
Kolokwium zaliczeniowe (2012)

1. (1 pkt) Podaj przykład niekarcianej deterministycznej gry wieloosobowej w
środowisku częściowo obserwowalnym. W przypadku kontrowersji, krótko
uzasadnij wybór.

2. (2 pkt) Wskaż, które węzły zostaną rozwinięte w czasie działania algorytmu
ExpectiMinimax z odcięciem α − β dla poniższego drzewa gry. Ile wynosi
wartość węzła korzenia? Algorytm przetwarza węzły od lewej do prawej.
Możesz założyć, że wiadomo iż wartości wyników gry mieszczą się w zakresie
[-1, 2].
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3. Program agenta można zaimplementować w postaci tablicy LUT (lookup
table)
a) (1 pkt) Jaka jest największa wada takiej reprezentacji?

b) (1 pkt) Czy dla każdego skończonego dyskretnego jednoagentowego śro-
dowiska istnieje agent racjonalny (p. definicja agenta racjonalnego), któ-
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rego można przedstawić w postaci tablicy LUT? Odpowiedź uzasadnij
jednym zdaniem.

4. (1 pkt) Wszystkie algorytmy estymacji stanu opierają się na cyklicznym
wykonywaniu operacji “sense” (bayes) i “move” (splot). Jaka powinna być
kolejność wykonywania tych operacji (tylko jedna odpowiedź jest poprawna):
a) “sense”, “move”
b) “move”, “sense”
c) bez znaczenia
d) w niektórych algorytmach to nie ma znaczenia w innych tylko kolejność

“sense”, “move” gwarantuje zbieżność.
5. (2 pkt) Mobilny agent dysponujący kamerą znalazł się w labiryncie w niezna-

nym sobie miejscu. Jakiego algorytmu może użyć, aby eksplorując labirynt
uzyskać informację o swojej lokalizacji? W przypadku A agent posiada mapę
labiryntu. W przypadku B agent nie posiada mapy. Uzupełnij tabelkę wpi-
sując tak/nie w każde pole.

Filtr A B
histogramowy *

Kalmana
cząsteczkowy

Jedym zdaniem uzasadnij odpowiedź w polu zaznaczonym gwiazdką.

6. (2 pkt) Istotnym krokiem filtru cząsteczkowego jest selekcja. Zaznacz po-
prawne odpowiedzi.
a) Selekcja wymaga, aby pozycje cząstek były zainicjalizowane losowo. [tak/nie?]
b) Najszybszy algorytm selekcji ruletkowej działa w czasie: [O(n), O(nlogn),

O(n2), O(n2logn), O(2n)]
c) Selekcja ruletkowa gwarantuje, że każda z cząstek o wadze większej niż

wśr, gdzie wśr jest średnią wagą cząstki, zostanie wybrana co najmniej
raz, jeśli N > 1.

7. (1 pkt) Załóżmy, że ruch agenta nie jest obarczony szumem. Jeśli agent,
wykorzystujący filtr Kalmana, wykona ruch, to entropia jego stanu wiedzy
może (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi):
a) zwiększyć się
b) zmniejszyć się
c) nie zmienić się

8. (2 pkt) Na poniższym obrazku przedstawiono wartości Q, dla par ¡stan,akcja¿.
Agent uczący się za pomocą metody Q-Learning z pozycji (3,3) wykonuje
akcję GÓRA. W konsekwencji ląduje w stanie terminalnym na polu (3,4),
otrzymując nagrodę +100. Jak będą wyglądały zaktualizowane Q-wartości
stanu (3,3)? Nowe (cztery) wartości wpisz w polu po lewej stronie.
Załóż, współczynnik uczenia wynosi 0.5, a współczynnik dyskontowy 0.9.
Użyj wersji Q-learningu o nazwie SARSA, który uczenie opisuje wzorem:

Q(s, a)← Q(s, a) + α(R(s) + γQ(s′, a′)−Q(s, a))
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Uwaga: SARSA porównuje dwie kolejne pary ¡stan, akcja¿, dlatego Q(s′, a′)
dotyczy drugiego stanu i drugiej akcji. W stanie terminalnym wynosi po
prostu 100.

9. (2 pkt) Dany jest świat znany z wykładu:
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Współczynnik dyskontowy wynosi 1. Nagroda dla stanów terminalnych
(stany (4,2) oraz (4,3)) została zaznaczona na rysunku. Nagroda dla pozo-
stałych stanów wynosi -3. Załóż, że poza stanami terminalnymi początkowa
wartość użyteczności wynosi 0. Wykonaj początek algorytmu iteracji warto-
ści, obliczając najpierw U(3, 3). Następnie korzystając z obliczonej wartości
U(3, 3)1 oblicz U(3, 2).

10. (2 pkt) Dana jest sieć baysowska:

Każdy węzeł sieci może przyjąć trzy wartości. Dla każdego węzła podaj
liczbę wymaganych niezależnych parametrów (prawdopodobieństw).
— A: 2 (podpowiedź)
— B:
— C:
— D:
— E:
— F:

1 Oryginalnie algorytm iteracji wartości działa synchronicznie i korzysta z obliczonych
wartości U dopiero po wykonaniu aktualizacji dla wszystkich stanów, ale dla celów tego za-
dania rezygnujemy z tego założenia.
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11. (3 pkt) Dana jest sieć baysowska:

P (A) = 0.5
∀iP (Xi|A) = 0.2
∀iP (Xi|¬A) = 0.6
Ile wynosi P (A|X1, X2,¬X3)?

12. (1 pkt) Istotną rolę podczas różnicowego uczenia ze wzmocnieniem (TDL)
odgrywa współczynnik uczenia. Jak będzie zachowywał się algorytm jeśli
wartość tego współczynnika będzie ujemna? Zaznacz poprawną odpowiedź
(jedna odpowiedź jest poprawna).
a) Nigdy się nie nauczy.
b) Nauczy się, ale będzie zbiegał bardzo wolno do optimum.
c) Ma szansę się nauczyć, ale nie zawsze minimum do którego zbiegnie bę-

dzie optimum globalnym.
d) Nauczy się pod warunkiem, że wszystkie nagrody R(s) będą dodatnie.

13. (1 pkt) Programowanie genetyczne (zaznacz wszystkie poprawne odpowie-
dzi):
a) pozwala na rozwiązywanie problemów kombinatorycznych (np. problem

plecakowy)
b) pozwala na automatyczne konstruowanie programów komputerowych
c) używa krzyżowania, które zamienia dwóch osobników miejscami w popu-

lacji
d) ewoluuje osobniki, które są zbiorem elementarnych instrukcji
e) używa mutacji, która podmienia jedną gałąź wychodzącą z korzenia na

losowo wygenerowaną inną gałąź
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