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1. Wstęp

1. Czy potrafisz wykonać wszystkie „Zadania” występujące na slajdach?
2. Czy wiesz jakie dziedziny obejmuje Inteligencja Obliczeniowa?

2. Inteligentne agenty

1. Czy znasz pojęcia: agenta, funkcja agenta, historia obserwacji, akcje, pro-
gram agenta, stany

2. Czy umiesz policzyć liczbę stanów świata?
3. Czy wiesz jakie są wady stabularyzowanej funkcji agenta?
4. Czy wiesz czym miara jakości agenta?
5. Czy wiesz, co to znaczy, że agent jest racjonalny?
6. Czy potrafisz podać cechy podanego środowiska: obserwowalność, liczność

agentów, determinizm, epizodyczność, statyczność, ciągłość?
7. Czy wiesz co to znaczy, że środowisko jest znane, nieznane?
8. Czy potrafisz podać przykład środowiska o zadanych cechach?
9. Czy wiesz czym się różnią typy agentów: odruchowy, odruchowy z modelem,

celowy, z f. użyteczności?

3. Modelowanie niepewności

1. Czy wiesz jakie są źródła niepewności?
2. Czy znasz pojęcia: zmiennej losowej, prawd. warunkowego, rozkładu prawd.,

rozkładu prawd. łącznego, niezależności zmiennych losowych?
3. Czy umiesz obliczyć prawd. stosując marginalizację?
4. Czy umiesz obliczyć prawd. stosując wzór na prawd. całkowite?
5. Czy umiesz policzyć prawd. i prawd. warunkowe na podstawie pełnego

rozkładu łącznego?
6. Czy umiesz zastosować regułę Bayesa?
7. Czy rozumiesz na czym polega różnica we wnioskowaniu w kierunku przy-

czynowym i diagnostycznym?
8. Czy wiesz co to znaczy, że zmienne losowe są niezależne warunkowo?

4. Wnioskowanie probabilistyczne

1. Czy wiesz znasz definicję sieci baysowskiej?
2. Czy znasz interpretację węzłów i łuków sieci baysowskiej?
3. Czy potrafisz obliczyć rozkład prawd. łącznego sieci baysowskiej znając

tabele prawd. warunkowego związane z węzłami?
4. Czy potrafisz policzyć dla danej sieci baysowskiej, ile wartości prawd. po-

trzeba, aby opisać sieć baysowską? Np. dla sieci:
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5. Czy wiesz jakiego rzędu jest to liczba jeśli liczba rodziców jest ograniczona
przez wartość k?

6. Czy rozumiesz różnicę pomiędzy niezależnością bezwarunkową a warunkową?
7. Czy rozumiesz wnioskowanie typu „explaining away”?
8. Czy potrafisz uzasadnić dlaczego niezależność warunkowa nie implikuje nie-

zależności bezwarunkowej i vice versa?
9. Czy dla danej sieci baysowskiej, potrafisz stwierdzić, które
10. Czy dla danej sieci baysowskiej, potrafisz stwierdzić, czy zbiór węzłów X

jest niezależny od zbioru węzłów Y pod warunkiem zbioru węzłów Z?
11. Czy potrafisz skorzystać z właściwości D-separacji (slajd „Właściwości”)?
12. Czy wiesz jaka jest złożoność obliczeniowa wnioskowania w sieciach za po-

mocą enumeracji?
13. Czy umiesz przeprowadzić próbkowanie bezpośrednie?
14. Czy umiesz przeprowadzić próbkowanie z odrzucaniem?
15. Czy umiesz przeprowadzić próbkowanie ważone?
16. Czy potrafisz zaprojektować węzeł deterministyczny?
17. Czy potrafisz zaprojektować węzeł noisy-OR?

5. Estymacja stanu

1. Czy dla filtru histogramowego potrafisz obliczyć aktualny stan wiedzy (roz-
kład prawd.), znając początkowy stan wiedzy oraz prawd. rządzące światem
po:
a) wykonaniu obserwacji?
b) wykonaniu ruchu?

2. Czy dla jednowymiarowego filtru Kalmana potrafisz obliczyć aktualny stan
wiedzy (parametry f. gausowskiej), znając początkowy stan wiedzy oraz
prawd. rządzące światem po:
a) wykonaniu obserwacji?
b) wykonaniu ruchu?

3. Czy potrafisz zamodelować macierze opisujące funkcję przejścia (F ) i funkcję
pomiaru (H) dla liniowego filtru Kalmana? Np. dla problemu:

x′ ← x+ ẋ

ẋ′ ← ẋ

y′ ← y + ẏ

ẏ′ ← ẏ

gdzie tylko zmienne y i x są bezpośrednio obserwowalne?
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4. Czy wiesz jakie są zalety i wady filtrów cząsteczkowego, Kalmana i histogra-
mowego?

5. Czy potrafisz podać schemat działania filtru cząsteczkowego?
6. Czy wiesz jakie cechy ma łańcuch Markova?
7. Czy wiesz czym się różnią zadania filtrowania, predykcji, wygładzania i naj-

bardziej prawdopodobnego wyjaśnienia?

6. Problemy decyzyjne Markova

1. Czy wiesz czym charakteryzują się sekwencyjne problemy decyzyjne?
2. Czy znasz definicję procesu decyzyjnego Markova?

a) czy znasz pojęcia modelu świata (modelu przejść), funkcji nagrody, funk-
cji użyteczności agenta, polityki, optymalnej polityki?

3. Czy znasz założenie stacjonarności?
4. Czy znasz pojęcia addytywnej funkcji użyteczności oraz zdyskontowanej

funkcji użyteczności?
5. Czy wiesz jaką rolę pełni i jak wpływa na wynik współczynnik dyskontowy?
6. Czy rozumiesz jakie konsekwencje ma zastosowania skończonego horyzontu?
7. Czy wiesz czym są stan absorbujące i właściwa polityka?
8. Czy wiesz jaka jest interpretacja użyteczności stanu?
9. Czy umiesz wyliczyć politykę z funkcji użyteczności?
10. Czy znasz równanie Bellman’a?
11. Czy potrafisz podać uogólnione równanie Bellmana, dla uogólnionej funkcji

nagrody R(s, a) lub R(s, a, s′) (p. zadanie na laboratoriach)?
12. Czy potrafisz obliczyć wartości użyteczności korzystając z równania Bell-

mana, np. dla świata:
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a) Oblicz U(1, 1), gdy U(2, 1) = 0.5, U(1, 2) = 0.8, γ = 0.5, R(1, 1) = −0.5
13. Czy potrafisz wykonać algorytm iteracji wartości, np. dla w/w świata, jeśli

a) Oblicz U2(1, 1), gdy U1(1, 1) = 0.2, U1(1, 2) = 0.5, U1(2, 1) = 0.3, γ =
0.5, R(1, 1) = −0.5

14. Czy potrafisz policzyć użyteczność danej polityki mając dane użyteczności
stanów? Np.
a) Dany jest świat składający się z trzech stanów s1, s2, s3. Z każdego stanu

można przejść do każdego innego, przy czym akcja z prawd. 0.8 skutkuje
osiągnięciem wybranego stanu, a z prawd. 0.2 stanu niewybranego (np.
chcąc dostać się ze stanu s2 do stanu s3 agent znajdzie się tam z prawd.
0.8, a z prawd. 0.2 znajdzie się w stanie s1).

b) R(s1) = R(s2) = −0.2, R(s3) = +1, s3 jest stanem terminalnym
c) γ = 1
d) Jaka jest użyteczność Uπ polityki π , gdzie π(s1) =→ s2, π(s2) =→ s3

(„→ s” oznacza akcję w kierunku stanu s)? (Uπ jest wektorem trzech
liczb).

15. Czy potrafisz wskazać różnice pomiędzy MDP a POMDP?
16. Czy wiesz, co jest rozwiązaniem POMDP?
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7. Uczenie się ze wzmocnieniem

1. Czy umiesz wyjaśnić na czym polega problem uczenia się ze wzmocnieniem?
2. Czy potrafisz wskazać różnice pomiędzy agentem uczącym się f. użyteczności

a agentem uczącym się funkcji Q?
3. Czy wiesz na czym polega różnica pomiędzy uczeniem pasywnym a aktyw-

nym?
4. Czy rozumiesz w jaki sposób algorytm ADP uaktualnia model świata?
5. Czy potrafisz dokonać aktualizacji użyteczności polityki za pomocą uczenia

różnicowego?
6. Czy rozumiesz na czym polega problem wielorękiego bandyty?
7. Czy znasz termin agent zachłanny?
8. Czy wiesz dlaczego, agent zachłanny nie jest optymalny?
9. Czy wiesz na czym polega metoda eksploracji ε-zachłanna?
10. Czy potrafisz dokonać aktualizacji użyteczności polityki za pomocą algo-

rytmu Q-learning?
11. Czy wiesz na czym polega różnica pomiędzy uczeniem nadzorowanym, ucze-

niem nienadzorowanym, a uczeniem ze wzmocnieniem?
12. Czym jest aproksymator funkcji?
13. Czy potrafisz zaproponować aproksymator dobry aproksymator funkcji dla

danego środowiska?
14. Czy potrafisz zastosować regułę Widrow-Hoff’a dla bezpośredniej ektymacji

użyteczności?

8. Programowanie genetyczne

TODO
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