنيد.

 -3نقاط زير را در نظر بگيريد.
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(الف) ماتريس فاصله مربوط به اين نقاط را محاسبه كنيد (تكميل جدول زير) .دقت كنيد كه ماتريس فاصله متقارن است.
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(ب)  dendogramحاصل از اعمال الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي را روي اين ماتريس نشان دهيد.

موفق و مويد باشيد
ربيعي

