VIMM 3241

Gyakori hibák

A dec. 19-i vizsga jellegzetes hibái:
1. A logikai indukció (általánosítás sok partikuláris esetről egy általános esetre) nem a matematikai
indukció (általánosítás n-edik esetről (n+1)-edik esetre.
2. Az abduktív következtetésre nem lehet azt mondani, hogy nem teljes, hiszen nem egy formális
következtetési lépés.
3. Ha az állítások ítéletkalkulus formalizmusával le vannak írva, akkor a klóz formára való
átalakításuknál nem lehet a bennük szereplő szimbólumokat „átnevezni” az alábbi módon:
C  (E  F) – ből

C1  E1, C2  F2

hiszen ezek nem változók, hanem logikai értéket képviselő szimbólumok.
Az ilyen állításnak (jelen esetben két) klózzá való átírása még mindig jelent problémát.
4. Az események szorzatának a valószínűsége nem a valószínűségek összege !
5. Egy predikátum argumentumába nem lehet egy másik predikátumot beírni, pl. az alábbi módon:
Ember(Jancsi)
Sűrűnlakja(Ember(x), Föld)
6. Egy rezolúciós bizonyításnál egységesen kell használni a klóz, ill. az implikatív normál formát, de
vegyesen NEM !
7. A VAGY nem konjunkció, hanem diszjunkció.
8. A rezolúciós bizonyítás vége ott van, amikor az üres rezolvens előáll, nem korábban !
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1. Mi a hozzáférhető illetve a nem hozzáférhető környezet ?
Egy környezet hozzáférhető, ha az ágens szenzoraival minden olyan információt szerez a
környezetről és a környezetre kifejtett hatásáról, amely az adott probléma reprezentálása és megoldása
szempontjából feltétlenül szükséges. Következik belőle, hogy a hozzáférhetőség problémafüggő és relatív.
2. A keresési stratégiák elemzésénél használt kritériumok közül melyik a legfontosabb (miért) ?
A legfontosabbnak mondható a teljesség, hiszen hiába biztosíthatjuk a keresés jó erőforrás
feltételeit, ha maga a módszer nem garantálja a megoldás megtalálását. Annál gyengébbnek érzem azt az
érvet, hogy az idő-, ill. tárkomplexitásra kellene figyelni (hiába teljes, ha nagy problémára nem fog
lefutni). T.i. ebben az esetben legalább kisebb problémák azért megoldhatók.
3. Mutassa ki igazságtáblával, hogy az abdukció nem egy deduktív eljárás.
A
Hamis
Hamis
Igaz
Igaz

B
Hamis
Igaz
Hamis
Igaz

((A  B) B)  A
Igaz
Hamis  itt a bűnős
Igaz
Igaz

4. Mi történik a konjunkcióval a klóz formára történő áttéréskor ?
A konjunkciók (azaz az „ÉS” műveletek) az „ÉS eliminálása” deduktív lépéssel „eltűnnek”, és a
klóz több kisebb önálló klózzá esik szét (amikben az „ÉS” már nem szerepel).
Megjegyzés: A klózban tehát az „ÉS”-nek nincs helye. Az „ÉS” eltűnése egy szimbólikus átalakítás, mert
a keletkező klózhalmaz egyidejű felirása implicit módon tartalmazza az „ÉS”-t.
5. Tekintsük a következő példát: “Városban vásárolunk. Vezetni csak Anna és Barbara tud. Anna nem
megy Csaba vagy Dávid nélkül. Csaba követeli, hogy Erzsébet és Fanni is jöjjön. Ha Fanni megy, de
Dávid marad, akkor Erzsébet is marad vele. És Dávid nem tud menni. Ki fog vezetni ?”
Ítélet szimbólumok: A
C
E
A történet leírása:

- Anna megy (azaz vezethet)
- Csaba megy
- Erzsébet megy

1. A  B
5. D

2. A  (C  D)

B
D
F

- Barbara megy
- Dávid megy
- Fanni megy

3. C  (E  F)

4. (F  D)  E

Lássa be rezolúcióval, hogy Barbara fog vezetni. Milyen rezolúciós stratégiát használt ?
A klózok:
1. A  B
2.  A  C  D
3a. C  E
3b. C  F
4. F  D  E
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5. D
6. B (a kérdés)
7:
1. + 6.
8:
7. + 2.
9:
8. + 5.
10:
9. + 3a.
11:
10. + 3b.
12:
11. + 4.
13:
12. + 10.
14:
13. + 5.
másképpen levezetni.

A
CD
C
E
F
D  E
D
üres rezolvens, itt pl. a stratégia az input rezolúció, de lehetne a bizonyítást

6. Írja le elsőrendű logika formalizmusával: Emberek sûrûn lakják a Földet. Jancsi is ember, arra ügyelve,
hogy az alkalmazott logikai átírásból ne következzen, hogy Jancsi is sûrûn lakja a Földet.
Lehet pl.
ember(Jancsi)
xy ember(x)  ember(y)  kozellakik(x,y)
de lehet számtalan más módon is. A lényeg, hogy ne alakuljon a helyzet pl. az alábbi módon:
 x ember (x)  sürûnlakja-a-földet (x)
ember (Jancsi)
mert a Modus Ponens-bõl következik, hogy:
sürûnlakja-a-földet (Jancsi)
7. Miért nehéz elsőrendű logikában ábrázolni olyan kijelentéseket, hogy az A ágens azt hiszi, hogy a B
ágens okos. Mik a lehetséges megoldások ?
Mert nem megy a hiedelem predikátumként való kifejezése, pl.:
A-hiszi(okos(B))
hiszen egy predikátumban argumentumként nem állhat egy másik literál (elsőrendű logika szintaktikája).
Két megoldás lehet:
a. A predikátumon belül a belső állítást „füzéresíteni”, ettől konstássá válik és így a szintaktika
megmenthető:
A-hiszi(„okos(B)”)
Probléma ilyenkor, hogy a ’külső’ és a ’belső’ állításról nem lehet egyszerre következtetni.
b. Predikátum helyett logikai operátort alkalmazni, pl.:
HA okos(B), ahol HA p jelentése, hogy az A ágens elhiszi a p-t.
Itt az a probléma, hogy a HA p-hez nem adható meg az igazságtáblával az állítás értékszámítása (HA p
logikai értéke nem függ a p logikai értékétől !!). Ez az út a modális logika felé vezet, ahol meg kell adni a
HA p számítási módszerét (szemantikát).
8. Mik a TMS rendszerben alkalmazott különleges megoldások a nem-monoton következtetés
biztosítására ?
Alapvetően a TMS rendszer tárolja (a Support List formájában) a bizonyításokat, így a
függőségeket képes kinyomozni és a konzisztenciát visszaállítani. A tények mellett (csomópontok) mindkét
logikai értéket tárol (a hamissá vált tényeket nem törli a tudásbázisból), hiszen a pillanatnyi hamisság
később újra igazzá válhat és az újbóli következtetést megspóroljuk. Az utolsó megoldás az ellentmondás
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(több is lehet) explicit ábrázolása (ellentmondás csomópontok) és így lehetőség arra, hogy a logikai
ellentmondáshoz vezető különböző helyzeteket lekezelhessük.
9. Írja fel a Bayes-tétel, értelmezze a benne szereplõ mennyiségeket és magyarázza meg, miért hasznos ez
a tétel a bizonytalan tudás ábrázolása szempontjából ?
P(H|E) = P(E|H) P(H)/ P(E),
ahol H a hipotézis, az E pedig az evidencia
A hasznosság abból adódik, hogy a probléma leírásánál általában könnyűszerrel megadható kauzális
P(E|H) a priori valószínűségből kiszámítható a diagnosztikai feladat megoldásához szükséges, nehezen
megadható anti-kauzális P(H|E) a posteriori valószínűség.
10. Mit ábrázol egy valószínűségi háló ?
A valószínűségi háló az adott problémát leíró együttes valószínűségi eloszlás tömör ábrázolása (a
véletlen változók, közvetlen hatások és a feltételes valószínűségi táblák segítségével)(a tömörség forrása a
feladatban rejlő függőségek kihasználása – feltételes függetlenség).
Magyarázza meg, hogyan lehet következtetni és tanulni valószínűségű hálókban.
A valószínűségi hálóban a kérdéses változók és az evidencia változók akárhol helyezkedhetnek a
hálóban (tipikus elhelyezések az un. kauzális, diagnosztikai, okok közötti és vegyes következtetéshez
vezetnek). Ha a háló egyszeresen összefüggő, megadható egy rekurzív számítási eljárás, amely a kérdéses
változókra nézve keresi ki a hálóban az evidencia hatását (a szülő csomópontok felül és a gyerek
csomópontok felül). Ha a háló nem egyszeresen összefüggő, akkor zárt számítási módszer nincs, többféle
közelítő módszer létezik. Tanulást a neurális háló mintájára meg lehet oldani úgy, hogy a FVT elemei a
súlyok és a gradiens kiszámításához alkalmazott kritérium a P(adatok|FVT-k) valószínűség.
Rajzolja fel azt a valószínűségi hálót, melynek topológiája felel meg az alábbi függőségeknek és töltse ki
annak FVT tábláit:

C

A

B

D

E

A felsoroltakon kívül kell-e még valamilyen valószínűséget specifikálni ?

Nem.

Mik a háló építésének a lépései ?
A valószínűségi változók megválasztása, sorbarendezése, egyenkénti behelyezése a hálóba, a
közvetlen hatások figyelembevétele, a FVT-k kitöltése.
A háló építésénél mi múlik a véletlen változók rendezésén ?
A keletkezett háló komplexitása (a hatások száma és a belőle adódó FVT táblák értékhalmaza). Jó
(kauzális) rendezéssel az együttes eloszlás exponenciális komplexitását lényegesen le lehet csökkenteni.
11. Mi a Mamdani-féle implikáció definíció és miért lényeges ez a fuzzy következtetésre nézve?
Az implikáció tagsági függvényének a min művelettel történő kiszámítása. Nagyban leegyszerűsíti
a Modus Ponens-t kiértékelő apparátus bonyolultságát.
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12. Jelentsen (a1,a2,a3,a4) egy olyan fuzzy halmazt, melynek tagsági függvénye a1-tol a2-ig lineárisan 0tõl 1-ig nõ, a2-tõl a3-ig 1 értékû, a3-tól a4-ig viszont 1-tõl 0-ig lineárisan csökken.
Fõzési receptet fogunk fuzzy következtetéssel modellezni, hogy mennyire édesítsük meg az ételt,
ha már benne van a só és a paprika. Vezessük be a következõ fuzzy halmazokat:
Kevésbé sós:
Sós:
Nagyon Sós:

(0 0 0.5 1)
(0.5 0.75 1.25 1.5)
(1 1.5 2 2)
gramm só skála felett

Kevésbé Paprikás:
Paprikás:
Erõsen Paprikás:

(0 0 1 5)
(1 3 6 9)
(4 8 10 10)

Keveset édesíteni:

(0 0 20 50)

Mértékkel:
Jócskán édesíteni:

(20 30 40 50)
(20 50 80 80) gramm cukor skála felett

gramm kalocsai paprika skála felett

Főzési szabályok:
1. Ha az étel nagyon sós, de kevésbé paprikás, akkor jócskán kellene édesíteni.
2. Ha az étel sós és ráadásul paprikás, akkor csak mértékkel.
3. Ha az étel kevésbé sós, de erősen paprikás, akkor jócskán kellene édesíteni.
4. Ha az étel kevésbé sós, ugyanúgy kevésbé paprikás, akkor keveset kell édesíteni.
5. Ha az étel nagyon sós és erősen paprikás, akkor szintén keveset.
Az ételben 1.4 g só és 3 g paprika van. Mennyi cukrot adjunk hozzá ?
A megadott univerzumok felett rajzoljuk a fuzzy halmazokat és megnézzük (vagy kiszámítjuk), hogy
a mért értékek melyik halmaz tagsági függvényét milyen értékszinten határozzák meg. Egy szabály
premisszájában szereplő halmazok esetén vesszük az ilyen értékek min-át (maxmin következtetés). Ez lesz
az a szint, amivel a konklúzió halmaz tagsági függvényét le kell nyesni. Az összes kiértékelhető szabály ily
módon lenyesett konklúzió tagsági függvényét max művelettel másoljuk össze és meghatározzuk az eredő
tagsági függvény súlyponti koordinátáját.
13. Hogyan néz ki a tervkészítési eljárásnál alkalmazott kezdeti (zérus) terv?
A kezdeti terv a Start és a Cél fiktív cselekvésekből áll össze és a rendeltetése a probléma
definiálása a tervkészítő algoritmus számára. A Start cselekvésnek csak következményei vannak – ezek
írják le a kiinduló állapotot. A Cél cselekvésnek csak előfeltételei vannak – ezek írják le a kívánatos
célállapotot.
Mi az információtartalma és mi történik vele a tervkészítési eljárás során ?
A kezdeti terv folyamatosan bővül (az új cselekvések hozzáadásával) és módosul (a kényszerek és
rendezések bevezetésével), úgy, hogy a tervkészítő az eddig még nem teljesített előfeltételekre „vadászik”.
Ha az ilyen előfeltételt nem tudja már találni, akkor a terv előállt.
14. Feltételes tervkészítésnél mi a kontextus és mi a kontextusok szerepe ?
Egy kontextus a hiányzó információ valamely változatával előállt problémaleírás. A tervkészítő
mindegyik kontextushoz (minden eshetőségre) készít egy teljes és konzisztens tervet. A kontextus feladata
körülhatárolni a valóság azt a változatát, amiben a terv egy jó terv lesz.
Hány kontextus létezik egy olyan feladatnál, ahol 2 literálból álló információ hiányzik a tervkészítésekor?
Az N db bináris értékű literál esetén 2N érték kombináció képzelhető el és annyi kontextus létezik.
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15. Mi az induktív tanulás általános folyamata ?
Az induktív tanulás a példák alapján történő tanulás, ahol a tanító halmaz példáit dolgozzuk fel
(rekurzív módon, vagy sem), hogy egy hipotézist (függvényközelítést) felállíthassunk (a tanítóhalmaz
példáinak egy általánosítása). A hipotézist a teszthalmazhoz tartozó példáival ellenőrizzük.
Mi a tanulásnál a zaj és az elfogultság ?
A zaj az azonos felépítésű, de nem azonos besorolású példák, amelyek a tanulás folyamatát
megzavarják.
Az elfogultság a példákkal konzisztens, több lehetséges felépítésű hipotézis megválasztásának a
szempontjai (pl. legyen minél egyszerűbb).
16. Vesse össze a Pillanatnyi Legjobb Hipotézis tanulás és a Verzió terek módszer előnyeit és hátrányait.
A PLH tanulás egyetlen egy hipotézissel dolgozik, amit a példáknak megfelelően formál (szűkítés,
általánosítás). Egy hipotézismódosító döntés után zsákutcába is kerülhet, pl. úgy, hogy később semmilyen
módosítás nem lesz lehetséges, hogy az új példát befogadhassa ÉS a régi példákkal maradjon konzisztens.
Ilyenkor a hipotézismódosító fában vissza kell lépni és új lehetőségekkel próbálkozni. A verzió teres
tanulás az összes konzisztens hipotézist tartja számon és a példákkal ezt a halmazt folyamatosan szűkíti.
Tehát a PLH kevesebbet adminisztrál, viszont tévedhet és visszalépve többet kell keresni, és főleg
módosításonként a hipotézist az összes eddigi példával összevetni. A VT többet adminisztrál, de
visszalépnie nem kell.
Magyarázza meg, hogyan lehet szimbolikus (logikai) kifejezéseket tanulni szimbolikus példák alapján
(Hamis Pozitív, Hamis Negatív példák szerepe, formáló hatásuk a hipotézisre).
A szimbolikus kifejezésekhez is találni lehet az azokat formáló módosító műveleteke. Azok
megválasztását pedig az elemzett példákkal lehet vezérelni. A hamis pozitív példa azt jelenti, hogy a
hipotézis logikailag ’túl bő’, többet ismer fel, mint kellene, azaz szűkíteni kell (feltételeket hozzáadni). A
hamis negatív példa azt jelenti, hogy a hipotézis ’túl szűk’, általánosítani, kiterjeszteni kell (feltételeket
levenni, vagy diszjunkciókat hozzáadni).
17. Milyen célt szolgál a döntési fa ?
Lehetőséget teremt, hogy az egy- vagy többértékű attribútumhalmazzal leírt példákból nyerjük ki
azok tömör logikai leírását, faszerűen ágyazott logikai tesztek, azaz logikai függvény alakjában.
Egy döntési fa szerkesztésénél a további elágazást az A1, ill. A2 attribútum teszttel lehet folytatni. A + és a
– a fa adott helyén értelmezett pozitív és a negatív példát jelenti.
Az A1 attribútum teszt után
++++----

++ --

++--

Az A2 attribútum teszt után
++++----

+++-

+---
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Számítsa ki a Nyereség(A1) és a Nyereség(A2) értékeit. A számításnál használja I(1/2,1/2)=1 bit, I(0,1)=0
bit és I(1/4,3/4)=0.8 bit értékeket. Melyik tesztet építene be a fába és miért ?
Az attribútum nyeresége a fa információ tartalma az attribútumig, levonva az attribútum teszt
utáni fa átlagos információ tartalmát (ld. könyvbeli képlet).
Itt A1 esetén: I(1/2,1/2) – (1/4 x I(0,1) + 1-4 x I(1,0) + 1/2 x I(1/2,1/2)) = 0.5
és
A2 esetén: I(1/2,1/2) – (1/2 x I(3/4,1/4) + 1/2 x I(3/4,1/4)) = 1 – 1/2 x 0.8 – 1/2 x 0.8 = 0.2
Azaz az A1 –et kell választani.
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Név: ___________________________ Kód: _________

2000. dec. 19.
összesen 60 pont : elégséges 40%
Ahol kifejezetten a saját példa használatát kérjük (értelemszerűen sem könyvben, sem előadáson nem
szerepelt), ott a nem saját példa használata a pontszám levonásával (50%) jár.

1. Racionális viselkedés szempontjából mit jelent a cél ?
A kívánatos, hasznos, stb. környezet + ágens állapotot, amire az ágens a környezetet a
cselekvéseivel formálva törekszik.
2. Mivé fajul és miért a g=1 és h=0 heurisztikával dolgozó A* keresés ?
A szélességi kereséssé, hiszen minden olyan csomópontot fejt ki legelőször, melynek távolsága a
gyökértől a legkisebb (a g-k összege itt gyökér-csomópont távolságot fog jelenteni).
3. Jellemezze röviden a következtetési tudás mindhárom fajtáját, azaz a deduktív, abduktív és induktív
következtetést ! (séma, alkalmazhatóság, miért, mire való)
Az abdukció: ((A  B)  B)  A
Nem formális, de hasznos, mert kauzális szabályok esetén a diagnosztikai következtetést modellezi.
A dedukció: pl. Modus Ponens ((A  B)  A)  B
Formális bizonyítási lépés, tehát minden körülmények között jogosan alkalmazható.
Az indukció: pl. predikatum(obj1), predikatum(obj2), predikatum(obj3), … alapján
x predikatum(x)
Nem formális, de komplexitás (tár és idő) redukáló hatású. Indukció a tanulás egyik fajtája is
(általánosítás = absztrakció képzés példák alapján).
4. Az elsőrendű logikában, a rezolúciós lépés alkalmazásánál miért ügyelni kell az argumentumok
értékére ? Saját példával illusztrálja.
Mert a sikeres egyesítés csakis a megfelelő behelyettesítések mellett lehetséges. Pl. két
konstans nem helyettesíthető egymással, két változó pedig igen.
Példa:
kutya(János)  piros (János)
kutya(Bodri)
nem megy (az első két literál a negálás ellenére mind igaz !)
kutya(x)  piros (János)
kutya(Bodri)
megy (x/Bodri behelyettesítéssel, és így az első két literál ellentétes logikai értéket kap !)
5. Tekintsük az alábbi példát: “Városban vásárolunk. Vezetni csak Anna és Barbara tud. Anna nem
megy Csaba vagy Dávid nélkül. Csaba követeli, hogy Erzsébet és Fanni is jöjjön. Ha Fanni megy, de
Dávid marad, akkor Erzsébet is marad vele. És Dávid nem tud menni. Ki fog vezetni ?”
Ítélet szimbólumok: A - Anna megy (azaz vezethet)
D - Dávid megy

B- Barbara megy
E- Erzsébet megy

C - Csaba megy
F - Fanni megy
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1. A  B
5. D

2. A  (C  D)

3. C  (E  F)

4. (F  D)  E

Lássa be rezolúcióval, hogy Barbara fog vezetni. Milyen rezolúciós stratégiát használt ?
A klózok:
1. A  B
2.  A  C  D
3a. C  E
3b. C  F
4. F  D  E
5. D
6. B (a kérdés)
7:
1. + 6.
8:
7. + 2.
9:
8. + 5.
10:
9. + 3a.
11:
10. + 3b.
12:
11. + 4.
13:
12. + 10.
14:
13. + 5.
másképpen levezetni.

A
CD
C
E
F
D  E
D
üres rezolvens, itt pl. a stratégia az input rezolúció, de lehetne a bizonyítást

6. Írja le elsőrendű logika formalizmusával: Emberek sûrûn lakják a Földet. Jancsi is ember, arra
ügyelve, hogy az alkalmazott logikai átírásból ne következzen, hogy Jancsi is sûrûn lakja a Földet.
Lehet pl.
ember(Jancsi)
xy ember(x)  ember(y)  kozellakik(x,y)
de lehet számtalan más módon is. A lényeg, hogy ne alakuljon a helyzet pl. az alábbi módon:
 x ember (x)  sürûnlakja-a-földet (x)
ember (Jancsi)
mert a Modus Ponens-bõl következik, hogy:
sürûnlakja-a-földet (Jancsi)
7. Értelmezze az elsőrendű logika körében az alábbi fogalmakat: teljesség, félig eldönthetőség,
monotonitás, unifikálás.
Vázlatosan:
Teljesség – amikor minden IGAZ állítás be is bizonyítható.
Félig eldönthetőség – amikor a HAMIS állítás hamis volta nem mutatható ki.
Monotonítás – ha az egyszer bebizonyított állítás mindig igaz marad.
Unifikálás = Egyesítés – az általánosított Modus Ponens, ill. rezolúciós bizonyító lépésnek az a része,
amikor a két kifejezés bizonyos részliteráljait alkalmas behelyettesítések révén azonos, vagy ellentétes
logikai értékre hozzuk.
8. Miért fontos, hogy egy intelligens rendszer képes legyen az alapeseti következtetésre ? Hogyan
változik ilyenkor a következtetés jellege ? Milyen idetartozó módszereket ismer ?
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Mert ez a tipikus gyakorlati eset (t.i. hogy valamilyen tudásanyag mindig hiányzik, de általában
ami hiányzik, az a speciális, ritkán előforduló információ. Ami viszont közismert, feltételezhető, azok a
tipikus esetek és tudásformák. Ezek után lehet következtetni megszokott, deduktív módon. A baj csak
akkor lesz, amikor a feltételezés helytelennek bizonyul és ezzel az eddig kihozott igazságok halmaza is
(nem monoton helyzet). Pontosabban az a lényegi baj, hogy elképzelhető, hogy néhány tény továbbra is
igaz marad, azonban a tárolt bizonyítások hiányában nem tudjuk azokat a többitől elkülöníteni. Az
elsőrendű logika itt tehetetlen. Ide tartozik a TMS módszerek családja a tárolt bizonyítás = függőségi
gráffal, nem eldobott hamissá vált állításokkal és az explicit módon tárolt ellentmondásokkal.
9. A logikai ellentmondást tekintve miben különbözik a TMS rendszer az első rendű logikától ?
Az elsőrendű logikában az ellentmondás az egész tudás bázis tulajdonsága (inkonzisztens
tudás). Az érte felelős tény akárhol lehet benne. A TMS rendszerben az ellentmondásokat explicit
módon, tényként (csomópontként) ábrázoljuk, így pl. több oknál fogva megjelenő ellentmondásokat
tudunk külön-külön ábrázolni és kezelni.
10. Mit ábrázol egy valószínűségi háló ? Magyarázza meg, hogyan lehet következtetni és tanulni
valószínűségű hálókban.
A valószínűségi háló az adott problémát leíró együttes valószínűségi eloszlás tömör ábrázolása
(a véletlen változók, közvetlen hatások és a feltételes valószínűségi táblák segítségével)(a tömörség
forrása a feladatban rejlő függőségek kihasználása – feltételes függetlenség).
A valószínűségi hálóban a kérdéses változók és az evidencia változók akárhol helyezkedhetnek
a hálóban (tipikus elhelyezések az un. kauzális, diagnosztikai, okok közötti és vegyes következtetéshez
vezetnek). Ha a háló egyszeresen összefüggő, megadható egy rekurzív számítási eljárás, amely a
kérdéses változókra nézve keresi ki a hálóban az evidencia hatását (a szülő csomópontok felül és a
gyerek csomópontok felül). Ha a háló nem egyszeresen összefüggő, akkor zárt számítási módszer
nincs, többféle közelítő módszer létezik. Tanulást a neurális háló mintájára meg lehet oldani úgy, hogy
a FVT elemei a súlyok és a gradiens kiszámításához alkalmazott kritérium a P(adatok|FVT-k)
valószínűség.
Rajzolja fel azt a valószínűségi hálót, melynek topológiája felel meg az alábbi függőségeknek és töltse
ki annak FVT tábláit:

C

A

B

D

E

A felsoroltakon kívül kell-e még valamilyen valószínűséget specifikálni ?

Nem.

A felépített háló alapján adja meg a P(E D C A B) értékét. Milyen elvet használt a számítás
megvalósításához ? Fogalmazza meg ezt az elvet a lehetőleg legáltalánosabb formában.
P(E D C A B) = P(E D C A B) P(DC A B) P(C A B) P(A B) =
= P(E B) P(D A B) P(C A ) P(A) P( B) =
= P(E B) P(D A B) (1 -P(C A )) (1 - P(A)) (1 - P(B))
és a megfelelő értékeket az FVT-kból kiolvasva az eredmény 0.
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Az alkalmazott elv a feltételes függetlenség, azaz:
P(x  Szűlők(x), Ősők(x)) = P(x  Szűlők(x))
A valószínűségi háló milyen módon csökkenti a valószínűségi tudásábrázolás komplexitását ?
A keletkezett háló komplexitása (a hatások száma és a belőle adódó FVT táblák értékhalmaza).
Jó (kauzális) rendezéssel az együttes eloszlás exponenciális komplexitását lényegesen le lehet
csökkenteni.
11. Igaz-e fuzzy logikában, hogy A  A = Igaz és A  A = Hamis ? A válaszát számítással és
grafikonnal is illusztrálja !
Természetesen nem igaz. Mivel az ÉS a min és a VAGY a max, a diszjunkció ott lesz 1-nél
kisebb, ahol az A tagsági függvénye 1-nél kisebb, a konjunkció pedig ott lesz nagyobb 0-nál.
Ha a (x) és az 1- (x) tagsági függvények grafikonján vesszük a maximum és a minimum burkolót,
akkor a diszjunkcióban 1 alatti bemélyedést, a konjunkcióban 0 feletti csúcsot fogjuk tapasztalni.
12. Jelentsen (a1,a2,a3,a4) egy olyan fuzzy halmazt, melynek tagsági függvénye a1-tol a2-ig lineárisan
0-tõl 1-ig nõ, a2-tõl a3-ig 1 értékû, a3-tól a4-ig viszont 1-tõl 0-ig lineárisan csökken.
Döntést fogunk fuzzy következtetéssel modellezni, hogy nézzünk-e TV-ben egy filmet. A döntés
alapja a film kezdési ideje és ismert kritikája. Vezessük be a következõ fuzzy halmazokat:
Korán:
Normál_idõben:
Késõn:
Rossz_a_kritikája:
Talán_talán:
Jó_a_kritikája:
Nem_Szabad:
Lehet:
Muszáj:

(18h 18h 20h 21h)
(20h 21h 23h 24h)
(23h 24h 2h 2h)
óraskála felett
(0% 0% 25% 50%)
(25% 50% 50% 75%)
(50% 75% 100% 100%)
nézettségi index skála felett
(0 0 0.3 0.5)
(0.3 0.5 0.5 0.7)
(0.5 0.7 1 1)
képzett (0,1) "döntési" intervallum felett
(pozitív a döntés, ha 0.5-on túl vagyunk).

Ha a film korán van és jó a kritikája, akkor muszáj megnézni.
Ha a film késõn van és rossz a kritikája, akkor nem szabad nézni.
Ha a film normál idõben van és talán jó, akkor meg lehet nézni.
A film 20h30-kor kezdõdik és a nézettségi index 60%. Nézzük meg ?
A megadott univerzumok felett rajzoljuk a fuzzy halmazokat és megnézzük (vagy kiszámítjuk),
hogy a mért értékek melyik halmaz tagsági függvényét milyen értékszinten határozzák meg. Egy
szabály premisszájában szereplő halmazok esetén vesszük az ilyen értékek min-át (maxmin
következtetés). Ez lesz az a szint, amivel a konklúzió halmaz tagsági függvényét le kell nyesni. Az
összes kiértékelhető szabály ily módon lenyesett konklúzió tagsági függvényét max művelettel másoljuk
össze és meghatározzuk az eredő tagsági függvény súlyponti koordinátáját.
13. Mi az un. hierarchikus tervkészítés alapgondolata, miért jónak tűnik az ötlet, milyen problémákra
lehet számítani és mi a lehetséges megoldásúk ? Elemezze a hierarchikus tervkészítésben rejlõ
előnyöket és hátrányokat !
A hierarchikus tervezés megkíséri mérsékelni a tervkészítés bonyolultságát úgy, hogy a
problémát több absztrakciós szinten ábrázolja. Így nem kell mindjárt a közvetlenül végrehajtható, de
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nagy számban lévő cselekvésekkel dolgoznunk. Minél absztraktabb a szint, így általánosabbak az
cselekvések, kevesebb (általánosított) feltételhez vannak kötve és a tervkészítés egyszerűbb.
Egy adott szinten bevezetett absztrakt cselekvés az alsó szinten egy egész résztervnek felel meg. A
tervkészítés így sokkal egyszerűbb, mert egy absztrakt terv egyfajta ’vázat’ jelent az alsó szinten folyó
tervkészítési tevékenység számára és nem kell annyi cselekvési szekvenciaváltozatot előállítani és
ellenőrizni.
A probléma nyilvánvalóan az, hogy minden absztrakt cselekvéshez elő kell készíteni annak
megfelelő résztervet, ill. terveket. Az is probléma, hogy a bonyolultság igazi letöréséhez biztosítani
kellene a terv hierarchiában az un. felfelé és lefelé való megoldhatóságot.
14. Mi a közelítő hierarchikus tervkészítés gondolata, miért értelmes gondolat ez ?
Ez egy alkalmas megoldás a teljes kiépítettségű hierarchikus tervkészítés bajaira. Ha a
résztervek hierarchiáját megfogalmazni és előre megtervezni nehéz, akkor vezessük be a ’normál’
tervkészítés esetén az előfeltételek hierarchiáját, valamilyen fontosság szerint. Ezek után a tervkészítő
csakis az aktuálisan beállított szinthez tartozó feltételeket vizsgálja és a tervhez csatolt cselekvésekkel
kezeli le. Ha az adott szinthez a feltételek elfogynak, következő szintre kapcsol át.
Értelmes, mert így is érvénysül az, hogy egy általánosabb terv ’vázat’ jelent a későbbi
gazdagabb terv számára, így annak előállítása nem 0-ból indul. Előnye, hogy nem kell előre
megtervezni a tervhierarchiát, viszont a feltételek hierarchiáját gondosan végig kell fontolni.
15. Mi az induktív tanulás általános folyamata ?
Az induktív tanulás a példák alapján történő tanulás, ahol a tanító halmaz példáit dolgozzuk fel
(rekurzív módon, vagy sem), hogy egy hipotézist (függvényközelítést) felállíthassunk (a tanítóhalmaz
példáinak egy általánosítása). A hipotézist a teszthalmazhoz tartozó példáival ellenőrizzük.
Milyen fogalom mondható megtanulhatónak ?
Amihez a probléma függvényében (a tanult hipotézis hibája, a rossz hipotézis elfogadásának a
valószínűsége, stb.) a szükséges példák száma nem éri el az exponenciális szintet.
16. Vesse össze a Pillanatnyi Legjobb Hipotézis tanulás és a Verzió terek módszer előnyeit és
hátrányait.
A PLH tanulás egyetlen egy hipotézissel dolgozik, amit a példáknak megfelelően formál
(szűkítés, általánosítás). Egy hipotézismódosító döntés után zsákutcába is kerülhet, pl. úgy, hogy
később semmilyen módosítás nem lesz lehetséges, hogy az új példát befogadhassa ÉS a régi példákkal
maradjon konzisztens. Ilyenkor a hipotézismódosító fában vissza kell lépni és új lehetőségekkel
próbálkozni. A verzió teres tanulás az összes konzisztens hipotézist tartja számon és a példákkal ezt a
halmazt folyamatosan szűkíti. Tehát a PLH kevesebbet adminisztrál, viszont tévedhet és visszalépve
többet kell keresni, és főleg módosításonként a hipotézist az összes eddigi példával összevetni. A VT
többet adminisztrál, de visszalépnie nem kell.
Magyarázza meg, hogyan lehet szimbolikus (logikai) kifejezéseket tanulni szimbolikus példák alapján
(Hamis Pozitív, Hamis Negatív példák szerepe, formáló hatásuk a hipotézisre).
A szimbolikus kifejezésekhez is találni lehet az azokat formáló módosító műveleteke. Azok
megválasztását pedig az elemzett példákkal lehet vezérelni. A hamis pozitív példa azt jelenti, hogy a
hipotézis logikailag ’túl bő’, többet ismer fel, mint kellene, azaz szűkíteni kell (feltételeket hozzáadni).
A hamis negatív példa azt jelenti, hogy a hipotézis ’túl szűk’, általánosítani, kiterjeszteni kell
(feltételeket levenni, vagy diszjunkciókat hozzáadni).
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17. Milyen célt szolgál a döntési fa ?
Lehetőséget teremt, hogy az egy- vagy többértékű attribútumhalmazzal leírt példákból nyerjük
ki azok tömör logikai leírását, faszerűen ágyazott logikai tesztek, azaz logikai függvény alakjában.
Egy döntési fa szerkesztésénél a további elágazást az A1, ill. A2 attribútum teszttel lehet folytatni. A +
és a – a fa adott helyén értelmezett pozitív és a negatív példát jelenti.
Az A1 attribútum teszt után
++++----

++ --

++--

Az A2 attribútum teszt után
++++----

+++-

+---

Számítsa ki a Nyereség(A1) és a Nyereség(A2) értékeit. A számításnál használja I(1/2,1/2)=1 bit,
I(0,1)=0 bit és I(1/4,3/4)=0.8 bit értékeket. Melyik tesztet építene be a fába és miért ?
Az attribútum nyeresége a fa információ tartalma az attribútumig, levonva az attribútum teszt
utáni fa átlagos információ tartalmát (ld. könyvbeli képlet).
Itt A1 esetén: I(1/2,1/2) – (1/4 x I(0,1) + 1-4 x I(1,0) + 1/2 x I(1/2,1/2)) = 0.5
és
A2 esetén: I(1/2,1/2) – (1/2 x I(3/4,1/4) + 1/2 x I(3/4,1/4)) = 1 – 1/2 x 0.8 – 1/2 x 0.8 = 0.2
Azaz az A1 –et kell választani.

Mesterséges intelligencia
Mesterséges intelligencia – Tipikus hibák
2001. jan. 3. vizsga tapasztalata

Általános megjegyzés:
- sok válasznak nincs köze a feltett kérdéshez,
- sok válasz csakis a kérdés bizonyos részeihez van megadva,
- általános az ismerethiány az eddigi zh és vizsga anyagra vonatkozóan
(a jelenlegi vizsgaanyag kb.:
25%-ka szerepelt már a ZH, vagy pZH feladatlapokon,
25%-ka szerepelt már az eddigi vizsgalapokon,
a példák nagyobb része vagy
szerepelt már hasonló formában a ZH-n, vagy a vizsgán,
vagy az előadásbeli példák egy legyeszerűsített változata,
vagy a könyvbeli példák egy leegyszerűsített változata.)
1. Ítéletlogika és predikátum logika összekeverése (predikátum logikai, azaz első rendű logikai
formalizmusra azt mondja, hogy ez ítéletlogika).
2. Az univerzálisan kvantifikált állítás negáltjának (a kvantor a negáláson belül van) helytelen
kezelése.
3. A konjunkció meghagyása klóz formában.
4. Az implikatív normál formában levezetett rezolúció nem helyes (kevert) használata.
5. A reflexszerű ágensek számának megállapításánál a kombinatorikus kifejezések hibás kezelése.
6. A Wumpus világ inkonzisztens figyelembe vétele (pl. ahol szörny van, ott nem lehet csapda, a
szörny kihagyása a számításból, stb.).
7. Az A algoritmus mohónak tekintése csupán azon az alapon, hogy optimálizál (nem mohó, mert
nem a céltól vett távolságot optimálizál).
8. A TMS módszer nem a bizonytalanságot kezeli le, hanem a tudás hiányából adódó nem monoton
helyzeteket.
9. A skolemizálás végre nem hajtása az egzisztenciális kvantort tartalmazó állítás klózzá való
átalakításánál.
10. Rezolúciónál a kérdéses állítás először klózzá való átalakítása, majd negálása (a helyes sorrend épp
FORDÍTVA).
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11. A tervkészítésnél a tervkészítő algoritmus a cselekvéseket NEM a majdani végrehajtási sorrendben
veszi be a tervbe (tehát NEM a teljesülő feltételek alpján) ! A tervkészítő a még nem kész tervben
keresi a ki nem elégített feltételeket és azok alapján befűzi a tervbe a szükséges cselekvéseket. A
cselekvések végrehajtási sorrendje a rendező kényszerektől függ. Jelen esetben az ELSŐNEK a tervbe
bevett lépés a Vesz, hiszen a zérus tervben csakis egyetlen egy feltétel van, ami nem teljesül
(Van(Video)) és ezt a feltételt csakis a Vesz képes kielégíteni (Elhoz nem, mert az x változóját
x=Videómagnó-ra lekötni nem lehet). De természetesen a Vesz nem lesz az első végrehajtandó
cselekvés !
12. Amikor egy univerzálisan kvantifikált implikációt klózzá alakítunk át, a negálás a premisszára
vonatkozik, így a kvantoron belül marad és a kvantor jellege nem változik. Ha egy univerzálisan
kvantifikált implikációt, mint a bizonyítandó állítást, negáljuk, akkor a kvantor jellege megváltozik, ld.
a rezolúciós példa megoldása !
13. A mohó algoritmus A LEGJOBBAT-ELŐSZÖR algoritmus. Értelmetlen tehát azt állítani, hogy a
„mohó algoritmus a legjobbat-először algoritmust emulálja”.
14. Rezolúciónál egy Skolem konstanst nem lehet egy másik konstanssal helyettesíteni két literál
egyesítésekor ! Ez a „két eltérő konstans” esete, amire a rezolúciós lépés nem megy.
15. Rezolúciónál a A  B és az A  B klózok rezolvense
NEM egy üres klóz,
HANEM
B  B = Igaz
16. A tervkészítési példában alapvető hiba az első lépésnek az ’Elhoz’-ot tételezni fel, hiszen az üres
terv alapján a tervkészítő NEM IS LÁTJA, HOGY A KÁRTYÁRA SZÜKSÉG VAN. Csakis
Elhoz(Videómagó)-ról lehetne szó, de erről ld. 11. A kártya szükségessége csakis a ’Vesz’ lépés tervbe
való beépítése után válik láthatóva. Az első lépés az, amire az ÜRES TERV alapján szükség van, tehát
a ’Vesz’.
17. A tervkészítési példában alapvető hiba az első lépésnek az ’Megy’-et tételezni fel, hiszen az üres
terv alapján a tervkészítő LÁTJA, HOGY A HELY(OTTHON) MÁR IGAZ. A hely(Otthon)
szükségessége csakis a ’Vesz’ lépés tervbe való beépítése után válik láthatóva, hiszen a Vesz hatására
megszünik igaznak lenni.
18. A mohó keresés és az A keresés nem ugyanaz !
19. A „visszafelé kereső” algoritmus, mint algoritmustipus, nincs.
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Mesterséges intelligencia – Feladatok megoldásai
2001. jan. 3.
összesen 60 pont : elégséges 40%

Tegyük fel, hogy egy mohó keresési algoritmust futtatunk h(n) = -g(n)-nel. Milyen keresési
algoritmust emulál ebben az esetben a mohó keresési algoritmus ?
Megoldás:
Mivel a g(n) pozitív értékeket vesz fel, az algoritmus mélységi, hiszen a mélységi ág mentén
’fogy’ legjobban a h és a heurisztika tesztje annál inkább fogja ezt az ágat tovább preferálni.
--------------------------------------Használjon igazságtáblát annak megmutatására, hogy a következő mondat érvényes-e:
(F  T)  ((F  H)  T)
Megoldás:
F T H
HHH
HH I
H I H
H I I
I HH
I H I
I I H
I I I

(F  T)
I
I
I
I
H
H
I
I

((F  H)  T)
I
I
I
I
I
H
I
I

(F  T)  ((F  H)  T)
I
I
I
I
I
I
I
I
mindenhol I, tehát érvényes

--------------------------------------Állít-e a következő mondat valamit az aritmetikáról vagy az időjárásról, vagy egyikről sem:
„Vagy 2+2=4 és esik, vagy 2+2=4 és nem esik“. Indokolja meg véleményét !
Megoldás:
Legyen ’2+2=4’ állítás jele ’A’ és ’esik’ állítás jele ’B’. A kérdéses mondatot absztrakt módon
kifejezve: (A  E) (A  E)= A –t kapunk, azaz a kérdéses állítás az aritmetikáról szó, pontosabban,
hogy igenis: 2+2=4 !.
--------------------------------------Legyenek adva a következő cselekvések (előfeltételei és következményei):
Megy: E: hely(itt)
K: hely(ott)  hely(itt)
Vesz: E: van(KreditKártya)  elad(áru, bolt)  hely(bolt)
K: van(áru)
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Elhoz: E: otthonvan(x)  hely(Otthon)
K: van(x)
Legyenek továbbá:
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
Célállapot:
hely(Otthon)  van(Videomagno)
Tervkészítésekor milyen lépést próbál ki az algoritmus legelőször ? Fejtse ki részletesen, mi fog
történni, ha a tervbe befűzött második lépés a ’Megy’ (Tesco-ba) ?
Megoldás:
a. Az üres terv (Start és Cél lépések) Start következményeként tartalmazza a probléma kezdeti
állapotát:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
és a Cél lépés előfeltételeként a probléma célállapotát:
hely(Otthon)  van(Videomagno)
b. A tervkészítő keresi a ki nem elégített előfeltételeket és talál is egyet (van(Videomagno)). Ehhez
megkeresi az azt biztosító cselekvést (Vesz – a van(Videomagno) miatt).
c. Az új cselekvés új ki nem elégített előfeltételeket hoz be a tervbe (hely(Tesco)), amihez a tervkészítő
új cselekvést választ be (Megy – a hely(Tesco) miatt).
d. Következő előfeltétel lehet a van(KreditKártya), amihez kellene az Elhoz, de a tartózkodási hely
miatti problémát rendezni kell:
az Elhoz-ot a Megy-elé kell beszúrni, mert különben a hely(Otthon) feltétellel lesznek gondok.
-------------------------------------------------Élre álló N db dominó kockából építsünk egy sort. A k-adik kocka állapota, mint véletlen változó,
legyen dk (az első meglökendő kocka a d1). A kockák csakis egy irányba dőlhetnek (1-től N-felé) és
azonos egységnyi erővel dőlhetnek neki a sorban következőnek. Egy valószínűségi háló építéséhez
rendezzünk kockákat d1, d2, d3, ..., dN-1, dN (azaz kauzális sorrendben), a felépített háló az ábrán látható.
d1

d2

d3

dN-1
.....

dN

Milyen háló keletkezne, ha a változókat fordított (antikauzális dN, dN-1, dN-2, ..., d2, d1) sorrendben
használnánk fel a háló építéséhez ? A két háló esetére adja meg a P(d1 d2 d3 ... dN-1 dN) együttes
valószínűség képletét és alkalmas átalakítással lássa be, hogy a két érték azonos.
Megoldás:
Kauzális esetben (ábra alapján):
P(d1 d2 d3 ... dN-1 dN) = P(d1| d2 d3 ... dN-1 dN) P(d2 d3 ... dN-1 dN) =
= P(d1| d2) P(d2 d3 ... dN-1 dN) = P(d1| d2) P(d2 | d3 ... dN-1 dN) P(d3 ... dN-1 dN)
= P(d1| d2) P(d2| d3) P(d3 ... dN-1 dN)
= P(d1| d2) P(d2| d3) P(d3| ... dN-1 dN) P(d4 ... dN-1 dN)
= P(d1| d2) P(d2| d3) P(d3| d4) P(d4 ... dN-1 dN)
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= ....
= P(d1| d2) P(d2| d3) ... P(dN-1| dN) P(dN)
Anti-kauzális esetben:
Ha a véletlen változókat fordított sorrendben dolgozzuk fel, akkor hasonló hálót kapunk, hiszen
ha tudjuk a k-adik kocka állapotát, ez meghatározza teljes egészében a (k-1)-ik kocka állapotának a
valószínűségét, függetlenül attól, hogy a k-adik kocka utáni kockákkal mi is valójában történt
(figyelem: NEM a fizikai állapot meghatározásáról van szó, hiszen anti-kauzális a gondolkodás, hanem
az állapot valószínűség meghatározásáról beszélünk). Fordított irányban tehát is egy csomópontnak
egyetlen egy szülője van (az időben az ő utána következő kocka). Az eredményháló:
dN

dN-1

dN-2

d2

d1

.....
A kérdéses valószínűség:
P(d1 d2 d3 ... dN-1 dN) = P(dN dN-1 dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1 dN-2 ... d2 d1) P(dN-1 dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1 dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2 ... dN-1 dN) P(dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) P(dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) P(dN-2| dN-3) P(dN-3 ... d2 d1)
= ....
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) ... P(d2| d1) P(d1)
Felhasználva a Bayes-tételt:
P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) ... P(d2| d1) P(d1) =
= P(dN-1| dN) P(dN) /P(dN-1) * P(dN-2| dN-1) P(dN-1)/P(dN-2) * ... * P(d1| d2) P(d2)/P(d1) * P(d1) =
= P(dN-1| dN) P(dN) * P(dN-2| dN-1) * ... * P(d1| d2) =
= P(d1| d2) P(d2| d3) ... P(dN-1| dN) P(dN)
---------------------------------------------------Rajzoljon fel egy döntési fát annak meghatározására, hogy elinduljunk-e vagy sem az
útkereszteződésben, ha a lámpa éppen most váltott zöldre?
Megoldás: fontoljuk meg pl. a következő teszteket, nagyjából az alábbi sorrendben:
Sor elején állunk ?
Előttünk a kocsi elindult-e ?
Keresztbe állnak-e ?
Van-e keresztforgalom ?
Mennek-e a zebrán gyalogosok ?
Fordulunk-e a kereszteződésben ?
Van-e szembe forgalom ?
Jön-e biciklista ?
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Hány példára van szükség a közelitőleg helyes induktív tanulásnál, ha a tanulandó hipotézis hibája
kisebb legyen, mint 10%, az a valószínűség, hogy rossz hipotézist tanulunk legyen szintén kisebb, mint
10%, és a hipotézis tér számossága 220 ?
Megoldás:

 = 0.1,  = 0.1,

H = 220

m
alapján:

m > 10*(ln10+20)  250

1
1
(ln  ln H )



-----------------------------------------A relevancia alapú tanulásnál egy általános háttértudásból (hogy egy országban a nép egy nyelvet
beszél – a. állítás) és a megfigyelt konkrét esetből (hogy a Fernandó nevű brazil bennszülött portugálul
beszél – b. állítás) meg lehet tanulni, hogy Brazília nyelve portugál. (c. állítás).
a.
b.
c.

 x, y, n, l Nemzetisége(x, n)  Nemzetisége(y, n)  Nyelve(x, l)  Nyelve(y, l)
Nemzetisége(Fernandó, Brazil)  Nyelve(Fernandó, Portugál)
 x Nemzetisége(x, Brazíl)  Nyelve(x, Portugál)

Az állításokat alakítsa át klóz formára és rezolúcióval lássa be, hogy a c. állítás következik az a. és b.
állításból.
Megoldás:
a.  x, y, n, l N(x,n)  N(y,n)  Ny(x,l)  Ny(y,l)
b. N(F, B)  Ny(F, P)
c.  x N(x,B)  Ny(x,P)
igaz-e
A kérdéses állítást negálni kell:
a.  x, y, n, l N(x,n)  N(y,n)  Ny(x,l)  Ny(y,l)
b. N(F, B)  Ny(F, P)
c.  (  x N(x,B)  Ny(x,P) )
klózformára való átalakításnál
az a. állítás a premissza negálása miatt egyetlen egy klózzá alakul át:
 N(x1,n)  N(y1,n)  Ny(x1,l)  Ny(y1,l)
a b. állításból, konjunkció miatt, két klóz lesz:
N(F, B)
Ny(F, P)
a c. állításnál a negálás befelé tolása megváltoztatja a kvantor jellegét (egzisztenciális), ami egyrészt
skolemizáláshoz vezet, másrészt a konjunkció miatt ez is két klózzá esik szét:
N(,B)
Ny( ,P)
ahol  egy Skolem konstans
és most a rezolúció:
N(F,B) –ből és
 N(x1,n)  N(y1,n)  Ny(x1,l)  Ny(y1,l) -ből
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-------- x1/F, n/B behelyettesítéssel
N(y1,B)  Ny(F,l)  Ny(y1,l) –ből és
Ny(F, P) - ből
--------- l/P behelyettesítéssel
N(y1,B)  Ny(y1,P) –ből és
Ny(, P) -ből
---------- y1/ behelyettesítéssel
N(,B) –ből és
N(,B) -ből
-------[]

„A” csoport
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Mesterséges intelligencia – Feladatok megoldások
2001. jan. 3.
összesen 60 pont : elégséges 40%

A reflex ágens egy olyan ágens, amelynek cselekvései mindig a pillanatnyi érzeteinek a függvénye. A
Wumpus világban 32 különböző érzet létezik és 6 különböző cselekvés.
a. Hány különböző reflex ágens definiálható a Wumpus világban?
b. Hány különböző 4x4-es Wumpus világ létezik? Hány 10x10-es?
Megoldás:
a. 32 érzékelés, mindegyik esetben 6 cselekvés alapján:
32 érzékelés úgy jön össze, hogy : 4 x 4 négyzeten lehet bűz és szellő, vagy arany csillogása, azaz:
16 x 2 = 32
mindegyik érzékelés esetén lehet: előre, hátra, balra, jobbra, lő, vagy megfog, azaz 6 cselekvés,
összesen 632kombináció és annyi különböző reflexszerű ágens is.
b. Egy Wumpus világ azzal jellemezhető, hogy hol van az arany és hol van a Wumpus, azontúl van-e
csapda az adott négyzetben (a csapdák száma nincs korlátozva):
16 x 16 x 216  2 x 107
10 x10 Wumpus világ esetén, viszont: 100 x 100 x 2100  1034
---------------------------Tegyük fel, hogy egy mohó keresési algoritmust futtatunk h(n) = g(n)-nel. Milyen keresési algoritmust
emulál ebben az esetben a mohó keresési algoritmus ?
Megoldás:
Szélességi, hiszen a mélység mentén ’nő’ legjobban a h. az algoritmus így minden megpróbál
mielőtt mélyebbre merészkedne.
--------------------------Használjon igazságtáblát annak megmutatására, hogy a következő mondat érvényes-e:
(F  T)  (F  T)
Megoldás:
F T
(F  T)
HH
I
HI
I
IH
H
II
I
-----------------------------

(F  T )
I
H
I
I

(F  T)  (F  T))
I
H
nem mindenhol I, tehát
I
nem érvényes
I
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Legyenek adva a következő cselekvések (előfeltételei és következményei):
Megy: E: hely(itt)
K: hely(ott)  hely(itt)
Vesz: E: van(KreditKártya)  elad(áru, bolt)  hely(bolt)
K: van(áru)
Elhoz: E: otthonvan(x)  hely(Otthon)
K: van(x)
Legyenek továbbá:
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
Célállapot:
hely(Otthon)  van(Videomagno)
Tervkészítésekor milyen lépést próbál ki az algoritmus legelőször ? Fejtse ki részletesen, mi fog
történni, ha a tervbe befűzött második lépés a ’Megy’ (Tesco-ba) ?
Megoldás:
a. Az üres terv (Start és Cél lépések) Start következményeként tartalmazza a probléma kezdeti
állapotát:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
és a Cél lépés előfeltételeként a probléma célállapotát:
hely(Otthon)  van(Videomagno)
b. A tervkészítő keresi a ki nem elégített előfeltételeket és talál is egyet (van(Videomagno)). Ehhez
megkeresi az azt biztosító cselekvést (Vesz – a van(Videomagno) miatt).
c. Az új cselekvés új ki nem elégített előfeltételeket hoz be a tervbe (hely(Tesco)), amihez a tervkészítő
új cselekvést választ be (Megy – a hely(Tesco) miatt).
d. Következő előfeltétel lehet a van(KreditKártya), amihez kellene az Elhoz, de a tartózkodási hely
miatti problémát rendezni kell:
az Elhoz-ot a Megy-elé kell beszúrni, mert különben a hely(Otthon) feltétellel lesznek gondok.
-------------------------------------------------Élre álló N db dominó kockából építsünk egy sort. A k-adik kocka állapota, mint véletlen változó,
legyen dk (az első meglökendő kocka a d1). A kockák csakis egy irányba dőlhetnek (1-től N-felé) és
azonos egységnyi erővel dőlhetnek neki a sorban következőnek. Egy valószínűségi háló építéséhez
rendezzünk kockákat d1, d2, d3, ..., dN-1, dN (azaz kauzális sorrendben), a felépített háló az ábrán látható.
d1

d2

d3

dN-1
.....

dN

Milyen háló keletkezne, ha a változókat fordított (antikauzális dN, dN-1, dN-2, ..., d2, d1) sorrendben
használnánk fel a háló építéséhez ? A két háló esetére adja meg a P(d1 d2 d3 ... dN-1 dN) együttes
valószínűség képletét és alkalmas átalakítással lássa be, hogy a két érték azonos.
Megoldás:
Kauzális esetben (ábra alapján):
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P(d1 d2 d3 ... dN-1 dN) = P(d1| d2 d3 ... dN-1 dN) P(d2 d3 ... dN-1 dN) =
= P(d1| d2) P(d2 d3 ... dN-1 dN) = P(d1| d2) P(d2 | d3 ... dN-1 dN) P(d3 ... dN-1 dN)
= P(d1| d2) P(d2| d3) P(d3 ... dN-1 dN)
= P(d1| d2) P(d2| d3) P(d3| ... dN-1 dN) P(d4 ... dN-1 dN)
= P(d1| d2) P(d2| d3) P(d3| d4) P(d4 ... dN-1 dN)
= ....
= P(d1| d2) P(d2| d3) ... P(dN-1| dN) P(dN)
Anti-kauzális esetben:
Ha a véletlen változókat fordított sorrendben dolgozzuk fel, akkor hasonló hálót kapunk, hiszen
ha tudjuk a k-adik kocka állapotát, ez meghatározza teljes egészében a (k-1)-ik kocka állapotának a
valószínűségét, függetlenül attól, hogy a k-adik kocka utáni kockákkal mi is valójában történt
(figyelem: NEM a fizikai állapot meghatározásáról van szó, hiszen anti-kauzális a gondolkodás, hanem
az állapot valószínűség meghatározásáról beszélünk). Fordított irányban tehát is egy csomópontnak
egyetlen egy szülője van (az időben az ő utána következő kocka). Az eredményháló:
dN

dN-1

dN-2

d2

d1

.....
A kérdéses valószínűség:
P(d1 d2 d3 ... dN-1 dN) = P(dN dN-1 dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1 dN-2 ... d2 d1) P(dN-1 dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1 dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2 ... dN-1 dN) P(dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) P(dN-2 ... d2 d1) =
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) P(dN-2| dN-3) P(dN-3 ... d2 d1)
= ....
= P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) ... P(d2| d1) P(d1)
Felhasználva a Bayes-tételt:
P(dN| dN-1) P(dN-1| dN-2) ... P(d2| d1) P(d1) =
= P(dN-1| dN) P(dN) /P(dN-1) * P(dN-2| dN-1) P(dN-1)/P(dN-2) * ... * P(d1| d2) P(d2)/P(d1) * P(d1) =
= P(dN-1| dN) P(dN) * P(dN-2| dN-1) * ... * P(d1| d2) =
= P(d1| d2) P(d2| d3) ... P(dN-1| dN) P(dN)
---------------------------------------------------Rajzoljon fel egy döntési fát annak meghatározására, hogy elinduljunk-e vagy sem az
útkereszteződésben, ha a lámpa éppen most váltott zöldre?
Megoldás: fontoljuk meg pl. a következő teszteket, nagyjából az alábbi sorrendben:
Sor elején állunk ?
Előttünk a kocsi elindult-e ?
Keresztbe állnak-e ?
Van-e keresztforgalom ?
Mennek-e a zebrán gyalogosok ?
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Fordulunk-e a kereszteződésben ?
Van-e szembe forgalom ?
Jön-e biciklista ?
----------------------------------------Hány példára van szükség a közelitőleg helyes induktív tanulásnál, ha a tanulandó hipotézis hibája
kisebb legyen, mint 1%, az a valószínűség, hogy rossz hipotézist tanulunk legyen szintén kisebb, mint
1%, és a hipotézis tér számossága 215 ?
Megoldás:

 = 0.01,  = 0.01,

H = 215
m

alapján:

m > 100*(ln100+15)  2200

1
1
(ln  ln H )



--------------------------------------------A relevancia alapú tanulásnál egy általános háttértudásból (hogy egy országban a nép egy nyelvet
beszél – a. állítás) és a megfigyelt konkrét esetből (hogy a Fernandó nevű brazil bennszülött portugálul
beszél – b. állítás) meg lehet tanulni, hogy Brazília nyelve portugál. (c. állítás).
a.
b.
c.

 x, y, n, l Nemzetisége(x, n)  Nemzetisége(y, n)  Nyelve(x, l)  Nyelve(y, l)
Nemzetisége(Fernandó, Brazil)  Nyelve(Fernandó, Portugál)
 x Nemzetisége(x, Brazil)  Nyelve(x, Portugál)

Az állításokat alakítsa át klóz formára és rezolúcióval lássa be, hogy a c. állítás következik az a. és b.
állításból.
Megoldás:
a.  x, y, n, l N(x,n)  N(y,n)  Ny(x,l)  Ny(y,l)
b. N(F, B)  Ny(F, P)
c.  x N(x,B)  Ny(x,P)
igaz-e
A kérdéses állítást negálni kell:
a.  x, y, n, l N(x,n)  N(y,n)  Ny(x,l)  Ny(y,l)
b. N(F, B)  Ny(F, P)
c.  (  x N(x,B)  Ny(x,P) )
klózformára való átalakításnál
az a. állítás a premissza negálása miatt egyetlen egy klózzá alakul át:
 N(x1,n)  N(y1,n)  Ny(x1,l)  Ny(y1,l)
a b. állításból, konjunkció miatt, két klóz lesz:
N(F, B)
Ny(F, P)
a c. állításnál a negálás befelé tolása megváltoztatja a kvantor jellegét (egzisztenciális), ami egyrészt
skolemizáláshoz vezet, másrészt a konjunkció miatt ez is két klózzá esik szét:
N(,B)
Ny( ,P)
ahol  egy Skolem konstans
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és most a rezolúció:
N(F,B) –ből és
 N(x1,n)  N(y1,n)  Ny(x1,l)  Ny(y1,l) -ből
-------- x1/F, n/B behelyettesítéssel
N(y1,B)  Ny(F,l)  Ny(y1,l) –ből és
Ny(F, P) - ből
--------- l/P behelyettesítéssel
N(y1,B)  Ny(y1,P) –ből és
Ny(, P) -ből
---------- y1/ behelyettesítéssel
N(,B) –ből és
N(,B) -ből
-------[]
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1. Az A* lényegi javítása a gradiens kereséshez képest nem a heurisztika bővítése az út költségével
(az a mohó keresés mohóságán segít), hanem a pillanatnyilag rosszabb alternatívák eltárolása (tehát a
legjobbat-először része az algoritmusnak). Mivel a gradiens keresés az alternatívákat nem tárolja, nem
képes visszalépni és a lokális minimumban megakadhat.
2. A rezolúciós feladatban a kérdés az, hogy „milyen tárgyat kedvel János”, tehát a tárgy nevét a
kérdésbe be építeni nem lenne szabad (a kérdés olykor, hogy „kedveli-e János a ... tárgyat”).
Hibás elképzelés Könnyű(Matematika) klózzal dolgozni, hiszen Matematika nem egy tárgy, hanem
annak legfeljebb egy tulajdonsága (Matematikai(x)).
Ha a felvett állításhalmaz tévedésből önmagában ellentmondásos, mint pl.:
x Könnyű(x)  Kedvel(János,x)
Könnyű(x) ha matematikai a tantárgy
Könnyű(x)
ha vegyi a tantárgy
vagy másképpen:
Matematikai(x)  Könnyű(x)
Kémiai (x)  Könnyű(x)
akkor minden rezolúciós bizonyítás üres rezolvensben fog végződni, a kérdéses állítás vizsgálata
nélkül is !!
Ugyanaz a probléma, ha a kérdéses állítás a tudásbázisban tévedésből eleve meg fog jelenni, pl.
x Könnyű(x)  Kedvel(János,x)
révén, hiszen két klóz lesz belőle:
Könnyű(x1)
Kedvel(János,x2)
ami a Kedvel(János,”..”)-sal együtt már eleve egy lépéses ellentmondást jelent.
Ujra jelenik meg a régi hiba, amikor a kérdés negálása az ő klóz formájában történik ! Nézzük meg,
miért vezet ez hibához:
a. helyes megoldás:
- ha a kérdés pl.:
x Blabla(x)
- a negált kérdés:
 x Blabla(x)= x Blabla(x)
- és a klóza:  Blabla(Skolem-konstans)
b. helytelen megoldás:
- ha a kérdés pl.:
x Blabla(x)
- a klóza:
Blabla(x)
- és a negált kérdés:  Blabla(x)
3. A TMS módszerben a Support List struktúrában már nincs negálás. A negált logikai állítás, mivel
hamis értékével járul hozzá a bizonyított állítás értékéhez a (-) azaz az Out részlistára kerül, ahol Out
értékével támasztja alá a célállítást.
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4. Az, hogy az ítéletlogika sok állítását pl. egyetlen egy elsőrendű állítással ki lehet fejezni nem jelenti
azt, hogy az elsőrendű logikának kisebb a komplexitása. Az elsőrendű állításokban lévő változók
konkrét bizonyítások esetén (a sokféle lehetséges behelyettesítések révén) a komplexitást csak tovább
fokozzák.
5. A “Minden magyar azonos nyelvet beszél” esetén a megoldásokból általában kiveszett az „azonos”.
Hiszen pl. az olyan megoldasokban, mint:
x Magyar(x)  Beszél(x, Nyelv)
az azonosság nem ábrázolódik, csak informálisan „hozzáértetődik”.
6. A keresés hatékonyságát főleg a kereső algoritmus által igényelt tárral és futási idővel jellemezzük,
azaz a tár- és időkomplexitással, ahol az éles határ az exponenciális komplexitásnál van. Az effektív
elágazási tényező bizonyos értelemben utal arra, hogy melyik keresés (heurisztika) jobb lesz, de a
tár/idő szempontokat nem képes megkülönböztetni.
7. A Bayes tétel alakja még mindig nem ismert eléggé.
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Példamegoldások

A TMS rendszerben mi felelhetne meg az alábbi állításnak: A  B  C ?
C

+

A

B

-------------------------Reprezentálja a „Minden magyar azonos nyelvet beszél” mondatot predikátum kalkulusban. Használja
a Beszél(x, l) predikátumot, amely jelentése az, hogy x az l nyelvet beszéli.
Pl. így:

x,y,l Magyar(x)  Magyar(y)  Beszél(x,l)  Beszel(y,l)
hiszen ha páronként, akkor mindenki.
-------------------------Mutassa meg az alapelvek segítségével, hogy
P(A / A  B) = 1
P(A  A  B) = P(A  A  B) / P(A  B) = P(A  B) / P(A  B) = 1

-------------------------Hogyan lehet figyelembe venni a tervkészítésnél a véges erőforrásokat ? Kísérelje meg kibővíteni ilyen
irányba az eredeti tervezési feladatot úgy, hogy a Megy-hez legyen szüksége benzinre és a Vesz-hez
viszont pénzre.
Pl. így:

Megy: E: hely(itt) c  (Liter(Benzin)  Fogyasztas  Tav(ott,itt))
K: hely(ott)  hely(itt)  (Benzin  Benzin - Fogyasztas  Tav(ott,itt))
Vesz: E: van(KreditKártya)  elad(aru,bolt)  hely(bolt)
 Van(Penz)  (Forint (Penz)  Ar(aru))
K: van(aru) )  (Penz  Penz - Ar(aru))
Elhoz: E: otthonvan(x)  hely(Otthon)
K: van(x)
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
Célállapot:
hely(Otthon)  van(Videomagno)
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ahol Liter, Forint, Tav és Ar alkalmas függvények, Benzin, Penz aritmetikai változók és Fogyasztas
egy aritmetikai konstans. Azontúl:
(Benzin = 100)  (Penz = 200000)  (Fogyasztas = 6)
(Igényesebb megoldás, ha a fogyó erőforrások pótlásáról is gondoskodunk további cselekvések
definiálásával (pl. ’Felvesz’ pénzt az automatából, ’Befizet’ a számlára, stb., ill. további
cselekvésláncok figyelembevételével, pl. ’Megy’ benzinkútra, ’Vesz’ benzint, stb.).)
--------------------------------Dolgozzuk át az előző vizsga tervkészítési feladatát, hogy alkalmas legyen a közelítő hierarchikus
tervkészítés kipróbálásához, azaz rendeljünk fontossági szinteket az egyes előfeltételeknek ! Legyenek
adva a következő cselekvések (előfeltételei és következményei, figyelem a változók kisbetűsek !):
Megy: E: (1) hely(itt)
K: hely(ott)   hely(itt)
Vesz: E: (1) elad(aru,bolt)
(2) van(KreditKártya)
(3) hely(bolt)
K: van(aru)
Elhoz: E: (1) otthonvan(x)
(2) hely(otthon)
K: van(x)
Legyenek továbbá:
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
Célállapot:
(1) van(Videomagno)
(2) hely(Otthon)
Mi a számok jelentése és milyen a tervkészítés általános vezérlési sémája ? Magyarázza meg, hogy
ebben a konkrét esetben a tervkészítés hogyan fog haladni ? A tervkészítő milyen lépést fűzi be a
tervbe elsőnek ? Másodiknak ? Harmadiknak ? Miért ?
A számok a bevezetett hierarchia szinteket jelentik. A tervkészítő beállítja a legmagasabb hierarchia
szintet és a többi feltételt figyelmen kívül hagyja. Az így értelmezett célok és cselekvések mellett
elkészíti a tervet. Most a következő szint következik a feltételek bővítésével. A korábban „kész”
tervben új, ki nem elégített feltételek jelennek meg, és a tervkészítő újra beindul és az azokhoz
beilleszti a szükséges cselekvéseket. Az eljárás addig folytatódig, amíg vannak még hierarchia szintek.
Hierarchia szint = 1:
Megy: E: hely(itt)
K: hely(ott)   hely(itt)
Vesz: E: elad(aru,bolt)
K: van(aru)
Elhoz: E: otthonvan(x)
K: van(x)
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
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Célállapot:
van(Videomagno)
Egyetlen előfeltétel van, amivel kell foglalkozni (van) és ehhez a tervbe be kell fűzni a Vesz-t. A
StartVeszCel terv készen van, nincs benne semmi határozatlan.
Hierarchia szint = 2:
Megy: E: hely(itt)
K: hely(ott)   hely(itt)
Vesz: E: elad(aru,bolt)  van(KreditKártya)
K: van(aru)
Elhoz: E: otthonvan(x) )  hely(otthon)
K: van(x)
Legyenek továbbá:
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
Célállapot:
van(Videomagno)  hely(Otthon)
a teljesítetlen előfeltétel most a van(KreditKartya) (a többi a kezdeti állapotban teljesül) és ehhez a
tervbe be kell fűzni az Elhoz-et.
A harmadik hierarchia szinten bejön a „boltban lenni” feltétel, amit a Megy beszúrásával lehet
biztosítani (megy a boltba), és mivel ettől elszáll a célbeli hely(Otthon), be kell szúrni egy másik
Megy-et is (megy haza).
------------------------------------Tegyük fel, hogy v1, v2, ..., vN N db véletlen változó kétféle rendezésével az alábbi két valószínűségi
hálót kapjuk eredményül:
a.

b.

v1

v2

v3

vN-1
.....

v1

vN

v2

v3

vN-1
.......

vN
Legyen M(i) az i-edik háló specifikálásához szükséges valószínűségek számát. Adja meg az M(a)/M(b)
általános képletét és számítsa ki ennek az aránynak közelítő értékét N=11 esetén.
a. eset:
Minden változónak csak egy szülője van, tehát a FVT-ja két elemet tartalmaz. Ennek alapján:
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M(a) = 2(N-1)+1
b. eset:

vN –nek N-1 szülője van, azaz a FVT-ja 2N-1 elemet tartalmaz. Ennek alapján:
M(b) = 2N-1 + (N-1)

N=11 esetén az arány:
(2*10+1) / (210 + 10) = 21/1034  1/50
-----------------------------------Egy ágens megerősítéses tanulással tanul a BME-n járni az épületek között, hogy a számára a
legelőnyösebb utat megtanulhassa. Tegyük fel, hogy minden épületben már kétszer volt, kivéve az Rben, ahol négyszer. Minden épület hasznosság értéke egységesen 0.6. Most egy új felfedező körútra
indult. D-ből indult ki, majd áthaladt az R-en, T-n, H-n is. Végül az E épületben kötött ki, ahol egy
egységnyi dicséretben részesült. Hogyan látja ezek után az ágens az egyes egyetemi épületeknek a
hasznosságát ?
A példában az épületek a környezetállapotok. Az érintett épületek esetén az ágens a kapott jutalmat a
meglátogatott épületekre visszavetíti Ui = R + Uj értelmében. Mivel a D-R-T-H-E szekvencia mentén
közben jutalmat nem kapott, minden U érték 1 lesz. Most az ágens felfrissíti az épületek látogatottsági
számát
N(épület) = N(épület) + 1
és ezt követően az épületek (állapotok) hasznosságát
c
szerint.
Konkrétan:
hasznosságúj(D) = hasznosságrégi(D) + (U(D) – hasznosságrégi(D))/N(D) =
0.6 + (1 – 0.6)/3 = 0.79
hasznosságúj(R) = hasznosságrégi(R) + (U(R) – hasznosságrégi(R))/N(R) =
0.6 + (1 – 0.6)/5 = 0.68
hasznosságúj(T) = hasznosságrégi(T) + (U(T) – hasznosságrégi(T))/N(T) =
0.6 + (1 – 0.6)/3 = 0.79
hasznosságúj(H) = hasznosságrégi(H) + (U(H) – hasznosságrégi(H))/N(H) =
0.6 + (1 – 0.6)/3 = 0.79
hasznosságúj(E) = hasznosságrégi(E) + (U(E) – hasznosságrégi(E))/N(E) =
0.6 + (1 – 0.6)/3 = 0.79
hasznosságúj(más) = hasznosságrégi(más) + (U(más) – hasznosságrégi(más))/N(más) =
0.6 + (0 – 0.6)/N = ... attól függően, hogy ott hányszor volt korábban
-----------------------------Írjuk át az alábbi mondatokat predikátum kalkulus állításaira, majd klóz formára, és bizonyítsuk be
rezolúciós bizonyítással a kérdéses állítást ! Figyelem: ha a predikátumnevek adott megválasztása
mellett a bizonyítással gond van, kíséreljék meg a feladatot más, de jellegre helyes predikátumok
felhasználásával a logikai szinten átfogalmazni !(8 pont)
János csak könnyû tárgyakat kedvel.
Matematikai tárgyak nehezek.
A Kísérleti Kémia Tanszék tárgyai könnyûek.
"A kén vegyületei" a Kísérleti Kémia Tanszék egyik tárgya.
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Milyen tárgyat kedvelne János ?
Egy lehetséges átírás:
x Könnyű(x) Kedvel(János, x)
x Matematikai(x) Könnyű(x)
x KísérletiKémiaTanszék(x) Könnyű(x)
KísérletiKémiaTanszék(A-kén-vegyületei)
x Kedvel(János, x)
Klózok
a.
Könnyű(x1) Kedvel(János, x1)
b.
 Matematikai(x2)  Könnyű(x2)
c.
 KísérletiKémiaTanszék(x3)  Könnyű(x3)
d.
KísérletiKémiaTanszék(A-kén-vegyületei)
e.
 Kedvel(János, x4)
Rezolúció:
f.
a+e: x1/x4
Könnyű(x4)
g.
f+c: x3/x4
 KísérletiKémiaTanszék(x4)
h:
g+d: x4/ A-kén-vegyületei

A válasz a behelyettesítésből: János a "A kén vegyületei" tárgyat kedveli.
---------------------------------------
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Fontos !
Ahol rezolúciós bizonyítás a kérdés, ott a rezolúciós bizonyítás az értékelhető válasz,
semmi más !
1. A hegymászó algortitmus esetén a teljességet kizáró ok nem a lokális minimumban való beragadás,
hiszen ez is egy következménye valaminek. Az igazi ok, amelynek a teljesség hiánya is, a beragadás is
a következménye a visszalépés lehetetlensége (az algoritmus a hátra hagyott alternatívákat nem
adminisztrálja, ez csak a legjobbat először keresésénél jelenik meg !).
2. A közelitőleg helyes tanulásnál a minimális példaszámot meghatározó képlet lényegi része az, hogy
a hipotézistér számossága logaritmus alatt szerepel. Így az exponenciális számú hipotézishez
tartalmazó problémák mind tanulhatók. A baj csak a duplán exponenciális problémáknál kezdődik
(amilyen pl. a teljesen általános logikai kifejezések tanulása).
3. A feltételes tervkészítésnél több célcselekvés létezik a tervben, pontosabban annyi, amennyi állapota
lehet a hiányzó információnak. Jelen esetben egy bináris információ hiányzik (elad vagy nem ad el),
így két célcselekvés (két az un. kontextus) létezik a terveben.
Az információt biztosító cselekvés (Betelefonál) is része a tervnek és úgyanugy kell biztosítani az
előfeltételeit és kivédeni a fenyegetéssel szemben.
A ’Betelefonál’ cselekvés következménye az, hogy tudja az ’elad’ logikai értékét, de ez az érték lehet
igaz is, meg hamis is. Mindkét eshetőségre kell felkészülni a tervben.
4. A tervkészítési algoritmus más sorrendben tekínti végig a cselekvéseket, mint amilyen sorrendben
végre fogja azokat hajtani. A tervkészítési sorrend a félig kész tervben lévő még ki nem elégített
előfeltételek a sorozatos kielégítése. A végrehajtási sorrend az adott állapotban (a legelején a kezdeti
állapotban) kielégített előfeltételeket tartalmazó cselekvés végrehajtása.
5. Rezolúciós bizonyításnál a kérdést a klóz formára való átalakítás előtt kell negálni !
Ez tipikusan a kvantifikált kérdéseknél fog hibát okozni, mert vagy az elvárt változó helyére Skolem
konstans kerül, vagy megfordítva, pl.:
a. a kérdés:
a kérdés klóz alakja:
a kérdés klóz alakja negálva:
a kérdés negálva:
a negált kérdés klózzá alakítva:
b. a kérdés:
a kérdés klóz alakja:
a kérdés klóz alakja negálva:
a kérdés negálva:

x P(x)
P(x)
P(x)

---- helytelen megoldás

x P(x)
P(Skolem konstans) ---- helyes megoldás
x P(x)
P(Skolem konstans)
P(Skolem konstans) ---- helytelen megoldás
x P(x)
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a negált kérdés klózzá alakítva:

P(x)

---- helyes megoldás

6. A vegyi reakciónak logikai állítással való kifejezésénél a reakció egyik (mindegyik) oldalán szereplő
+ a vegy komponensek egymást feltételező jelenlétét fejezi ki, így a helyes átírása az ’és’, nem pedig
’vagy’.
A vegyületek belső kapcsolatának logikai modellezése felesleges (túlbonyolítja a leírást), és bizonyos
értelemben hibás logikai megfogalmazáshoz fog vezetni:
pl.

MgO + H2  ...
Mg  O  H2  ...

elveszett, hogy mi a vegyület és mi a reakció komponense.

7. Fuzzy példában nem szükséges a súlyponti koordináta kiszámítása ahhoz, hogy a döntést
megmondhassuk. Tekintettel, hogy az Közepesen Minőségi tagsági függvény a 0.5-re nézve
szimmetrikus, a döntés a két másik tagsági függvény vágási szintjétől fogg függeni. Az egyik esetben a
Minőségi, a másik esetben a Nem Minőségi lesz magasabb, meghatározva így, hogy a közös súlypont a
0.5-höz képest merre fog esni.
8. A  logikai operátor neve nem indukció, nem is következtetés, hanem implikáció.
9. Az EMA algoritmus esetén a kérdésre válasz nem az algoritmus általános működési elvének a
megemlítése, hanem annak az elemzése, hogy ez a működés ebben a konkrét esetben mire vezet.
10. Az érvényes állítás rezolúciós bizonyításánál hibás feltételezni, hogy ez az állítás maga a
tudásbázis, majd hozzáadni az állítás negáltját. Ily módon a TB eleve inkonzisztens lesz
A A = Hamis
révén, nemcsak egy érvényes állítás esetén, hanem tetszőleges (akár egy hamis) állítás esetén is.
Az érvényes állítás esetén a tudásbázisra nincs szükség (hiszen az érvényes állítás ’önmagában’,
minden mástól függetlenül igaz), magyarán a rezolúciót szokásos módon, de egy üres tudásbázissal
kell elvégezni.
Az érvényes állítás bizonyításánál hibás a két x változó összemosása az alábbi módon:
a negált kérdéses állítás:
 ( (x P(x))  (x P(x)) )
helytelen:
 ( (x P(x))  (x P(x)) )
 ( (x P(x))  (x P(x)) )
 (x  P(x)  x P(x) )
x  P(x)  x P(x)
x P(x)  x P(x)
x (P(x)  P(x))
hamis ?????

helyes:
...
...
...
...
x P(x)  x P(x)
x P(x)  y P(y)
P(x)  P(y)
két klóz:
P(x), P(y)
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11. A klóz formára történő átalakítás első lépése az implikációk kiküszöbölése (hogy lássuk, hogy
mennyi és hol a ’vagy’ és az ’és’). A második lépés a negáltok atomi szintre való áthelyezése (hogy
lássuk véglegesen, hogy melyik kvantor univerzális, melyik egzisztenciális).
A rezolúciós bizonyítási lépés nem része a klóz formára való átalakításnak. Megfordítva: a klóz
formára való átalakítás része a rezolúciós bizonyításnak.
12. Keveredik a valószínűségi háló tanulása (a FVT táblák elemeinek visszaterjesztéses módon történő
tanulása példákból) és a hálóban való következtetés (rekurzív algoritmus, ill. közelitő megoldások a
lekérdezéses változók valószínűségének számítására az evidencia változók értékei alapján).
13. Ha a rezolúciós bizonyításhoz a kérdés negáltját figyelembe nem veszik, de a bizonyítás során egy
soron lévő rezolvensként a kérdéses állítás adódik ez még nem a bizonyítás vége, sőt nem is egy helyes
bizonyítás. A helyes bizonyításhoz feltétlenül figyelembe kell venni a kérdés negáltját és az eljárást az
üres rezolvensig kell vinni !
14. Alapvető logikai hiba

 A  A =  -nek venni,  A  A = IGAZ !!!

15. A megerősitéses tanulás esetében semmilyen meglatogatott épületnek a hasznossága nem
csökkenthet ! Hiszen mind egy nyertes út részei !
16. Ha az evidens módon megoldható feladatnak (pl. 15, 16) a logikai átírása nem vezet eredményre,
sőt kifejezetten azt mondja, hogy a megoldás nincs, akkor nyílvánvalóan a hiba az átírásban van és
csak így hagyni a dolgot nem lehet.

Mesterséges intelligencia
Mesterséges intelligencia – Feladat megoldások
2001. jan. 17.

Mi történik és miért (milyen mechanizmus révén) a memória korlátos A (EMA) keresési algoritmus
esetén, ha a legrövidebb megoldási pálya eltárolásához a rendelkezésre álló memória nem bizonyul
elegendőnek?
Az algoritmus addig halad a szokásos medrében (részfák kifejtése, ha elfogy a memória, akkor
a pillanatnyilag legrosszabb részfák törlése, a költségük a gyökérnél való feljegyzésével), amíg a
memóriakorlátba éppen akkor ütközik, amikor a memóriában a megoldást tartalmazó legjobb részfa
van jelen. Tovább kifejteni a fát a helyhiány miatt nem tudja, törölni sem, mert nincs nála rosszabb.
---------------------------------------------------------------------

Legyen adva a következő tervkészítési probléma:
Megy:
Vesz:
Kölcsönkér:
Betelefonál:
Legyenek továbbá:

E: hely(itt)
K: hely(ott)   hely(itt)
E: elad(aru, bolt)  hely(bolt)
K: van(aru)
E:  elad(aru, bolt)
K: van(aru)
E: hely(Otthon)
K: tudja(„elad(Videomagno, Tesco)” logikai értékét)
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)
Célállapot:
van(Videomagno)  hely(Otthon)

A tervkészítés melyik esetéről van itt szó? Milyen tervet (tervgráfot) készít el a tervkészítő? (a
cselekvéseket a tervhez való hozzáadásuk sorrendjében részletezze)
Ha a tervkészítő szokás szerint a cél ki nem elégített feltételeivel kezd foglalkozni, akkor a
’Vesz’ beszúrása után rájön, hogy az ’elad’ feltételről nem tud semmit, így a ’Vesz’ csak akkor jó,
amennyiben igaz az ’elad’. Ez a feltételes tervkészítés esete. Ezek után az algoritmus úgy halad tovább,
hogy az üres tervben a Cél cselekvés mellé ’elad=igaz’ kontextust ír és az ’elad’-ot igaznak feltételezve
befejezi a terv erre az esetre vonatkozó ágát (Vesz, Megy(Tesco-ba), Megy(Otthon) cselekvések
beszúrásával és esetleges rendezésével). Majd beszúrja a tervbe az információt begyűjtő cselekvést
(Betelefonál), amelynek egyik kimeneti ága biztosítja az ’elad’ feltételt. Ezek után kreál egy új
(komplemens) kontextust és Célcselekvést az ’elad=hamis’ esetére és kibővíti a tervet ezzel a feltételes
ággal (Kölcsönkér).
A szükséges rendezési kényszerekkel a terv:
Start  Betelefonál  

 Megy(Tesco)  Vesz  Megy(O)  Cél/ elad=igaz
 Kölcsönkér  Cél/ elad=hamis

----------------------------------------------------
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Egy megerősítéses módon tanuló ágens a BME épületeit járja és számára a legelőnyösebb utat tanulja.
Tegyük fel, hogy minden épületben egyetlenegyszer járt már, kivéve az R-ben, ahol többször fordult
meg, valamint, hogy eddig minden épület hasznosságértéke azonos. Most az ágens egy új felfedező
körútra indult. D-ből indult ki, majd áthaladt az összes épületen egyszer, végül az E épületben kötött
ki, ahol egy egységnyi dicséretben részesült. A szükséges számítások után az R épület hasznosságát az
ágens nagyobbnak / kisebbnek fogja látni a többi épületéhez képest? Miért?
Ha valahol többször volt, a hely (környezeti állapot) hasznossága mégis ugyanannyi, mint azé a
helyé, ahol kevesebbszer volt (akár csak egyetlen egyszer), akkor világos, hogy egy olyan tanító
szekvencia után, amely az összes helynek azonos megerősítést jelent (ha mindenhol csak egyszer haladt
át és csak a végén kapta meg a megerősítést), a frekventált helynek a hasznossága kisebb mértékben
nő, mint egy kevésbé frekventált hely esetében. Magyarán az R épület hasznosságát az ágens kisebbnek
fogja látni.
Képlettel:
új hasznosság =
régi hasznosság + (adott helyre eső megerősítés – régi hasznosság) / felfrissített frekventáltság
-----------------------------------------------------------------------------

Az (a1,a2,a3,a4) jelentése egy olyan fuzzy tagsági függvény, amely a1-tol a2-ig lineárisan 0-től 1-ig
nő, a2-től a3-ig 1 értékű, a3-tól a4-ig viszont 1-től 0-ig lineárisan csökken.
Húsüzemben a száraz kolbász minőségét a ketté szeletelt kolbász keresztmetszetének a megtekintése és
a szárítási idő alapján határozzák meg. A keresztmetszetben a zsírfoltok kontrasztossága a jobb
minőségre utal. Vezessük be a következõ fuzzy halmazokat:
Kevésbé kontrasztos: (0 0 0.3 0.7)
Inkább kontrasztos: (0.3 0.7 1 1)

0 ... 1 skála felett

Sokáig száradt:
(6 18 24 24)
Nem sokáig száradt: (0 0 6 18)

0 ... 24 óra skála felett

Nem minőségi:
(0 0 0.2 0.5)
Közepesen minőségi: (0.2 0.4 0.6 0.8)
Minőségi:
(0.5 0.8 1 1)
0 ... 1 skála felett
(elfogadjuk a kolbászt, ha minőségben 0.5-on túl vagyunk).
Döntési szabályok:
1. Ha kevésbé kontrasztos és sokáig száradt, akkor nem minőségi.
2. Ha kevésbé kontrasztos és nem sokáig száradt, akkor közepesen minőségi.
3. Ha inkább kontrasztos és sokáig száradt, akkor közepesen minőségi.
4. Ha inkább kontrasztos és nem sokáig száradt, akkor minőségi.
A keresztmetszet 0.6 mértékig kontrasztos és a kolbász 16 órát száradt. Fogadjuk el ?
A 0.6 mértékű mért kontraszt a Kevésbé kontrasztos halmaz tagsági függvényéből 0.25, az
Inkább kontrasztosből 0.75 értéket metsz ki. A 16 óra (8 óra) a Sokáig halmazból 5/6 (1/6), a Nem
sokáig halmazból pedig 1/6 (5/6) értéket metsz ki. Ezek után a 16 óra (8 óra) esetén a Nem minőségi,
Közepesen minőségi és Minőségi kimeneti halmazok vágási szintjei: 0.75, 0.25, 1/6 (1/6, 0.75, 0.25),
amiből látszik, hogy a defuzzifikálás az első esetben 0.5-nél kisebb, a másik esetben nagyobb értéket
fog szolgáltatni.
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---------------------------------------------------------------------

Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll bizonyos mennyiségű MgO, H2, O2 és C. Tegyük fel, hogy a
következő kémiai reakciókat biztosítani tudjuk:
a.
MgO + H2  Mg + H2O
b.
C + O2  CO2
c
CO2 + H2O  H2CO3
A helyzetet logikai apparátussal modellezve mutassuk meg rezolúciós bizonyítással, hogy elő tudunk
állítani H2CO3-at !
Hogy a logikai feladatban a kémia ne hasson zavaróan nevezzük át a feladatban szereplő
mennyiségeket:
MgO
A
B
H2
C
O2
C
D
Mg
E
H2O
F
CO2
G
H
H2CO3
Ezzel a feladvány állításai:
1.
A
2.
B
3.
C
4.
D
5.
ABEF
6.
DCG
7.
GFH
8.
H
és klózai:
1.
A
2.
B
3.
C
4.
D
5.
A  B  E
5.
A  B  F
6.
D  C  G
G  F  H
7.
8.
H
amiből a rezolúciós bizonyítás elemi szinten végezhető el.
--------------------------------------------------------------

Tanult definíciók és a rezolúció működése alapján magyarázza meg, hogy egy érvényes állítás
érvényes voltát hogyan lehet a rezolúciós bizonyítással kimutatni. Érvelését az alábbi állítás esetén
ültesse át gyakorlatba:
a.

 x P(x)   x P(x)

Mesterséges intelligencia
Az érvényes állítás önmagában igaz, minden más ténytől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy a
rezolúciós bizonyításban az állításhalmaz üres, csakis a kérdés létezik, amit persze negáltjával kell
figyelembe venni és rajta a rezolúciós lépéseket elvégezni.
Az a. állítás negálva:
 ( x P(x)   x P(x))
és klózzá alakítva:
 ( x P(x)   x P(x))
 ( x  P(x)   x P(x))
 x P(x)   y P(y)
P(x)  P(y)
a1. P(x)
a2. P(y)
A rezolúciós lépés az a1. és az a2. klózok egy lépéses rezolválása x/y behelyettesítéssel, üres klózzá.
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1. A hegymászó algoritmus heurisztikus, épp úgy, mint a legjobbat először. Viszont nem tud
visszalépni és ettől nem teljes. A legjobbat először viszont a visszalépésével teljes, de a mohósága
miatt nem optimális.
2. Egy döntési fa egy FA ! Minden csomópontból két ág indul ki. Minden ág végén valaminek lennie
kell.
3. Ha az idő egy erőforrás, akkor fogy. Nem elég akkor a cselekvésekbe egy ’órát’ beépíteni, amely az
idő múlását mutatja, de nem azt, hogy a cselekvésre egyre kevesebb az idő.
4. A valószínűségi hálónál megadott feltételes valószínűségek definiálják a háló topológiáját. Ha egy
változó, feltételes valószínűség révén, N számú más változótól függ, akkor a hálóban azok mind a
szülői.
P(B,F) =/= P(B) csak azért, mert már több szülő nincs a hálóban.
P(A B) =/= P(A | B) / P(B)
Ebben a példában a felhasznált elv NEM a feltételes függetlenség (a háló olyan, hogy a változók
feltételesen NEM függetlenek egymástól), hanem a feltételes valószínűség definiciója:
P(A B) = P(A | B) P(B)
5. Rezolúciós bizonyításnál a kérdést a klóz formára való átalakítás előtt kell negálni !
6. Rezolúciós bizonyításnál hiba:
a kérdéses állítást ponáltan is, negáltan is beépíteni a tudásbázisba, hiszen ezzel egy tetszőleges állítás
esetén máris inkonzisztens a tudásbázis. Magyarán így mindent be lehet bizonyítani igaznak.
az érvényes állítás esetén a tudásbázisra nincs szükség (hiszen az érvényes állítás ’önmagában’,
minden mástól függetlenül igaz), magyarán a rezolúciót szokásos módon, de egy üres tudásbázissal
kell elvégezni.
A  B és A  B rezolvense nem egy üres klóz, hanem pl. A  A = Igaz
ami a rezoluciós bizonyítás szempontjából egy holtág.
A helyes bizonyításhoz feltétlenül figyelembe kell venni a kérdés negáltját és az eljárást az üres
rezolvensig kell vinni !
Alapvető logikai hiba  A  A =  -nek venni,  A  A = IGAZ !!!
7. A klóz formára való átalakítás lépéseinél hibák:
a lépéseket véletlen sorrendben közölni (az első az implikációk eltüntetése, a második a negálás atomi
szintre való hozása, és csak utána következhetnek a kvantorokkal való manipulációk).
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nincs olyan lépés, hogy „operátorokat beljebb vinni”, ez csak jele annak, hogy a vizsgázó nem tudja,
nem is godolkodik.
HKNTL

-nél az

H  K  N  T
L
átalakítás hibás ¡ A helyes átalakítás
H  K  N  T
H  K  N  L
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Mesterséges intelligencia – Megoldások
2001. jan. 24.
Sorolja fel a klóz formára való átalakítás lépéseit. Kísérelje meg elemezni, hogy az első két lépés miért
olyan, amilyen?
Az első lépés az implikáció átalakítása, hogy az állítás ne tartalmazzon redundáns logikai operátorokat. A
másik a negálás atomi szintre való hozása, hogy pontosan tudjuk, hogy melyik kvantor milyen jellegű
(egzisztenciális, vagy univerzális) és a ’vagy’ és az ’és’ operátorok mi a kölcsönös viszonya a további
átalakításokhoz.
---------------------------------------------------------------

Tekintse meg a következő láncot:
mélységi keresés  hegymászó keresés  legjobbat-először keresés  A keresés.
1
2
3
Egy-egy nyíl milyen lényegi újításnak felel meg és az algoritmus milyen tulajdonságát befolyásolta a
leginkább?
1 – a heurisztika bevezetése, amivel a keresés célszerűbben választja meg (h alapján) a további haladási
irányt és szerencsével (szub)optimális megoldáshoz is juthat el.
2 – a visszalépés lehetősége, amitől kivédjük a keresést, hogy a lokális minimum helyén (vagy hasonló
rossz helyzetben) megrekedjen. Megjelenik a teljesség.
3 – Az útköltség figyelembevétele kirekeszti a mohóságot és biztosítja az optimálitást is.
--------------------------------------------------------------

Miért törekszünk az elfogadható heurisztikus függvény használatára?
Mert biztosítja az (A) algoritmus kedvező elvi tulajdonságait (milyeneket?).
--------------------------------------Az ítélet- ill. elsőrendű logikának milyen alapvető tulajdonsága nem teszi azt alkalmassá az alapeseti
következtetés megvalósítására?
Az, hogy monoton logikák mind.
--------------------------------------Megtanulható-e szimbolikus példákból egy általános logikai függvény? Indokolja meg !
Nem, hiszen az általános (ítélet)logikai függvény tanulása esetén a hipotézistér számossága duplán
exponenciális, így logaritmusát véve (képlet!!!!) sem kapjuk az exponenciálisnál kisebb szükséges
példaszámot.
--------------------------------------Milyen előnyt jelent a részben rendezett terv a teljesen rendezett tervhez képest?
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Hogy az utólagos rendezésénél olyan másodlagos szempontok kielégítését is lehet figyelembe venni,
amiket formálisan a tervkészítésekor (pl. komplexitás miatt) nem ábrázoltunk.
--------------------------------------Mit fenyegetnek a tervbeli fenyegetések ? Mit jelent a hátramozdítás, ill. előremozdítás a tervbeli
fenyegetések feloldásánál?
Az egyes cselekvésekhez szükséges, már biztosított logikai előfeltételek további fennállását. A két
mozgatás a fenyegető cselekvést a védett előfeltételt előteremtő és felhasználó cselekvések lánca elé, mögé
helyezi.
--------------------------------------Hogyan lehet figyelembe venni a tervkészítésnél a véges erőforrásokat ? Kísérelje meg kibővíteni ilyen
irányba az eredeti tervezési feladatot úgy, hogy a Megy-hez és a Vesz-hez legyen szüksége egy bizonyos
időtartamra.
Megy: E: hely(itt)
K: hely(ott)  hely(itt)
Vesz: E: van(KreditKártya)  elad(aru,bolt)  hely(bolt)
K: van(aru)
Elhoz: E: otthonvan(x)  hely(Otthon)
K: van(x)
Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
Célállapot:
hely(Otthon)  van(Videomagno)
Pl. így:

Megy: E: hely(itt) c  (VanIdő(t)  Tav(ott, itt) / Sebesség)
K: hely(ott)  hely(itt)  (t  t - Tav(ott, itt) / Sebesség)
Vesz: E: van(KreditKártya)  elad(aru,bolt)  hely(bolt)
 VanIdő(t)  (VanIdő(t)  VásárlásIdeje(aru, bolt))
K: van(aru) )  (t  t - VásárlásIdeje(aru, bolt))
Elhoz: E: otthonvan(x)  hely(Otthon)
K: van(x)

Kezdeti állapot:
hely(Otthon)  elad(Videomagno, Tesco)  otthonvan(KreditKártya)
 (t = Óra(2))
Célállapot:
hely(Otthon)  van(Videomagno)
ahol VanIdő, Tav, Óra és VásárlásIdeje alkalmas függvények, Sebesség egy aritmetikai konstans.
--------------------------------------Megerősítéses tanulásnál tudjuk, hogy a környezet modellje:
Mij
j= S1
i= S1
0

S2 S3
1/2 1/2
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1/2 0 1/2
1/2 1/2 0

Adja meg az U(S2) és az U(S3) értékét, ha az U(S1) értéke 1. Az R(S1), R(S2) és az R(S3) értéke 0.
Az állandósult állapotban egy környezeti állapot hasznossága:
Uk = Rk + j Mkj Uj
Az egyenletrendszer tehát:
U1 = ½ U2 + ½ U3
U2 = ½ U1 + ½ U3
U3 = ½ U1 + ½ U2
Aminek, adott feltételek mellett, a megoldása:

U1 = 1, U2 = 1, U3 = 1

--------------------------------------Milyen matematikai fogalmat ábrázol a valószínűségi háló ? Rajzolja fel azt a valószínűségi hálót,
melynek topológiája felel meg az alábbi függőségeknek és töltse ki annak FVT tábláit
P(B)=0.2
P(F)=0.4
P(M|B,F)=0.7
P(M|B,F)=0.1
P(M|B,F)=0.4
P(M|B,F)=0.01
P(J|M,B,F)=0.8
P(J|M,B,F)=0.2
P(J|M,B,F)=0.4
P(J|M,B,F)=0.1
P(J|M,B,F)=0.6
P(J|M,B,F)=0.2
P(J|M,B,F)=0.4
P(J|M,B,F)=0.01

P(R| J ,M,B,F)=0.9
P(R | J ,M,B,F)=0.8
P(R | J ,M,B,F)=0.7
P(R | J ,M,B,F)=0.6
P(R | J ,M,B,F)=0.5
P(R | J ,M,B,F)=0.4
P(R | J ,M,B,F)=0.3
P(R | J ,M,B,F)=0.2
P(R | J ,M,B,F)=0.01
P(R | J ,M,B,F)=0.02
P(R | J ,M,B,F)=0.03
P(R | J ,M,B,F)=0.04
P(R | J ,M,B,F)=0.05
P(R | J ,M,B,F)=0.06

P(R | J ,M ,B,F)=0.07
P(R | J ,M ,B,F)=0.08

A felsoroltakon kívül kell-e még valamilyen valószínűséget specifikálni ? Egyszeresen, vagy
többszörösen összefüggő ez a háló ? A felépített háló alapján adja meg a P(R J M B F) értékét.
Milyen elvet használt a számítás megvalósításához ? Fogalmazza meg ezt az elvet a lehetőleg
legáltalánosabb formában.

Nem. Többszörösen.
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P(R J M B F) = P(R  J M B F) P(J M B F) ) =
P(R  J M B F) P(J  M B F) P(M B F) =
P(R  J M B F) P(J  M B F) P(M  B F) P(B F) =
P(R  J M B F) P(J  M B F) P(M  B F) P(B ) P( F) =
P(R  J M B F) (1- P(J  M B F)) (1-P(M  B F)) (1-P(B )) (1-P( F)) =
= … a megadott értékek alapján
Elv:
együttes valószínűség felírása feltételes valószínűség segítségével
vigyáz! itt a háló olyan, hogy a feltételes függetlenség egyszerűsítő hatása nem lép fel!
--------------------------------------Az egy, de jó példa alapján tanuló ősember megtanulta a kezét a zsákmányát nyárson sütve kímélni.
Modellezzük a tudását a következőképpen:
x Kéz(x)  TávolTűztől(x)  NemFáj(x)
x Hús(x)  TávolTűztől(x)  MegSül(x)
x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x)
Tudjuk persze azt is, hogy:
Hús(Gyík)
Kéz(Kezem)
NyársonTart(Gyík,Kezem)
Vajon eléri-e az áhitott eredményt, azaz, hogy:
MegSül(Gyík)  NemFáj(Kezem) = Igaz ????
A kérdéses állítás igaz értékét rezolúciós bizonyítással lássa be.
Megoldás:
a. x Kéz(x)  TávolTűztől(x)  NemFáj(x)
b. x Hús(x)  TávolTűztől(x)  MegSül(x)
c. x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x)
d. Hús(Gyík)
e. Kéz(Kezem)
f. NyársonTart(Gyík,Kezem)
g.  (MegSül(Gyík)  NemFáj(Kezem))
a. Kéz(x1)  TávolTűztől(x1)  NemFáj(x1)
b. Hús(x2)  TávolTűztől(x2)  MegSül(x2)
c1. Hús(x3)  Kéz(y1)  NyársonTart(x3,y1)  TávolTűztől(y1)
c2. Hús(x4)  Kéz(y2)  NyársonTart(x4,y2)  TávolTűztől(x4)
d. Hús(Gyík)
e. Kéz(Kezem)
f. NyársonTart(Gyík,Kezem)
g.  MegSül(Gyík)  NemFáj(Kezem)
Az d., e., f., és sorra c1. és c2. alapján azt kapjuk (megfelelő behelyettesítéssel), hogy
h1. TávolTűztől(Kezem)
h2. TávolTűztől(Gyík)

Mesterséges intelligencia

„X” csoport

A d., e., h1., h2., a., b. alapján viszont, hogy:
i. NemFáj(Kezem)
j. MegSül(Gyík)
Az i., j., g. alapján: üres rezolvens
--------------------------------------Tanult definíciók és a rezolúció működése alapján magyarázza meg, hogy egy érvényes állítás érvényes
voltát hogyan lehet a rezolúciós bizonyítással kimutatni (4 pont). Érvelését az alábbi állítás esetén ültesse
át gyakorlatba:
a.

 x P(x)   x P(x)

Az érvényes állítás önmagában igaz, minden más ténytől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy a
rezolúciós bizonyításban az állításhalmaz üres, csakis a kérdés létezik, amit persze negáltjával kell
figyelembe venni és rajta a rezolúciós lépéseket elvégezni.
Az a. állítás negálva:
 ( x P(x)   x P(x))
és klózzá alakítva:
 ( x P(x)   x P(x))
 ( x  P(x)   x P(x))
 x P(x)   y P(y)
P(x)  P(S)
S Skolem konstans
a1. P(x)
a2. P(S)
A rezolúciós lépés az a1. és az a2. klózok egy lépéses rezolválása x/S behelyettesítéssel, üres klózzá.
---------------------------------------

Mesterséges intelligencia – Megoldások

1. A környezet milyen tulajdonságairól lehet beszélni és melyek problémát jelentenek az ágens
számára és miért?
Könyv
2. Mi az un. keresési/probléma/állapottér és hogyan keletkezik?
A probléma olyan absztrakt ábrázolása, ahol közös formalizmusban ábrázoljuk a probléma kezdeti és
vég állapotát és minden közbülső megoldást is. Az ilyen ábrázolás lehetőséget nyújt a probléma
megoldását a térbeni mozgással – kereséssel – megkisérelni.
3. Foglalja össze táblázatosan a megismert keresési módszerek tulajdonságait! Azonosítsa a
gyakorlatban használható módszereket!
Könyv
4. Egy ágens S-től C-ig keres egy optimális utat.

A heurisztika függvény értékei:

h(S) = 11
h(a) = 9
h(b) = 9
h(c) = 9
h(d) = 8
h(e) = 9
h(f) = 8
h(g) = 8
h(h) = 5
h(i) = 5
h(j) = 3
h(C) = 0
az operátorköltség lépésenként egységnyi. A HF-ban használt formátumban adja meg a keresés
közbeni OPEN lista mindenkori tartalmát (a listát f-szerint rendezze)
HF

5. Hogyan működik az iteratív A keresés? Mit nyerünk az ilyen megoldáson?
Könyv
6. Magyarázza meg, hogyan lehet heurisztikákat kinyerni problémák relaxálásával
Könyv
7. Igazságtábla módszerrel lássa be, hogy a Modus Ponens egy deduktív bizonyítási lépés !

Többbször volt már ....
8. Rezolució alkalmazásával lássa be, hogy (nyilvánvalóan igaz)
állítás tényleg igaz

(x P(x))  ( x P(x))

Ez az állítás egy érvényes állítás, más állítás ismerete nem szükséges. Maga a kérdés, amit negálni kell
és egy üres rezolvensre visszavezetni.
 ( (x P(x))  ( x P(x)) )
 (  (x P(x))  ( x P(x)) )
(x P(x))   ( x P(x)))
(x P(x))  ( x P(x))
(x P(x))  ( y P(y))
xy P(x)  P(y)
P(x)  P(y)
c1. P(x)
c2. P(y)

klóz

c1,c2:

P(x)
P(y)
üres rezolvens
azaz az állítás igaz.

x/y

9. Ágens a pillanatnyi legjobb hipotézis módszerével tanul. Alábbi 5 példát kap. A kiinduló hipotézis a
H1. Írja le a tanulás folyamatát
Fekete
x1
x2
x3
x4
x5

Nagy
I
N
I
N
I

Kerek
N
N
I
I
N

Milyen példa
I
N
I
N
N

+
+
+

A kiinduló hipotézis: H1(x) = x1 = Fekete(x)  Nagy(x)  Kerek(x)
befutó példa, a tesztelés eredménye és a hipotézis módosítás
x2
helyes negatív
H2(x) = H1(x) = Fekete(x)  Nagy(x)  Kerek(x)
x3
HN
általánosítás H3(x) = Fekete(x)  Nagy(x)
nem jó, x3-t nem fogadja
H3(x) = Fekete(x)  Kerek(x)
x4
helyesen negatív
H4(x) = Fekete(x)  Kerek(x)
x5
HN
általánosítás H5(x) = Kerek(x)
nem jó, x5-t nem fogadja el
H5(x) = Fekete(x)
kifogytunk a példákból, H5(x) minden példát jól sorolja be.

10. Egy döntési fa tanulásánál a tanító példahalmaz 5 pléldából áll. A példaattributumok a, b, és c, a d
a besorolás oszlopa. Információ mérlegelése alapján döntse el, hogy a fát hogyan építené meg. (6 pont)
a
x1
x2
x3
x4
x5

I
N
N
N
I

A részpéldák aránya:
a
I
N
b
I
N
c
I
N

b
I
I
I
N
N

c
N
N
I
I
N

p/n
p/n
p/n
p/n
p/n
p/n

0/2
2/1
2/1
0/2
1/1
1/2

d
N
I
I
N
N

A teljes fa info tartalma:
If = I(2/5, 3/5) = -2/5 lg2(2/5) – 3/5 lg2(3/5) = 0.971
A nyerességek:
Ny(a) = If – (2/5 I(0,1) + 3/5 I(2/3, 1/3))
Ny(b) = If – (3/5 I(2/3,1/3) + 2/5 I(0, 1))
Ny(c) = If – (2/5 I(1/2,1/2) + 3/5 I(1/3, 2/3))
ahol I(2/3, 1/3) = -2/3 lg2(2/3) – 1/3 lg2(1/3) = 0.9183
azaz Ny(a) = 0.971 – 3/5 x 0.9183 = .42
Ny(b) = 0.971 – 3/5 x 0.9183 = .42
Ny(c) = 0.971 – 2/5 - 3/5 x 0.9183 = .02
a fár a-ból és b-ből kell építeni:
példahalmaz:
teszt1 = a
a=I
a=N
teszt2 = b
b=I
b=N

+(x2 x3) –(x1 x4 x5)
+(-) -(x1 x5)
+(x2 x3) -(x4)

NEM
tovább

+(x2 x3) -(-)
+(-) -(x4)

IGEN
NEM

11. A részben rendezett tervkészítésnél mi az üres terv felépítése és az információ tartalma? (3 pont)
Könyv
12. Mi az un. STRIPS féle operátor modell, milyen elemekből áll? (2 pont)
Könyv
13. Mi a hierarchikus tervkészítésnek az alapgondolata, várható előnye és a lehetséges hátránya? (6
pont)
Könyv
14. Milyen a fuzzy közvetkeztető rendszer felépítése, milyen célt/funkciót teljesítenek benne az egyes
komponensek? (4 pont)
Web-anyag

15. Mi a valószínűsági háló az un. szülői feltétele? Egy saját példával illusztrálja ! (4 pont)
Könyv
16. Milyen elemekben tér el a monoton logikától a TMS módszertan? (3 pont)
Web-anyag
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Név: ___________________________
Kód: _________

Összesen 60 pont : elégséges 40%
Ahol kifejezetten a saját példa használatát kérjük (értelemszerűen sem könyvben, sem előadáson nem szerepelt), ott a nem saját
példa használata a pontszám levonásával (50%) jár.

1. Egy ágens S-től C-ig keres egy optimális utat
iteratív A* algoritmussal, rendre: 11.5, 12.5,
13.5, 14.5 mélységi határokkal, az ábrára nézve
balról-jobbra.A heurisztika függvény értékei:
h(S) = 11
h(c) = 8
h(f) = 9
h(i) = 6

h(a) =
h(d) =
h(g) =
h(j) =

13
11
9
3

h(b) = 15
h(e) = 10
h(h) =
6
h(C) =
0

az operátorköltség lépésenként az ábrán látható.
Ábrázoljuk a grafban a mélységi határok
határvonalát (4 pont)! Hány csomópont f
értékét számítja ki az algoritmus a megoldás
megtalálása előtt? (3 pont) Mennyi a keresés
hozzávetőleges b* effetktív elágazási
tényezője? (4 pont)
x  y ((Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x))  Színe(x,y))

2. Alakítsa át klózzá (5 pont):

3. Egy döntési fa tanulásánál a tanító példahalmaz 6 példából áll. A példaattributumok a és b, és c a
besorolás oszlopa. Információ mérlegelése alapján döntse el, hogy a fát hogyan építené meg (6 pont)?
a
b
c

x1
0
0
N

x2
1
0
N

x3
2
0
I

x4
0
1
I

x5
1
1
N

x6
2
1
I

4. Modellezzünk egy egyszerű csőrendszert az alábbiak szerint:
Ha nyomás van, szelep nyítva és lyuk nincs, akkor vízes a padló.
Ha nyomás van, szivarog a cső, akkor vízes a padló. Ha a
nyomáskijelző nyomást mutat és kijelző nem rossz, akkor nyomás
van. Ha a szelepálláskijelző nyított szelepet mutat és a
szelepálláskijelző nem rossz, akkor szelep nyítva van.
a. Nyomás  Szelep  Lyuk  Víz
b. Nyomás  Lyuk  Víz
c. NyomásKijelző  NyomásKijelzőRossz  Nyomás
d. SzelepÁllásKijelző   SzelepÁllásKijelzőRossz  Szelep
Legyen a konkrét megfigyelés az, hogy: nyomás van, nyomáskijelző nyomást mutat, szelepálláskijelző
nyított szelepet mutat, és a padló nem vízes.
e. Nyomás
f. NyomásKijelző
g. SzelepÁllásKijelző
h. Víz
Bizonyítsuk be (rezolució!), hogy igaz az a sejtés, hogy a szelepálláskijelző rossz! (6 pont)
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5. Hogyan kell kiegészíteni és miért az ábrán
látható részleges tervet?
Mi a Honnan és Hová változók lehetséges
értéke és mik a hiányzó kauzális linkek? (6
pont)

6. Legyenek adva az alábbi feltételes valószínűségek:
P(A) = .9
P(B) = .8
P(C) = .7
P(DABC) = .3
P(DABC) = .1 P(DABC) = .2
P(DABC) = .3 P(DABC) = .6
P(DABC) = .9
P(DABC) = .1
P(DABC) = .4
P(EC) = .2
P(EC) = .9
P(FDE) = .1
P(FDE) = .5 P(FDE) = .5 P(FDE) = .8

Ábrázolja a valószínűségekkel konzisztens
valószínűségi hálót! Kell-e még más valószínűséget specifikálni? Egyszeresen összefüggő-e a háló? Mennyi a P(F) értéke, ha A=1,
B=1, D=1, és C=0? (a kiszámításához használja
a hálóban rejlő információt és a teljes valószínűség képletét) Mennyivel változik meg a
P(F) értéke, ha B 0-ról 1-re változik? (6 pont)

8. Mi az un. megerősítéses tanulás és miben áll
a megvalósításának fő nehézsége? (3 pont)
9. A megtanult fogalom definicióján túlmenően
(ha sikerül), milyen információt szolgáltat még
a verziós teres tanulás? (4 pont)
10. PAC tanulás esetén legalább hány tanító
példára van szükség  = .1,  = .01 hibászintek
és H = 106 számosságú hipotézistér esetén? (3
pont)
11. A részben rendezett tervkészítésnél mi az
üres terv felépítése és az információ tartalma?
(3 pont)

7. Mire asszociál a tanult anyagban az ábra
alapján (Gary larson karikaturája)? (3 pont)

12. Ábrázolja grafikusan a max-min fuzzy
következtetés menetét:
AB
A’
B’
fuzzy Modus Ponens esetén! (4 pont)
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1. Az f = 11.5
konturon belül
S, c
f = 12.5
-/S, c, d, i
f = 13.5
-/S, c, d, i, e, f, j
f = 14.5
-/minden, kivéve b
csomópontok helyezkednek. A keresés konturon belül balról-jobbra haladó mélységi keresés, azaz (a /
jel utáni csomópontok már a konturon túl vannak, így tovább foglalkozni velük nem kell):
az
f = 11,5
konturon belül és annak határán a keresés
S –követői: c d /a , majd
c –követői: /i
csomópontokat néz végig (5 csp.)
az
f = 12,5
konturon belül és annak határán a keresés
S –követőti: c d /a , majd
c –követői: i
i –követői: /j h
d –követői: /e
csomópontokat néz végig (8 csp.)
az
f = 13,5
konturon belül és annak határán a keresés
S –követőti: c d /a , majd
c –követői: i
i –követői: j /h
j –követői: /C
d –követői: e
e –követői: f
f –követői: /g
csomópontokat néz végig (11 csp.) nincs több csomópont, ami
f=14 értéknél jobban állna és megoldás lenne, azaz a C az
optimális megoldás, nincs mit tovább keresni.
Az algoritmus tehát összesen N = 5 + 8 + 11 = 24 csomópontot nézett meg és a megoldást d = 4
szinten találta meg. A b* effektív elágazási tényező:1 + b* + (b*)2 + (b*)3 + (b*)4 = N = 24
Figyelembe véve, hogy: 25-1 = 1 + 2 + 23 + 24 = 31  30, a b* effektív elágazási tényező értéke kisebb,
mint 2, kb. 1.85.
2.
x  y ((Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x))  Színe(x,y))
Először a negálás literál szintre való hozása következik:
x  y ((Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x))  Színe(x,y))
x  y ((Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x))  Színe(x,y))
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Most skolemizálunk:
x ((Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x))  Színe(x,f(x)))
és elhagyjuk az univerzális kvantort:
(Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x))  Színe(x,f(x))
Átalakítjuk diszjunkciók konjunkciójává:
(Piros(x)  Színe(x,f(x))  (Zöld(x)  Színe(x,f(x))  (Sárga(x)  Színe(x,f(x))
és eltüntetjük a konjunkciókat. A 3 eredményklózban átnevezzük a változókat:
Piros(x1)  Színe(x1,f(x1)
Zöld(x2)  Színe(x2,f(x2)
Sárga(x3)  Színe(x3,f(x3)
3. A teljes példahalmaz információtartalma:
I = I(3/6,3/6) = 1
Ny(a) = I – (2/6  I(1/2,1/2) + 2/6  I(0,1) + 2/6  I(1,0)) =
1 – (1/3  1 + 1/3  0 + 1/3  0 = 2/3 = 0.66
Ny(b) = I – (3/6  I(2/3,1/3) + 3/6  I(1/3,2/3)) =
1 – (1/2  I(2/3,1/3) + 1/2  I(1/3,2/3)) =
1 –I(2/3,1/3) =
1 – (-2/3 log2(2/3) – 1/3 log2(1/3)) =
1 + 2/3 log2(2/3) + 1/3 log2(1/3)) =
1 + 2/3 - 2/3 log23 - 1/3 log23 = 5/3 - log23 = 0.0817
azaz az a teszttel kell kezdeni.
4.

a. Nyomás  Szelep  Lyuk  Víz
b. Nyomás  Lyuk  Víz
c. NyomásKijelző  NyomásKijelzőRossz  Nyomás
d. SzelepÁllásKijelző   SzelepÁllásKijelzőRossz  Szelep
e. Nyomás
f. NyomásKijelző
g. SzelepÁllásKijelző
h. Víz

a. N  S  L  V
c. NK  NKR  N
e. N
g. SAK
A kérdés negálva:
i. SAKR
A klózok:
a. N  S  L  V
c. NK  NKR  N
e. N
g. SAK
A kérdés negálva:
i.  SAKR
A rezolúció:
j. = a. + e. + h. = S  L

b. N  L  V
d. SAK  SAKR  S
f. NK
h. V

b. N  L  V
d. SAK  SAKR  S
f. NK
h. V

Mesterséges intelligencia
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5. A Hova = Otthon kell, hogy legyen, azaz Honnan csak Bolt lehet. Akkor viszont a Megy (Bolt –
Otthon) veszélyezteti a Megy – Bolt – Vesz kauzális linket. A megoldás a Megy (Bolt – Otthon)
lépés elmozdítása (kényszerű rendezés bevezetése) a Vesz utánra.
6.

Az A, B, C, D csomópontok értéke ismert, így a valószínűségük 1. D = 1 kiválaszt két szülői feltételt
az F FVT-jában, az E értéke viszont nem ismert, az F a két szülői feltételből adódó valószínűségét így
az E valószínűségével kell súlyozni. Másképpen (a teljes valószínűség képletéből): P(F) =
P(FDE)P(DE) + P(F(DE))P((DE)) = P(FDE)P(E) + P(FDE)P(E) =
0.1  0.9 + 0.5  0.1 = 0.14
mivel D = 1, DE = E, (DE) = E, és P(E) = P(EC) a C = 1 miatt. Mivel B nem szerepel sehol, a P(F)
értéke a B értékétől nem függ. A háló többszörösen összefüggő.
7. Pl., tudni kell minden módszer, reprezentáció, stb. alkalmasságát, gyengéjét (pl. a keresések tanult
tulajdonságait), mert különben happon maradunk a tudományunkkal.
8. A nehezség a megerősítés/besorolás késői érkezése és így bizonytalanság, hogy melyik cselekvés
mit ér. Ehhez a megerősítést időben hátrafelé kell terjeszteni, ami matematikailag nehezen
kiértékelhető összefüggésekhez vezet.
9. A két tér (S és G) végső állapota jelzi a példahalmaz tanításra való alkalmazhatóságát.
10. m  1/ (lg 1/ + lg H ) = 10 (lg 100 + 6) = 80
12.
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Mesterséges intelligencia – vizsga
2002. jan. 16.

Név: ___________________________
Kód: _________

Összesen 60 pont : elégséges 40%
Ahol kifejezetten a saját példa használatát kérjük (értelemszerűen sem könyvben, sem előadáson nem szerepelt), ott a nem saját
példa használata a pontszám levonásával (50%) jár.

1. Egy ágens a szürke csomóponttól az elsőnek elérhető fekete csomópontig keresi az utat, az
iteratívan mélyülő algoritmust felhasználva, balról jobbra bejárással. Hány csomópontot számít ki
(elvégzi rajta a célállapot tesztet) az első cél megtalálása előtt? (3 pont) Hány csomópontot tudnia kell
eltárolni egyszerre a memóriában? (2 pont) Mennyi a keresés hozzávetőleges b* effektív elágazási
tényezője? (3 pont)
2. Alakítsa át klózzá (5 pont): x  y ( ( A(x,y)  B(x,y) )  C(y) )  D(x,y)
3. Milyen logikai mondat érvényes? Melyike az alábbi mondatoknak érvényes, kielégíthetetlen, vagy
egyik sem? (4 pont)
a. Fűst  Fűst,
b. (Fűst  Tűz)  (Fűst  Tűz),
c. Fűst  Tűz  Tűz.
4. Modellezzünk a csőrendszer egy részletét az alábbiak szerint:

Nyítva(Cs1)  Nyomás(Ny1)  Nyomás(Ny3)
Telik(Ms)  Dugó(Ms)  Folyik(Vz3)

Nyítva (Cs3)  Nyomás(Ny3)  Telik(Ms)
Folyik(Vz3)  Folyik(Vz1)

Legyen a konkrét megfigyelés az, hogy: Nyomás1 van, Mosdó nincs eldugaszolva, de a Vz1 nem folyik,
azaz: Nyomás(Ny1), Dugó(Ms), Folyik(Vz1). Bizonyítsuk be (rezolúció!), hogy igaz az a sejtés, hogy
vagy a Cs1, vagy a Cs3 szelepek zárva vannak! (6 pont)
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5. Mire jó a szituáció kalkulus, mi a viszonya a predikátum kalkulushoz ? Mi a keret axiómák szerepe ?
Mit írnak le ? Képzeljünk el egy ágenst és a környezetet (valamilyen cselekvési készlet és a világ leírása)
és fogalmazzuk meg az egyik cselekvésére a hatás axiómát (saját példa)? (5 pont)
6. Legyenek adva az alábbi feltételes valószínűségek: P(A) = .9, P(B) = .8, P(C) = .7, P(DAB) = .1, P(DAB) = .7,
P(DAB) = .3, P(DAB) = .9, P(EC) = .3, P(EC) = .9, P(FDE) = .1, P(FDE) = .4, P(FDE) = .5, P(FDE) = .6

Ábrázolja a valószínűségekkel konzisztens valószínűségi hálót! Kell-e még más valószínűséget
specifikálni? Egyszeresen összefüggő-e a háló? (2 pont) Mennyi a P(ABCDEF) együttes valószínűség értéke? (3 pont) Egy valószínűségi hálóban hogyan képzelhető el tanulás példák alapján? (3 pont)

7. Mire asszociál a tanult anyagban az ábra alapján
(Gary Larson karikatúrája)? (3 pont)
8. Saját példákkal illusztrálja, hogy a tanulásnál mit jelent az elfogultság és mi a zaj? (3 pont)
9. Írja fel a Bayes-tételt, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket és magyarázza meg, miért
hasznos ez a tétel a bizonytalan tudás ábrázolása szempontjából? (4 pont)
10. Miért azt mondják, hogy a logikai függvények teljes általánosságban gyakorlatilag nem tanulhatók
meg? (3 pont)
11. Miért fontos, hogy egy intelligens rendszer képes legyen az un. „default”, azaz az alapeseti
következtetésre ? Hogyan változik ilyenkor a következtetés jellege ? Milyen idetartozó módszereket
ismer? (3 pont)
12. A MinMax fuzzy következtetési sémában mire utal a Min, és mire a Max kifejezés? (4 pont)
13. Lássa be az igazságtábla módszerével, hogy az un. Modus Tolens lépés egy formális bizonyító
lépés! (4 pont)
AB
B
A
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Mesterséges intelligencia – megoldások
2002. jan. 16.

1. A

0-ik iterációban:
1
csomópontot vizsgál,
1-ik
1+4=5
- / -,
2-ik
1 + 4 + 12 = 17
- / -,
3-ik
1 + 4 + 17 = 22
- / -.
Összesen 45 csomópont, d = 3, 1 + b + b2 + b3 = 45. Tekintettel, hogy 1 + 3 + 9 + 27 = 40, a b kissé
nagyobb, mint 3. A memóriában egyszerre legfeljebb 10 csomópontot kell eltárolni (a gyökeret, a 4
gyerekét, a baloldali gyerekének 3 gyerekét és még a legbaloldalibb gyerek-gyerekének 2 utódját =
10).
2.
x  y ( ( A(x,y)  B(x,y) )  C(y) )  D(x,y)
x  y ( ( A(x,y)  B(x,y) )  C(y) )  D(x,y)
x  y  (A(x,y)  B(x,y))  C(y)  D(x,y)
x  y  (A(x,y)  B(x,y))  C(y)  D(x,y)
x  y (A(x,y)  B(x,y))  C(y)  D(x,y)
x (A(x,f(x))  B(x, f(x)))  C(f(x))  D(x, f(x))
x ( (A(x,f(x))  C(f(x)  D(x, f(x)) )  (B(x, f(x))  C(f(x)  D(x, f(x)) )
x1 A(x1,f(x1))  C(f(x1)  D(x1, f(x1))
x2 B(x2, f(x2))  C(f(x2)  D(x2, f(x2))
A(x1,f(x1))  C(f(x1)  D(x1, f(x1))
B(x2, f(x2))  C(f(x2)  D(x2, f(x2))
3.
a. Fűst  Fűst =  Fűst  Fűst = Igaz - érvényes
b. (Fűst  Tűz)  (Fűst  Tűz) = … = Fűst  Tűz - kielégíthető
c. Fűst  Tűz  Tűz = Igaz - érvényes
4.
Nyítva(Cs1)  Nyomás(Ny1)  Nyomás(Ny3)
Nyítva (Cs3)  Nyomás(Ny3)  Telik(Ms)
Telik(Ms)  Dugó(Ms)  Folyik(Vz3)
Folyik(Vz3)  Folyik(Vz1)
Nyomás(Ny1)
Dugó(Ms)
Folyik(Vz1)
(Nyítva(Cs1)  Nyítva(Cs3))

Mesterséges intelligencia

„A” csoport

Klózok, rövidítésekkel:
1. C1  N1  N3
2. C3  N3  T
3. T  D  F3
4. F3  F1
5. N1
6. D
7. F1
8. C1
9. C3
10.
11.
12.
13.

1.+5.+8. = N3
10.+9.+2. = T
11.+6.+3. = F3
12.+7.+4. = üres rezolvens

6.
A

B

C

D

E

F

Nem kell. Egyszeresen összefüggő.
P(ABCDEF) = P(FDE ABC) = P(F  DE ABC) P(DE ABC) = P(F  DE) P(DE ABC)
= P(F  DE) P(D  E ABC) P(E ABC) = P(F  DE) P(D  AB) P(E ABC) =
P(F  DE) P(D  AB) P(E  ABC) P(ABC) = P(F  DE) P(D  AB) P(E  C) P(ABC) =
P(F  DE) P(D  AB) P(E  C) P(A) P(B) P(C) =
(1- P(F  DE)) (1 - P(D  AB)) P(E  C) P(A) (1- P(B)) P(C) =
(1 – 0.4)  (1 – 0.3)  0.3  0.9  (1 – 0.8)  0.7

Tanulás ld. könyv.
13.
A

((A  B)  B)  A
A B B A  B (A  B)  B

0
0
1
1

1
1
0
0

0
1
0
1

1
0
1
0

1
1
0
1

1
0
0
0

((A  B)  B)  A

1
1
1
1
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Mesterséges intelligencia – megoldások
2003. jan. 6.

1. Mi a mélységi/szélességi keresés alapvetően a legjobb illetve a legrosszabb tulajdonsága?
Mélységi keresés esetén legjobb a lineáris tárkomplexitása, a legrosszabb a teljesség hiánya,
szélességi keresésnél a teljesség és az exponenciális tár. legrosszabb tulajdonsága? (2 pont)
2. Szó volt arról, hogy egy relaxált problémánál értelmezett távolság egy jó heurisztika a valódi
probléma szempontjából. Mi a relaxált probléma? A légvonalbeli távolság esete-e ennek az
elgondolásnak? Miért?
Relaxált = feltételeiben egyszerűsített (már nem reális). Igen, mert a fizikai korlátozó feltételek
létezését (akadályok) elhanyagolja.
2. Miért törekszünk az elfogadható heurisztikus függvény használatára?
Mert biztosítja a keresés teljességét és ha a keresés dolgozik a megoldást optimizáló mennyiséggel is, a
megtalált megoldás optimálátását.
3. Athéni metróval Sepoliától Dafniig utat tervezünk egyenletes költségű kereséssel. KeramikosPentagono vonalon egy-egy útszakasz operátor költsége 3, Sepolia-Dafni vonalon 2 és Kifissia- Pireas
vonalon 1. Számozza be az állomásokat a kifejtés sorrendjében! Mennyi a keresés hozzávetőleges
effektív elágazási tényezője? Elfogadható heurisztika lenne a két állomás között a minimális számú
állomást számláló út állomásszáma?
A feladatban minden állomásnak (csomópontnak) van elérési költsége, ami a hozzá vezető legolcsóbb
út költsége. Az egyenletes költségű keresés az így minősített csomópontok között mindig az
legolcsóbbakat vizsgálja meg először (ha a költésgek mind 1 lennlnek, akkor ez szélességi keresés
lenne). A sorrend tehát nagyjából az alábbi, egy-egy megoldásban különbségek lehetnek
(elfogadhatók) az azonos érteket felmutató állomások (fennsík) tekintetében.
Sepolia
0
Attiki
2
A.G. Nikolaos 3
Victoria
3
Larissa
4
Kato Patissia 4
Omonia
4
A.G. Eleftherios 5
Monastiriki 5
Deligianni
6
Ano Patissia 6
Thissio
6
Akademia
6

Perissos
Petralona
Syntagma
Keramikos
Petkala
Tavros
Nea Ionia
Kallithea
Olympion
Iraklio
Moschato
Evangelismos
Irini

7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11

Faliro
11
Neos Kosmos 12
Maroussi
12
Pireas
12
Kat
13
Megaro Moussikis 14
Analatos
14
Kifissia
14
A.G. Ioannis 16
Ambelokipi 17
Dafni
18
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Megoldás d=10 szinten található, a keresés 3 állomás hián mindenhová ellátogat, azaz N=40-3=37.
Belőle az effetktív elágazási tényező 1 és 2 között van (pontosabban b =1.225).
Heurisztika tekintetében a válasz igen, hiszen nem létezik a hálózatban olyan út, amely két állomás
között kisebb számú állomás éríntésével oldaná meg az áthaladást.
4. Modellezzünk az otthoni vízvezetékrendszer egy részletét az alábbiak szerint: x-csap nyitva: Csx,
nyomás van x-ben: Nyx, víz folyik x-ben: Vzx. Szokásos köznapi tudásunk lehetőséget teremt felírni,
hogy: Vz2  Vz3  Vz1
Ny1  Ny2  Ny3
Ny2  Cs2  Vz2
Ny3  Cs3  Vz3
Legyen a konkrét megfigyelés az, hogy: Ny1 van, a Vz1 nem folyik és Cs3 le van zárva. Bizonyítsuk
be (rezolúció!), hogy igaz az a sejtés, hogy a Cs2 szelep is zárva van!
(vagy pedig, hogy Cs2 le van zárva és bizonyítsuk be, hogy igaz az a sejtés, hogy a Cs3 szelep is zárva
van)
1.
2.
3.
4.

Vz2  Vz3  Vz1
Ny1  Ny2  Ny3
Ny2  Cs2  Vz2
Ny3  Cs3  Vz3

5. Ny1
6. Vz1
7. Cs3
8. Cs2

(a kérdés a Cs2 értéke, a rezolúcióhoz negálva kell felvenni)

1a. Vz2  Vz1
1b. Vz3  Vz1
2a. Ny1  Ny2
2b. Ny1  Ny3
3. Ny2  Cs2  Vz2
4. Ny3  Cs3  Vz3

5. Ny1
6. Vz1
7. Cs3
8. Cs2
Már egy rápillantás is elég, hogy megállapitsuk, hogy ebből az állításhalmazból soha nem jön ki az
üres rezolúció (az állítás halmaz ellentmondásassága nem dönthető el). Azonban a feladat a Cs2
értéke, azaz vagy a Cs2 ítéletállítás logikai értéke, vagy a Cs2 ítéletállítás logikai értéke, hiszen
mindegyik változatnak úgyananyi az információ értéke. Ha a kérdés a Cs2, akkor negálva Cs2 és
most már a rezolúció menni fog.
8’. Cs2
1a. + 6 = 7:
1b. + 6 = 8:
2a. + 5 = 9:
2b. + 5 = 10:
3. + 7 + 2a = 11:
8’ + 11 = 12:

Vz2
Vz3
Ny2
Ny3
Cs2

(tehát Cs2 hamis, abból kifolyólag Cs2 igaz, a csap zárva van)
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A feladat másik változatában a helyzet ugyanaz (mert a fizikai rendszer a Cs2, Cs3 csapokra
szimmetrikus, így annak a logikai leírása is), csupán a Cs2 és a Cs3 szerepet cserél.
5. Alakítsa át klóz formára:

x y Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x)  Megveszi(x,y)

x y Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x)  Megveszi(x, y)
x y  (Piros(x)  Zöld(x)  Sárga(x))  Megveszi(x, y)
x y ( Piros(x)   Zöld(x)   Sárga(x))  Megveszi(x, y)
x ( Piros(x)   Zöld(x)   Sárga(x))  Megveszi(x, f(x))
( Piros(x)   Zöld(x)   Sárga(x))  Megveszi(x, f(x))
c Piros(x1)  Megveszi(x1, f(x1))
 Zöld(x2)  Megveszi(x2, f(x2))
 Sárga(x3)  Megveszi(x3, f(x3))
6. Állít-e a következő mondat valamit az aritmetikáról vagy az időjárásról, vagy egyikről sem:
„Vagy 2+2=4 és esik, vagy 2+2=4 és nem esik“. Indokolja meg véleményét !
Legyen A a „2+2=4” és B az „esik” ítéletállítás, akkor az összetett állítás nem más, mint:
(A  B)  (A  B) = A
Azaz a mondanivaló az, hogy 2+2=4, végül is csakis az aritmetikáról nyilatkozunk.
7. Fűzzön kommentárt az alábbiakhoz:

A feladvány formális átírása:

Szabály: Ha valaki beteg, nem megy előadásra.
Tény: Béla nem megy előadásra.
Konklúzió: Béla beteg.

x Beteg(x)  NemMegy(x)
NemMegy(Béla)
Beteg(Béla)

azaz egy abduktív lépés (tehát formálisan nem igaz, de azért hasznos, ha pl. kellően jóhiszeműek
vagyunk Béla iránt).
7. Fűzzön kommentárt az alábbiakhoz:

P(a1), P(a2), P(a3)
x P(x)

Az egy induktív lépés, tehát formálisan nem igaz, de hasznos, mert az állítások számosságát csökkenti
(általánosított, megtanult tudás), fetéve, hogy az általánosított állítás érvényes marad több befutó
példa esetén is.
8. Mi egy érvényes állítás? Mire jók az ilyen állítások?
Definició ld. könyv.
8. Mit jelent, hogy egy logikai rendszer monoton? Nevezzen egyet!

Mesterséges intelligencia

A+B

VIMM 3241 – 4025

Definició ld. könyv. Pl. itéletkalkulus, predikátum kalkulus.
9. Hány valószínűség megadása szükséges a fenti valószínűségi háló definiálásához? Ez hányad része a
worst-case-ben megadandó valószínűségeknek?

Jelöljük meg a valószínűségi változókat (csomópontokat) valami módon, pl. az ábrán látható módon.
Egy csomópont (feltételes valószínűségi táblájának) megadásához 2 szülő valószínűség kell. Tehát:
M, H
-hoz 1-1
L, K, J, E, G -hez 2-2
I, D, F, C, A -hoz 4-4
B
-hez 8, összesen 40. Mivel összesen 13 változó van, elvileg a teljes együttes
valószínűségi eloszlás megadásához 213-1= 8192 válószínűségre lenne szükség. A
nyereség tehát 8191/40 = kb. 204-szeres.
10. Egyszeresen, vagy többszörösen összefüggő ez a háló? Miért? Egy megválasztott hálórészletre írja
fel a feltételes függetlenség elvét!
A háló többszörösen összefüggő, mert nem húrokmentes gráf (több csomópontpár között többféle
irányitatlan út is vezet). Pl. M-től I-ig egyszer az L-en, másrészt a K-n keresztül (de az ábra hemzseg
ilyen esetektől).
A független valószínűség elve azt mondja ki, hogy: P(x  szülő, őse) = P(x  szülő). Mivel a háló 2-nél
több szintű, mindenhol találunk erre példát, pl. P(C  D, H) = P(C  D), vagy P(C  D, M) = P(C  D),
stb.
10. Valószínűség számítási azonossággal lássa be, hogy P(A  AB) = 1.
P(A  AB) = P(A  AB) / P(AB) = P(AB) / P(AB) = 1
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11. Magyarázza meg, hogy (a részben rendezett) tervkészítésekor, mi célt szolgálnak a védett
kapcsolatok és milyen módon biztosítani lehet azok sérthetetlenségét.
Ld. jegyzetbeli definiciók.
12. Hogyan néz ki a tervkészítési eljárásnál alkalmazott kezdeti (zérus) terv? Mi az információtartalma
és mi történik vele a tervkészítési eljárás során?
Ld. jegyzetbeli definiciók és leírások.
13. Lehet-e szituáció kalkulusban terveket készíteni? A gondolatot
x  Szoba(x)   Piros(x)  Szoba(Eredményez(Bemegy(x))

alapján fejtse ki!

Hogyne, volt is előadáson is egy ilyen példa. A fennti állítás egy hatás axióma, amiből egy konkrét,
szituáció kalkulussal leírt feladat esetében, többet kell felírni (ugyanúgy a keret axiómákból is). Ezeket
az állításokat természetesen át kell írni klóz alakba. Egy konkrét feladat leírásánál megjelenik a
kiinduló szituáció jelentő konkrét konstans, mondjuk S0. Rezolúciós bizonyítás során ez a konstans
előbb-utóbb be lesz helyettesítve az Eredményez(Bemegy(S0)) –be, aminek értéke szintén egy
szituációs konstans (Eredményez egy funktor, szituációból szituációt számol ki). Ez a konstans is
előbb-utóbb behelyettesítődik az Eredményez(Cselekvés(…)) kifejezésekbe és így a bizonyítás során a
behelyettesíthető konstansok alakja egyre jobban „kinyúló”
Eredményez(Cselekvé1 (Eredményez(Cselekvés2 (Eredményez(Cselekvés3 (…)))) alakot kap.
A rezolúciós bizonyítás végeztével az üres rezolúció eléréséhez szükséges behelyettesítés alapja
SN = Eredményez(Cselekvé1 (Eredményez(Cselekvés2 (… (Eredményez(Cselekvés-első (S0)…)))
lesz, ahol az SN a véghelyzetre (feladatmegoldása) jellemző szituációs konstans, annak definiciójában
szereplő cselekvéslánc pedig a hozzá vezető és a megoldás feltételeit teljesítő cselekvési terv.
14. Ágens a pillanatnyi legjobb hipotézis módszerével tanul. Alábbi 6 példát kap. A kiinduló hipotézis
az első példa logikai kifejezése. Írja le a tanulás folyamatát, azaz milyen a soron lévő példa (jó, HP,
HN), mi a művelet (általánosítás, specializálás) és mi a pillanatnyi legjobb hipotézis alakja?
Hörcsög
x1
x2
x3
x4
x5
x6

I
I
N
N
N
N

Tengeri Malac Kutya Nagy
N
N
I
I
N
N

N
N
N
N
I
I

N
I
I
N
I
N

Példa jellege

Művelet hipotézissel

Hipotézis

+
+
+

A kiinduló hipotézis: H1(x) = x1 = Hörcsög(x)   Tengeri Malac(x)   Kutya(x)   Nagy(x)
Az első példa tehát már megvan.
Az x2 példa egy negatív példa és H1(x2) = Hamis, tehát ez is rendben van.
Az x3 példa egy negatív példa és H1(x3) = Hamis, tehát ez is rendben van.

Mesterséges intelligencia

A+B

VIMM 3241 – 4025

Az x4 példa egy pozitív példa és H1(x4) = Hamis, tehát ez egy Hamis Negatív és valamit tenni kell a
hipotézissel. A hipotézist általánosítani kell konjunkció elhagyásával, de úgy, hogy az új hipotézis az
eddigi példákon jól viselkedjen.
H2(x) =  Kutya(x)   Nagy(x)
Az x5 példa egy negatív példa és H2(x5) = Hamis, tehát ez is rendben van.
Az x6 példa egy pozitív példa és H2(x6) = Hamis, tehát ez egy Hamis Negatív és valamit tenni kell a
hipotézissel. A hipotézist általánosítani kell konjunkció elhagyásával, de úgy, hogy az új hipotézis az
eddigi példákon jól viselkedjen.
H3(x) =  Nagy(x)
15. Foglalja össze a verziós teres tanulás lényegét, előnyeit és hátrányait!
Ld. jegyzetbeli definiciók és leírások.
15. Foglalja össze a megerősítéses tanulás lényegét és alapvető módszerét!
Ld. jegyzetbeli definiciók és leírások.
16. VKH tanulás esetén a hipotézis tér ezer hipotézisből áll,  = 0.001. 10 példa feldolgozása milyen
tanulási pontossághoz () elegendő?
m  (1/ )(lg(1/)+lg(H) alapján
10  (1/ )(lg(1/0.001)+lg(1000)
10  6/
  0.6
16. VKH tanulás esetén a hipotézis tér 10 millió hipotézisből áll,  = 0.01. Ezer példa feldolgozása
milyen tanulási pontossághoz () elegendő? (3 pont)
1000  (1/ )(lg(1/0.01)+lg(107)
1000  9/
  0.009
17. Kik és mivel járultak a tárgy anyagához a fent látható urak?

K. Gödel – az elsőrendű logika
teljessége, nemteljességi tétel

L. Zadeh – a fuzzy logika
megteremtője

Mesterséges intelligencia

A. Turing – az első gép, az első
MI megfontolások, Turing teszt

J. Mccarthy – a Mesterséges
Intelligencia fogalma, a LISP, az
első deduktív módon működő
intelligens rendszer gondolata,
és sok más

A+B

VIMM 3241 – 4025

S. Russell – a használt jegyzet e
eredeti szerzője

T. Skolem – a skolemizáló
lépéshez szükséges elméleti
háttér megteremtője

Mesterséges Intelligencia vizsga –

A

2006. 01. 02.

1. Mi a mélységi keresés alapvetően a legjobb
illetve a legrosszabb tulajdonsága?

lineáris komplexítás/ teljesség hiánya
2. Az A* keresésnél miért törekszünk egy
elfogadható heurisztikus függvény használatára?

az optimális megoldás miatt.
3. Ha egy S helyzetből kiindulva az ágens Mos
cselekvése nem rontja el a ruha színét, amit
különben predikátum kalkulusban Szin(Ruha,
Fehér) predikátummal ki lehetne fejezni, akkor
ezt a tényállást hogyan kell a szituáció
kalkulusban megadni?

s, Szin(Ruha, Fehér,s) 
Szin(Ruha, Fehér,Eredmény(Mos,s))

4. Két H1 és H2 hipotézisunk van és egy E
evidenciánk. P(EH1) = .9, P(EH2) = .4,
P(H1) = .8 és P(H2) = .2. A kapott evidencia
ismerete hogyan befolyásolja a hipotézisek a
posteriori valószínűségeit?

Bayes – tétel szerint.
5. Hány valószínűség elegendő az együttes
eloszlás teljes specifikálásához a mellékelt
hálóban, ha a Földrengés 3 értékű változó, a
többi változó pedig bináris?

Ha egy változó N értékű, és K szűlője van, amik
rendre M1, M2, ..., MK értékűek, akkor a változó
FVT-ja M1M2...MK szülői feltételt és
M1M2...MK(N-1) valószínűséget tartalmaz.
Ezeket a háló összes változójára kell összegezni.
6. Lassa be képlettel vagy ábrával (de
mindenképpen helyes jelöléssel), hogy fuzzy
logikában nem igaz az A  A = Hamis
egyenlet!
 ld. PPT jegyzet.

7. A tervkészítésnél bevezetett üres tervnél mi
indokolja az „üres” terv elnevezést és ennak
ellenére mi a valódi információtartalma?

ld. PPT jegyzet.
8. A tervkészítés eredményeként kapott részben
rendezett tervnek mik az előnyei és mik a
hátrányai?

ld. jegyzet.
9. Mi az ún. elfogultság? Adjon rá egy példát is!

ld. PPT jegyzet.
10. A szimbolikus hipotézisek tanulásánál szó
van arról, hogy hamis pozitív és hamis negatív
példák esetén a hipotéziseket általánosítani, ill.
szűkíteni kell. Melyik esetben mit kell tenni?

ld. PPT jegyzet.
11. Egy ágens A-ból a C, ill. a D végállapotokhoz
a legelőnyösebb utat tanulja megerősítéses
tanulással. A nyilak menti szám az átmenetek
valószínűsége. C-ben az ágens M = 1, D-ben, M
= -1 megerősítésben részesül. Mi az A és a B
állapotok megtanult hasznossága? (számítás vagy
érvelés)

Pl. az U(i) = R(i) +  Mij U(j) képlet alkalmazásával.

Mesterséges Intelligencia vizsga –

B

2006. 01. 02.

1. Mi a szélességi keresés alapvetően a legjobb
illetve a legrosszabb tulajdonsága?

teljesség/ exponenciális komplexítás
2. Az A* keresésnél miért törekszünk egy
domináns heurisztikus függvény használatára?

kevesebb bolyongás az optimális megoldás felé.
3. Ha egy S helyzetből kiindulva az ágens
Bemocskolódik cselekvése elrontja a ruha színét,
amit különben predikátum kalkulusban
Szin(Ruha, Fehér) predikátummal ki lehetne
fejezni, akkor ezt a tényállást hogyan kell a
szituáció kalkulusban megadni?

s, Szin(Ruha, Fehér,s) 
Szin(Ruha, Fehér,Eredmény(Bemocskolódik,s))

4. Két H1 és H2 hipotézisunk van és egy E
evidenciánk. P(EH1) = .3, P(EH2) = .7,
P(H1) = .8 és P(H2) = .2. A kapott evidencia
ismeretében mennyi a H2 hipotézis a posteriori
valószínűsége?

Bayes – tétel szerint.
5. Hány valószínűség elegendő az együttes
eloszlás teljes specifikálásához a mellékelt
hálóban, ha a JánosTelefonál 3 értékű változó, a
többi változó pedig bináris?

Ha egy változó N értékű, és K szűlője van, amik
rendre M1, M2, ..., MK értékűek, akkor a változó
FVT-ja M1M2...MK szülői feltételt és
M1M2...MK(N-1) valószínűséget tartalmaz.
Ezeket a háló összes változójára kell összegezni.
6. Lassa be képlettel vagy ábrával (de
mindenképpen helyes jelöléssel), hogy fuzzy
logikában nem igaz az A  A = Igaz egyenlet!

ld. PPT jegyzet.

7. A tervkészítésnél bevezetett üres tervnél mi
indokolja az „üres” terv elnevezést és ennak
ellenére mi a valódi információtartalma?

ld. PPT jegyzet.
8. 7. VKH tanulás esetén a hipotézis tér 10 millió
hipotézisből áll,  = 0.01. Ezer példa feldolgozása
milyen tanulási pontossághoz () elegendő?

ld.PPT jegyzet, a képletet a példaszámra kell
kifejezni.
9. A szimbolikus hipotézisek tanulásánál szó van
arról, hogy hamis pozitív és hamis negatív példák
esetén a hipotéziseket általánosítani, ill. szűkíteni
kell. Melyik esetben mit kell tenni?

Jegyzet.
10. Egy ágens A-ból a C, ill. a D végállapotokhoz
a legelőnyösebb utat tanulja megerősítéses
tanulással. A nyilak menti szám az átmenetek
valószínűsége. C-ben az ágens M = 2, D-ben, M
= -1 megerősítésben részesül. Mi az A és a B
állapotok megtanult hasznossága? (számítás vagy
érvelés)

Pl. az U(i) = R(i) +  Mij U(j) képlet alkalmazásával.

Mesterséges Intelligencia vizsga –

A

2006. 01. 12.

1. Talál-e optimális megoldás az A keresés, ha az
alkalmazott heurisztika azonosan zérusértékű
(h(cs.p.) = 0), igen/nem, és miért?
Az ilyen heurisztikával a keresés az egyenletes
költségű kereséssé válik, ami optimális.
Másképpen: az ilyen heurisztikus függvény
triviálisan elfogadható, tehát az A keresés
optimális lesz.
2. Sorolja fel tananyag alapján a teljességet
biztosító keresési algoritmusokat. A problémára
vonatkozó egyéb információ hiányában melyiket
választana ki és miért?
Ld. jegyezet, a felsorolásból az iteratívan mélyülő
keresés emelkedik ki, mint egyetlen, amely
lineáris tárkomplexitású.
3. Fejezzük ki egy robot akkumulátorának
állapotát predikátum kalkulusban Állapot(Akku,
Tele) predikátummal. Egy S helyzetből kiindulva
az ágens Leáll cselekvése az akkumulátort nem
fogyasztja le. Írjuk le ezt a helyzetet megfelelő
módon szituáció kalkulusban!
Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.
4. Két H1 és H2 hipotézisunk van és egy E
evidenciánk, P(EH1) = .5, P(EH2) = .5,
P(H1) = .7 és P(H2) = .3 mellett. Az evidencia
ismeretében melyik hipotézis valószínűbbé, ill.
kevésbé valószínűbbé válik az a priori helyzethez
képest?

Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.
6. Lassa be képlettel vagy ábrával (de
mindenképpen helyes jelöléssel), hogy fuzzy
logikában nem igaz az A  A = Hamis
egyenlet!
Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.
7. A tervkészítésnél bevezetett üres tervnél mi
indokolja az „üres” terv elnevezést és ennak
ellenére mi a valódi információtartalma?
Ld. jegyezet.
8. . Milyen módon ábrázolni kell egy problémát,
hogy azt majd valamilyen keresési algoritmussal
megoldhassuk?
Ld. „jól definiált probléma”.
9. Miért azt mondják, hogy a logikai függvények
teljes általánosságban gyakorlatilag nem
tanulhatók meg?
Ld. jegyezet. A lényeg, hogy a hipotézisek száma
duplán exponenciális, így a szükséges példaszám
is exponenciálissá válik és a tanulás
kivitelezhetetlen lesz.
10. A szimbolikus hipotézisek tanulásánál szó
van arról, hogy hamis pozitív példák esetén a
hipotéziseket szűkíteni kell. Hogyan lehet egy
logikai hipotézist szűkíteni? Példa!

Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.

Ld. jegyzet. Diszjunkciók egyszerűsítésével,
konjunkciók bonyolításával.

5. Minimálisan hány valószínűség megadása
szükséges a megadott valószínűségi háló
definiálásához, ha a Földrengés 3 értékű változó,
a többi változó pedig bináris? (4p) Sokat nyertünk
ezzel az elvi együttes valószínűségi eloszláshoz
képest?

11. Magyarázza meg az ábra alapján, hogy (a
részben rendezett) tervkészítésekor mi fog
történni, ha az újonnan hozzáadott utasításban
Hova = Otthon behelyettesítést fogunk
alkalmazni?

Mesterséges Intelligencia vizsga –
Ha Honnan = Otthon, akkor a következmények és így
a terv inkonzisztens lesz. Így Honnan = Bolt. Most
viszont a következmények veszélyeztetik a Vesz
cselekvés előfeltételét, azaz a jobboldali Megy
cselekvést hozzá képest rendezni kell előre, vagy
utómozgatással. Az egyiknek nincs értelme, marad a
Megy(Otthon) bekötése a Vesz utánra.

A

Mesterséges Intelligencia vizsga –

B

2006. 01. 12.

1. Talál-e optimális megoldás az A keresés, ha az
alkalmazott heurisztika azonosan zérusértékű
(h(cs.p.) = 0), igen/nem, és miért?

6. Lassa be képlettel vagy ábrával (de
mindenképpen helyes jelöléssel), hogy fuzzy
logikában nem igaz az A  A = Igaz egyenlet!

Az ilyen heurisztikával a keresés az egyenletes
költségű kereséssé válik, ami optimális.
Másképpen: az ilyen heurisztikus függvény
triviálisan elfogadható, tehát az A keresés
optimális lesz.

Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.

2. Sorolja fel tananyag alapján a lineáris
tárkomplexitást biztosító keresési algoritmusokat.
A problémára vonatkozó egyéb információ
hiányában melyiket választana ki és miért?
Ld. jegyezet, a felsorolásból az iteratívan mélyülő
keresés emelkedik ki, mint egyetlen, amely
feltétel nélkül teljes.
3. Fejezzük ki egy robot akkumulátorának
állapotát predikátum kalkulusban Állapot(Akku,
Tele) predikátummal. Egy S helyzetből kiindulva
az ágens Ás cselekvése az akkumulátort Közepes
állapotra lefogyasztja. Írjuk le ezt a változást
megfelelő módon szituáció kalkulusban!
Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.
4. Két H1 és H2 hipotézisunk van és egy E
evidenciánk, P(EH1) = .2, P(EH2) = .8,
P(H1) = .5 és P(H2) = .5 mellett. A kapott
evidencia ismeretében a H2 hipotézis a posteriori
valószínűbb lesz, ill. kevésbé?
Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.
5. Minimálisan hány valószínűség megadása
szükséges a megadott valószínűségi háló
definiálásához ha az Akkumulátor és a Beindul
háromértékű változók, a többi változó pedig
bináris? Sokat nyertünk ezzel az elvi együttes
valószínűségi eloszláshoz képest?
Ld. előbbi vizsga megoldási anyaga.

7. Ha egy labirintusból a közismert “kézzel
követve a falat” algoritmussal próbálunk kijutni,
valójában milyen fajta keresési algoritmust
alkalmazunk?
Garantáltan
kijutunk-e
a
labirintusból? Miért (igen/nem)?
A keresés mélységi keresés és a normális
labirintus nyilván egy planáris, véges gráf, ahol
ez a keresés teljes is lesz.
8. A közelítőleg helyes tanulásnál mi a szükséges
minimális példaszámot megadó képlet? Mi a
benne szereplő jelölések a jelentése? Mi a képlet
lényegi mondanivalója? (gondoljon itt pl. a
logikai függvények tanulására)
Ld. jegyezet. A lényegi mondanivaló, hogy a
szükséges példák száma a hipotézisek számával
log kapcsolatban van. Amely tanulási
problémában tehát nagyon sok hipotézis van a
hipotézis térben, ott sok példára van szükség. Ha
ez a szükséges példaszám exponenciálissá válik,
akkor a tanulás kivitelezhetetlenné válik.
9. A szimbolikus hipotézisek tanulásánál szó van
arról, hogy hamis negatív példák esetén a
hipotéziseket általánosítani kell. Hogyan lehet
egy logikai hipotézist általánosítani? Példa!
Ld. jegyzet. Konjunkciók egyszerűsítésével,
diszjunkciók bonyolításával.
10. A relevancia alapú tanulásnál egy általános
háttértudásból (hogy egy országban a nép egy
nyelvet beszél – a. állítás) és a megfigyelt konkrét
esetből (hogy a Fernandó nevű brazil bennszülött
portugálul beszél – b. állítás) meg lehet tanulni,
hogy Brazília nyelve portugál. (c. állítás).
a.

Mesterséges Intelligencia vizsga –
 x,y,n,l Nemzetisége(x,n)  Nemzetisége(y,n)
 Nyelve(x,l)  Nyelve(y,l)
b.
Nemzetisége(Fernandó,Brazil) 
Nyelve(Fernandó,Portugál)
c.
 x Nemzetisége(x,Brazíl) 
Nyelve(x,Portugál)
Rezolúcióval lássa be, hogy a c. állítás következik
az a. és b. állításból.
Ld. Gyakorlatok anyaga.

B

Mesterséges Intelligencia vizsga –

A

2006. 01. 26.

1. Miben hasonlít egymásra (miben közös) és
miért az iteratívan mélyülő és az iteratív A*
algoritmus?
Teljesség mellett lineáris tár az alkalmazott
mélységi keresés miatt.
------------------------2. Milyen logikai állítást nevezünk érvényesnek?
Ld. Jegyzet.
--------------------------3. Írja fel a feltételes függetlenség elvét,
értelmezze a benne szereplő mennyiségeket és
magyarázza meg, miért hasznos ez az elv a
bizonytalan tudás ábrázolása szempontjából!
Ld. Jegyzet. Hasznos, mert mérsékeli az együttes
eloszlás exponenciális elemi valószínűség
igényét.
-------------------------4. Megerősítéses tanulásnál tudjuk, hogy a
valószínűségek P2 = 3*P1 és a megerősítések:
4*r1 = r2 = 1. Adja meg az állapotok
hasznosságára vonatkozó képletet (4p) és
számítsa ki, mennyi lesz az I., …, V. állapotok
hasznossága?
Ld. Jegyzet. Mivel P1 + P2 =1, így P2 = 3/4, P1 =
1/4. A III. állapot hasznossága P1 r1 + P2 r2 =
1/16 + 3/4. Egységnyi valószínűségű átmenet
miatt ugyanannyi az I. és a II. állapotban.
--------------------------5. Keresés indult Lugosból Fogaras felé,
egyenletes költségű kereséssel (mi az elve?).
Listázza ki a városokat azok kifejtési
sorrendjében és minden város mellé tüntesse fel a
költségét Milyen pálya a legjobb?
1. Lugos

0
Temesvár
Mehadia
2. Mehadia
70
Dobreta
3. Temesvár
111
Arad
4. Dobreta

111
70
145
129
145

Craiova
5. Arad
Szeben
Nagyzerénd
6. Craiova
Pitesti
7. Nagyzerénd
Nagyvárad
8. Szeben
Fogaras

165
129
269
204
165
303
204
275
269
368

és az út: Lugos Temesvár Arad Szeben Fogaras
--------------------------------6. Mit jelent, hogy egy logikai rendszer
monoton? Nevezzen legalább egy ilyen
rendszert!
Ld. jegyzet.
----------------------------------7. Egy db. két bemenettel rendelkező
perceptronra írja fel a hibavisszaterjesztéses
(backpropagation)
algoritmusát
(avagy
a
súlymódosítást)!
Ld. jegyzet.
-----------------------------------8. Fűzzön kommentárt az alábbiakhoz:
Szabály: Ha valaki beteg, nem megy előadásra.
Béla nem megy előadásra.
Tény:
Konklúzió: Béla beteg.?
Abduktív következtetés esete.
-----------------------------------9. Adja meg a predikátum kalkulusbeli rezolúciós
lépés képletét. Ismertesse a rezolúciós bizonyítás
lépéseit!
Ld. jegyzet.
----------------------------------10. Magyarázza meg, hogy (a részben rendezett)
tervkészítésekor, mi célt szolgálnak a védett
kapcsolatok, és milyen módon biztosítani lehet
azok sérthetetlenségét?
Ld. jegyzet.
------------------------------------
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1. Hogyan működik az iteratív mélyülő keresés?
Mik a jó tulajdonságai, és azok mivel
magyarázhatók meg?
Ld. jegyzet.
------------------2. Mi a feltételes függetlenség elve?
Ld. jegyzet.
-----------------------3. Szó volt arról, hogy egy relaxált problémánál
értelmezett távolság egy jó heurisztika a valódi
probléma szempontjából. Mi a relaxált probléma?
A légvonalbeli távolság esete-e ennek az
elgondolásnak? Miért?
Ld. jegyzet.
----------------------------4. Adja meg szükséges paraméterek számát a
következő diszkrét válószínűségi változókat
tartalmazó Bayes hálóhoz (az értékek számát
csomópontokban tüntettük fel). Hasonlítsa ezt
össze egy teljes modell paraméterigényével.

P(a1), P(a2), P(a3)
x P(x)
Induktív általánosítás esete.
----------------------------------9. Megerősítéses tanulásnál tegyük fel, hogy a
valószínűségek P2 = 4 P1 és a megerősítések: 2
r1 = - r2 = 1. Adja meg az állapotok
hasznosságára vonatkozó képletet és számítsa ki,
mennyi lesz az I., …, V. állapotok hasznossága?
Ld. A csoport megoldása.
-------------------------------10. Az egyetlen egy, de jó példa alapján tanuló
ősember megtanulta a kezét a zsákmányát
nyárson sütve kímélni. Modellezzük a tudását a
következőképpen:
 x Kéz (x)  Távol-Tűztől (x)  Nem-Fáj (x)
 x Hús (x)  Távol-Tűztől (x)  Meg-Sül (x)
 x, y Hús (x)  Kéz (y)  Nyárson-Tart (x, y) 
Távol-Tűztől (y)  Távol-Tűztől (x)

Tudjuk persze azt is, hogy: Hús (Gyík), Kéz
(Kezem), és Nyárson-Tart (Gyík, Kezem).

Ld. jegyzet, ill. korábbi vizsgák megoldásai.
19 a 119-hez.
----------------------------5. Definiálja a következő fogalmakat: dedukció,
indukció, abdukció.

Vajon eléri-e az áhított eredményt, azaz, hogy:

Ld. jegyzet.
------------------------------6. Mik a fuzzy következtető rendszer elemei és
mi az algoritmikus tartalmuk?

Ld. jegyzet, előbbi vizsgák, ill. a gyakorlati
anyagok.
---------------------------

Meg-Sül (Gyík)  Nem-Fáj (Kezem) = Igaz ?

A kérdéses állítás igaz
bizonyítással lássa be.

D(4)

Ld. jegyzet.
-----------------------------7. Foglalja össze a verziós teres tanulás lényegét,
előnyeit és hátrányait”!
Ld. jegyzet.
-----------------------------8. Fűzzön kommentárt az alábbiakhoz:

értékét

E(2)
F(3)

G(5)

rezolúciós
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1. Példákkal támassza alá,hogy a keresés MI-ben
egy egyetemes megoldó algoritmus!
Keresés problématérben, tervkészítés tervek
terében, logikai bizonyítás tudásbázisok terében,
logikai hipotézis tanulása példák alapján, stb.
--------------------------2. Miben hasonlít egymásra (miben közös) és
miért az iteratívan mélyülő és az iteratív A*
algoritmus i?
Ld. jegyzet, ill. korábbi vizsgák megoldásai.
-------------------------3. Fejtse ki, hogy a szituáció kalkulus hogyan
épül fel a predikátum kalkulus építő készletéből!
Ld. jegyzet.
-------------------------------4. Milyen tulajdonságai leginkább alkalmassá
teszik a rezolúciót gépi bizonyítások
megvalósítására?
Szimbolikusan kezelhető kilépési pont, egységes
univerzális ciklikus ismétlése.
----------------------------5. Elemezze a hierarchikus tervkészítésben rejlő
előnyöket és hátrányokat?
Ld. jegyzet.
---------------------------6. Alakítsa át klóz formára a:
x Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x)) 
y Megveszi(x,y)
állítást!
x Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x))  y Megveszi(x,y)
x ( Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x))) 
y Megveszi(x,y)
x Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x)) 
y Megveszi(x,y)
x Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x)) 
y Megveszi(x,y)
x Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x)) 
Megveszi(x,Skolem(x))

Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x)) 
Megveszi(x,Skolem(x))
(Piros(x)  Zöld(x)  Megveszi(x,Skolem(x))) 
(Piros(x)  Sárga(x)  Megveszi(x,Skolem(x)))
Piros(x1)  Zöld(x1)  Megveszi(x1,Skolem(x1))
Piros(x2)  Sárga(x2)  Megveszi(x2,Skolem(x2))

-------------------------------7. Milyen komponensekkel bővül a tanuló ágens
architektúrája a nem tanuló ágenshez képest?
Ld. jegyzet.
-------------------------8. Két csillagász, külön távcsövekkel M1 és M2
méréseket végez az égbolt egy részén található
csillagok számáról (Sz). Általában van egy kis
lehetősége a  1 csillag hibának. Megtörténhet az
is, hogy a távcsövek nincsenek rendesen
fókuszálva (F1 és F2), ilyenkor a tudós eggyel
kevesebb csillagot számlál. Tételezzük fel, hogy
az ábrán látható valószínűségi hálóban az Sz
változó 0, 1, vagy 2 csillag értéket vehet fel, az
Mi változók pedig ennek és a feladatnak
megfelelően. A fókusz bináris változó. Adja meg
(indoklással), hogy az ábrán látható háló
megadásához minimálisan hány valószínűség
megadása szükséges?
Ld. jegyzet, ill. korábbi vizsgák megoldásai.
Sz 3-féle értéket vesz fel. Ha a fókusz 1, akkor a
hiba miatt Mi változó 4 értéket is felvehet, de ha
a fókusz 0, akkor csak 0-nak és 1-nek nem nulla a
valószínűsége. Az Mi változó FVT-ában így 2 x 3
szülői feltétel van és 3 oszlop, de azokban a
valószínűségek egy része 0, ..., így:
1+1+2+2x(6x3-8)=24
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9. A VKH tanulásnál n = 5 argumentumú logikai
függvény definícióját tanuljuk. A kívánt
hibaszintek mind 0.1. Minimálisan hány tanító
példára van szükség?
Ld. jegyzet, ill. korábbi vizsgák megoldásai.
----------------10. Egy ágens kellemes házi állatka
kiválasztásához annak logikai definícióját
szeretne megtanulni döntési fa módszerrel az
alábbi 8 példa alapján. Információelméleti
mennyiségek mérlegelésével tervezze meg ennek
a döntési fának az első két szintjét!
I(2/5, 3/5) = .9710
I(1/3, 2/3) = .9183
I(4/7, 3/7) = .9852
I(1/4, 3/4) = .8113
példák
1. Hörcsög
2. Kigyó
3. Dog
4. Ugró-egér
5. Teng.malac
6. Tacskó
7. Béka
8. Nyuszi

Agresz- Nagy
szív
I
N
I
N
I
I
I
N
N
N
I
N
N
N
N
N

Húsevő
N
I
I
N
N
I
I
N

Drága

Visszük

N
I
I
I
N
N
N
I

+
+
+
+

Ld. jegyzet, ill. a gyakorlatok megoldásai.
---------------------------------
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1. Példákkal támassza alá, hogy a keresés MI-ben
egy egyetemes megoldó algoritmus!
Ld. A csoport.
2. A tanulásnál mi az ún. elfogultság?
Ld. jegyzet.
3. Mit fenyegetnek a tervbeli fenyegetések a
részben rendezett tervkészítésnél? Mit jelent a
hátramozdítás, ill. előremozdítás a tervbeli
fenyegetések feloldásánál?
Ld. jegyzet.
4. Lássa be, hogy a 4 x 4-es tologatós játék
megoldásánál alkalmazott mindkét heurisztika
elfogadható!
Ld. jegyzet.
5. Mi az, miért és mikor hasznos a deduktív, az
abduktív és az induktív következtetéstési tudás?
Ld. jegyzet.
6. Írja fel a feltételes függetlenség elvét és
értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!
Ld. jegyzet.
7. Feltételes tervkészítésnél mi a kontextus és mi
a kontextusok szerepe? Hány kontextus létezik
egy olyan feladatnál, ahol 5 literálból álló
információ hiányzik a tervkészítésekor?
Ld. jegyzet, kétértékű logikában 5 literál 25 = 32
bit (és annyi kontextust) információt jelent.
8. Alakítsa át klóz formára a:
x Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x)) 
y Megveszi(x,y)
állítást!

x Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x))  y Megveszi(x,y)
x ( Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x))) 
y Megveszi(x,y)
x (Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x))) 
y Megveszi(x,y)
x (Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x))) 
y Megveszi(x,y)
x (Piros(x)  (Zöld(x)  Sárga(x))) 
Megveszi(x,Skolem(x))
(Piros(x)  Megveszi(x,Skolem(x)) ) 
(Zöld(x)  Sárga(x)  Megveszi(x,Skolem(x)) )
Piros(x1)  Megveszi(x1,Skolem(x1))
Zöld(x2)  Sárga(x2)  Megveszi(x2,Skolem(x2))

9. Magyarázza meg, hogy csakis az ábrán látható
hálóban tárolt valószínűségekkel hogyan lehetne
kiszámítani a P(JánosTelefonál és
MáriaTelefonál és Nem Riasztás és Betörés)
valószínűséget?
P(JMRB)= P(JMRBF)+ P(JMRBF)=
P(J/R) P(M/R) (1-P(R/BF) P(B) P(F)+
P(J/R) P(M/R) (1-P(R/BF) P(B) (1-P(F))
10. Egy ágens kellemes házi állatka
kiválasztásához annak logikai definícióját
szeretne megtanulni döntési fa módszerrel az
alábbi 8 példa alapján. Információelméleti
mennyiségek mérlegelésével tervezze meg ennek
a döntési fának az első két szintjét!
I(2/5, 3/5) = .9710
I(1/3, 2/3) = .9183
I(4/7, 3/7) = .9852
I(1/4, 3/4) = .8113
példák
1. Hörcsög
2. Kigyó
3. Dog
4. Ugró-egér
5. Teng.malac
6. Tacskó
7. Béka
8. Nyuszi

Agresz- Nagy
szív
I
N
I
N
I
I
I
N
N
N
I
N
N
N
N
N

Húsevő
N
I
I
N
N
I
I
N

Drága

Visszük

N
I
I
I
N
N
N
I

+
+
+
+
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Összesen 60 pont : elégséges 40%

1. Milyenek egy reflexszerű, ill. egy célorientált ágens előnyei és hátrányai? (3p)
Reflexszerű alapvetően merev és gyors, a másik rugalmas, de lassabb, több ld. jegyzet.
2. Lehetne-e gépi sakkot megoldani kétirányú kereséssel? Indokolja meg a választ! (4p)
Nem,, mert tudjuk, hogy a visszafelé keresést honnan indítsük, hogy garancia legyen a találkozásra.
3. Milyen egy domináns heurisztika? (2p) A h =  heurisztika nyilván domináns, de jó-e? (3p)
Amely a többinél nagyobb értékű. Végtelen érték azonban nem jó, mert az olyan h nem lesz elfogadható,
ami szintén kell.
4. Egy operátor leírását adtuk meg STRIPS formalizmusban. Ezt kihasználva adja meg az operátor hatás
axiómáját szituáció kalkulusban! (8p)
Op(ACTION: LifttelMegy(ágens, lift, emelet1, emelet2),
PRECIND: Rajta(ágens, emelet1), Rajta(lift, emelet1), Működik(lift),
EFFECT: Rajta(ágens, emelet1), Rajta(lift, emelet1), Rajta(ágens, emelet2), Rajta(lift, emelet2))
 s Rajta(ágens, emelet1, s)  Rajta(lift, emelet1, s)  Működik(lift, s) 
Rajta(ágens, emelet1, Eredmény(LifttelMegy, s))  Rajta(lift, emelet1, Eredmény(LifttelMegy, s)) 
Rajta(ágens, emelet2, Eredmény(LifttelMegy, s))  Rajta(lift, emelet2, Eredmény(LifttelMegy, s))
5. Mitől függ egy elsőrendű logikai állítás értéke? (4p) A válaszát egy példával is illusztrálja (2p)
Ld. jegyzet.
6. Igazságtáblával igazolja, hogy a (teljes) rezolúciós lépés egy formális következtetés! (5p)
Ld. jegyzet.
7. Mi az ún. elfogultság? (3p) Adjon rá egy példát is! (2p)
Ld. jegyzet.
8. Mi a ’skolemizálás’, hol alkalmazzuk (2p), hogyan történik (3p), és miért szükséges (2p)?
Ld. jegyzet.
9. Az ábrán látható hálóban, bináris változókat feltételezve, mennyire tömörebb az együttes valószínűségi
eloszlás megadása? (3p) Egyszeresen, többszörösen összekötött a háló? (1p) Háló alapján számítsa ki a
P(HSPE) valószínűséget! (5p)
A hálóban összesen 1 + 2 + 4 + 2 = 9 érték kell, 16 – 1 érték helyett. A háló nyílván többszörösen
összefüggő.
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P(HSPE) = P(E  HSP) P(HSP) = P(E  P) P(P  HS) P(HS)
= P(E  P) P(P  HS) P(S  H) P(H) = (1-P(E  P)) P(P  HS) (1-P(S  H)) P(H)

10. Melyik csomópontot (várost) fejt ki következő lépésben (a) a szélességi, (b) a mélységi, (c) a legjobbat
először, (d) az egyenletes költségű, (e) a hegymászó, és (f) az A keresés? Mindegyik ponthoz írjon egy
rövid magyarázatot is! (8p)
Egy keresés az adott pillanatig kifejtett (felépített) keresési fában csak a levelek közül keresi a következő
kifejteni valót:
(a) a szélességi
(b) a mélységi
(c) a legjobbat először
(d) az egyenletes költségű
(e) a hegymászó
(f) az A keresés

Temesvár vagy Zerend
(Arad), Fogaras, Nagyvárad, Rimnicu
Nagyvárad
Zerend
Nagyvárad
(Arad), Nagyvárad
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1. Milyen ágens racionális?
Ld. fólia ill. jegyzet.
Egy irracionális ágens lehet intelligens?
Hát persze! Ha egy ágens képes környezetét érzékelni, kommunikálni, tanulni, világot reprezentálni, csak
éppen még nem megy neki ez mind sikeresen, akkor milyen?
És ha képes valamit helyesen cselekedni, de minden „gondolkodás”, „érvelés” nélkül, csak úgy, akkor
milyen?
2. Definiálja a részben rendezett tervkészítést!
Meg kellene említeni a tervek terében történő keresést, az üres terv információ tartalmát, a terv
opportunista (nem rendezett) bővítését előfeltételek alapján, a kauzális szakaszok védelmét, ...
3. Ha h1, h2, h3 elfogadhato, akkor elfogadhato-e (magyarázat)?
(a) h = h1+h2+h3
Nem. Legyen hibátlan heurisztika h, akkor hi = h - i, ahol i egy pozitív hiba. Ha pl. i  h/10, akkor
h = h1+h2+h3  2.7 h  h
(b) h = (h1+h2+h3)/3
Igen. Legyen hibátlan heurisztika h, akkor hi = h - i, ahol i egy pozitív hiba. Akkor
h = h = (h1+h2+h3)/3 = (3 h - - -  h - (+ +  h
Tetszőleges pozitív hibák mellett.
4. Írjon fel hatásállapot axiómát Zárva predikátumhoz, amit az ajtókra alkalmazunk, feltéve, hogy a
leírandó cselekvés Bezár!
Pl. s, Zárva(Ajtó, s)  Zárva(Ajtó, Eredmény(Bezár, s))
5. Mitől függ egy elsőrendű logikai állítás értéke? A válaszát egy példával is illusztrálja!
Ld. jegyzet.
6. Igazságtáblával igazolja, hogy (AB)(AB) egy kielégíthető állítás!
Ld. jegyzet.
7. Mit jelent a tanulásnál a zaj?
Ld. jegyzet.
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8. Legyenek a példák:
Pl.
X1
X2
X3
X4
X5
X6

esős
I
N
N
N
I
N

napos
N
I
I
I
N
I

meleg
N
N
I
I
N
N

nyár
N
N
I
N
N
N

vasárnap
N
I
I
I
I
I

piknik
nem
igaz
nem
nem
nem
nem

és egy már megtanult döntési fa piknik függvényre:

Mik a fa számára a HP és HN példák?
Tegyük be a példákat a döntési fa gyökerébe és hagyjuk levelek felé „gurulni”, amerre teljesül a megfelelő
teszt. Ha a példa a piknik értékének megfelelő levélnél lép ki, akkor rendben, ha nem, akkor a fa, mint
hipotézis hibás és a hiba jellege lehet Hamis Pozitív (ha a piknik ’nem’, a fa viszont ’igen’) és Hamis
Negatív (ha pont fordítva).
Pl.
X1
X2
X3
X4
X5
X6

fa
nem
igaz
igaz
igaz
nem
igaz

piknik
nem
igaz
nem
nem
nem
nem

eredmény
ok
ok
HP
HP
ok
HP

9. Az ábrán látható valószínűségi hálóban, bináris változókat feltételezve, mennyire tömörebb az együttes
valószínűségi eloszlás megadása?
5 változóból álló együttes eloszlás 25-1 = 31, a háló viszont 1 + 1 + 4 + 8 + 2 = 16 valószínűséget igényel.
Egyszeresen, többszörösen összekötött a háló?
Többszörösen.
Háló alapján számítsa ki a P(JIGBM) valószínűséget!
P(JIGBM) = P(JIGBM) P(IGBM) = P(JG) P(IGBM)
= P(JG) P(GI BM) P(I BM)
= P(JG) P(GI BM) P(IBM) P(BM)
= P(JG) P(GI BM) (1-P(IBM)) P(B) (1-P(M))
és mivel P(GI BM) = 0, az egész kifejezés 0.
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Diff(wa, nt)  Diff(wa, sa)  Diff(nt, q)  Diff(nt, sa)  Diff(q, nsw)  Diff(q, sa)  Diff(nsw, v) 
Diff(nsw, sa)  Diff(v, sa)
 Szinezhető()
Diff(Piros, Kék), Diff(Piros, Zöld)
Diff(Zöld, Piros), Diff(Zöld, Kék)
Diff(Kék, Piros), Diff(Kék, Zöld)
10.

Bizonyítsuk be, hogy Ausztrália államtérképe 3 színnel is kiszínezhető!

1. Diff(wa, nt)  Diff(wa, sa)  Diff(nt, q)  Diff(nt, sa)  Diff(q, nsw)  Diff(q, sa)  Diff(nsw, v) 
Diff(nsw, sa)  Diff(v, sa)  Szinezhető()
2. Diff(Piros, Kék)
3. Diff(Piros, Zöld)
4. Diff(Zöld, Piros) 5. Diff(Zöld, Kék)
6. Diff(Kék, Piros)
7. Diff(Kék, Zöld)
és a kérdés
8.  Szinezhető()
A klózok:
1. Diff(wa, nt)  Diff(wa, sa)  Diff(nt, q)  Diff(nt, sa)  Diff(q, nsw)  Diff(q, sa)
2. Diff(Piros, Kék)
4. Diff(Zöld, Piros)

 Diff(nsw, v)  Diff(nsw, sa)  Diff(v, sa)  Szinezhető()
3. Diff(Piros, Zöld)
5. Diff(Zöld, Kék)
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6. Diff(Kék, Piros)
8.  Szinezhető()

7. Diff(Kék, Zöld)

A bizonyítás:
1+2, wa/Piros, nt/Kék mellett
9. Diff(Piros, sa)  Diff(Kék, q)  Diff(Kék, sa)  Diff(q, nsw)  Diff(q, sa)
 Diff(nsw, v)  Diff(nsw, sa)  Diff(v, sa)  Szinezhető()
9+3, sa/Zöld mellett
10. Diff(Kék, q)  Diff(Kék, Zöld)  Diff(q, nsw)  Diff(q, Zöld)
 Diff(nsw, v)  Diff(nsw, Zöld)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
10+6, q/Piros mellett
11. Diff(Kék, Zöld)  Diff(Piros, nsw)  Diff(Piros, Zöld)
 Diff(nsw, v)  Diff(nsw, Zöld)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
11+7
12. Diff(Piros, nsw)  Diff(Piros, Zöld)
 Diff(nsw, v)  Diff(nsw, Zöld)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
12+2, nsw/Kék mellett
13. Diff(Piros, Zöld)  Diff(Kék, v)  Diff(Kék, Zöld)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
13+7
14. Diff(Piros, Zöld)  Diff(Kék, v)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
14+3
15. Diff(Kék, v)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
15+6, v/Piros mellett
16. Diff(Piros, Zöld)  Szinezhető()
16+3
17. Szinezhető()
17+8
üres rezolvens
Megjegyzés: Egy-egy lépésnél többféle klózt lehet párosítani, és ugyanannál a két klóznál néha többféle
módon lehet egyesíteni és behelyettesíteni. Pl.
12. Diff(Piros, nsw)  Diff(Piros, Zöld)
 Diff(nsw, v)  Diff(nsw, Zöld)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
12+3, nsw/Zöld nyilván megy és a kapott klóz
13’. Diff(Piros, Zöld)  Diff(Zöld, v)  Diff(Zöld, Zöld)  Diff(v, Zöld)  Szinezhető()
és ez a klóz, a harmadik tagja miatt, már nem fog elvezetni egy üres rezolvenshez.
Ez nem jelenti azt, hogy a bizonyítás lehetetlen és a térkép nem szinezhető ki, hanem csak azt, hogy a
bizonyítás jelenlegi ága egy holtág és a bizonyításban a legutolsó elágazásig (alternatív egyesítéshez) vissza
kell lépni és másfelé ágazni.
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1. Foglalja röviden a heurisztikus keresés lényegét!
Minden csomóponthoz tartozik irányító heurisztika, algoritmus ezt veszi figyelembe, amikor a
folytatást (a következő kifejtendő csomópontot) számolja.
2. Foglalja röviden az iteratív mélyülés lényegét! Miért egy jó algoritmus ez?
Mélységi korlátig mélységi keresést végez, azáltal lineáris tárral rendelkezik.
Mélységi korlátot folyamatosan lefelé állítja, azáltal teljes.
3. Foglalja röviden a hierarchikus tervkészítés lényegét
Absztrakt cselekvésekkel egyszerűbb tervezni, de nem végrehajthatók. Fizikailag végrehajtható
cselekvésből sok van, nehéz tervezni. Cselekvések hierarchiája: egy absztrakt cselekvés = kevésbé
absztrakt cselevésekből alkatott terv, stb.
4. Foglalja röviden a fenyegetett védett kapcsolatok lényegét!
Ld. jegyzet
5. A tologatós játékban elfogadható heurisztika-e a h = (nem a helyén levő lapkák száma + teljes Manhattan
táv)/2 ?
Igen. Mindkét heurisztika elfogadható, és az elfogadható heurisztikák számtani átlaga szintén az
(hiszen minxk  (k=1:N xk)/N  maxxk).
6. A duplán bekarikázott állapotok a célállapotok, a körbe írt szám a heurisztika értéke. Melyik célállapotban köt ki az A keresés? Mely állapotok a kifejtésre sorra megválasztott állapotok és milyen f érték
tartozik?

A, f = 21
és az eddigi levél csomópontok az aktuálisan kifejtett csomópont gyerekeivel kibővítve:
B, f = 9. D, f = 15
és az eddigi levél csomópontok az aktuálisan kifejtett csomópont gyerekeivel kibővítve:
B, f = 9
D, f = 15. F, f = 55. G, f = 11.
G, f = 11
és az eddigi levél csomópontok az aktuálisan kifejtett csomópont gyerekeivel kibővítve:
D, f = 15. F, f = 55. M, f = 106. N, f = 16.
és az eddigi levél csomópontok az aktuálisan kifejtett csomópont gyerekeivel kibővítve:
D, f = 15
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F, f = 55. M, f = 106. N, f = 16. I, f = 22. J, f = 103. K, f = 15.
és az eddigi levél csomópontok az aktuálisan kifejtett csomópont gyerekeivel kibővítve:
K, f = 15
F, f = 55. M, f = 106. N, f = 16. I, f = 22. J, f = 103. R, f = 16.
R, f = 16
és erre teljesül már a célállapotteszt
7. Igazságtáblával lássa be, milyen típusú az alábbi állítás!
[(P  Q)  (P  R)]  [P  (Q  R)]
P

Q

R

PQ

PR

(P  Q)  (P  R)

QR

P  (Q  R)

[(P  Q)  (P  R)]  [P  (Q
 R)]

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

1
1
1
1
0
0
1
1

1
1
1
1
0
1
0
1

1
1
1
1
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
1

1
1
1
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Érvényes
8. Az ábrán látható valószínűségi hálóban, bináris változókat feltételezve, mennyire tömörebb az együttes
valószínűségi eloszlás megadása?
5 változóhoz 25-1 = 31 valószínűség kell, ezzel szemben a hálóhoz csak 14 valószínűség szükséges.
Egyszeresen, többszörösen összekötött a háló?
Igaz-e, hogy a háló alapján P(H, L, I) = P(H) P(I) P(L)?
szülője)

Nem. Miért? Mert a H és L összefügg (H az L

Háló alapján számítsa ki a P(P E I H L) valószínűséget!
P(P E I H L) = (1-P(EP)) P(P  I H L) (1-P(L  H)) P(H) P(L) = 0.4 x 0.4 x 0.7 x 0.1 x 0.5

9. Az 1. sz. hallgató azt mondta, hogy az Egyetem több parkolót is létesíthetne.
H(H1)  [Parking(Univ)  HallgatRá(Univ, H1)]
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A 2. sz. hallgató azt mondta, hogy az Egyetem nem kell, hogy több parkolót építsen.
H(H2)  [Parking(Univ)  HallgatRá(Univ,H2)]
A 3. sz. hallgató azt mondta, hogy az Egyetem nem hallgat a hallgatókra.

x [H(x)   HallgatRá(Univ, x)]
Az állításokat először klózalakba írja át, majd rezolúcióval lássa be, hogy a 3. sz. hallgató állítása hamis!
Mivel a 3-ik állítás hamis voltát kell belátni, nem kell azt negálni.
A klózok:
1. H(H1)  [Parking(Univ)  HallgatRá(Univ, H1)]
H(H1)  [Parking(Univ)  HallgatRá(Univ, H1)]
1a. H(H1)
1b. Parking(Univ)  HallgatRá(Univ, H1)
2. H(H2)  [Parking(Univ)  HallgatRá(Univ,H2)]
H(H2)  [Parking(Univ)  HallgatRá(Univ,H2)]
2a. H(H2)
2b. Parking(Univ)  HallgatRá(Univ,H2)
3. x [H(x)   HallgatRá(Univ, x)]
3. H(x)   HallgatRá(Univ, x)
A rezolúció:
1b + 3, x/H1
4. Parking(Univ)  H(H1)
4+1a
5. Parking(Univ)
2b + 3, x/H2
6. Parking(Univ)  H(H2)
4+2a
7. Parking(Univ)
5+7
üres klóz
10. Megerősítéses tanulásnál tegyük fel, hogy a valószínűségek P1 = P2 és P3 = 2 P4, a megerősítések R1
= - R2 = 1, R3 = 2, és R4 = 1. Számítsuk ki, mennyi lesz az I., …, VI. állapotok a hasznossága?

Uk = Rk +  Pkm Um
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A VII és a VIII csak az R1 ill. R2 megerősítést kap. A hasznosságuk is annyi. A VI hasznossága az onnan
vége felé látható átlagos helyzet, azaz  Pkm Um = P3 R1 + P4 R2 = 2/3 – 1/3 = 1/3.
A IV és az V csak a VI-ba mehet 1 valószínűséggel, de az V-nek van még külön jutalma, így a IV
hasznossága 1/3, az V hasznossága pedig 7/3.
A III hasznossága ujra az onnan látható átlag, azaz 1/2 x (1/3) + 1/2 x 7/3 = 4/3 és ez az I és a II
hasznossága is.

Mesterséges intelligencia

VIMM-3241-4025

A
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2007. jan. 3.
összesen 60 pont : elégséges 40%

A1. Miyen egy ágensrendszer nem formális definíciója?
Jegyzet.
K1. Ahhoz, hogy a tili-toli játékot informált kereséssel megoldhassuk, 3 különböző heurisztikát találtuk ki:
h1(lapka) = x+y, h2(lapka) = max(x, y), és h3(lapka) = sqrt ((x)2+(y)2). Egy állás távolságát a céltól
lapka h(lapka) kifejezéssel becsüljük, minden, nem a helyén lévő lapkára összegezve. Adja meg a Kiindulóállapot becsült távolságát a Célállapottól, minden definiált heurisztikus függvényt felhasználva. Minősítse a
heurisztikákat: „hx elfogadható”, „hx nem elfogadható”, „hx hy -t dominál” kifejezéseket felhasználva.

Nincs a helyén:
Üres lap
4
5
8
1
6
2
3


x
0
1
2
2
1
1
1
1

y
1
1
2
0
1
1
2
2

h1
1
2
4
2
2
2
3
3
19

h2
1
1
2
2
1
1
2
2
12

h3:
1
2
22
2
2
2
5
5
3+52+25= ca. 13.4

h1 elfogadható, h2 elfogadható, h3 elfogadható.
h1 h2-t dominál, h1 h3-t dominál, h3 h2-t dominál.
K2. A szimulált lehűtés algoritmus csak az aktuális ág mentén nézi meg a továbbhaladás lehetőségét, a
hegymászó algoritmushoz hasonlóan. Ezáltal ahhoz hasonló módon lineáris tárkomplexitású. Azonban hogyan
képes a hegymászó kereséssel ellentétben garantálni az optimális megoldás megtalálását?
A hegymászó nem tárolja el az alternativ utak mentén elérendő csomópontokat (keresési részfát), csupán az aktuális
csomópont gyerekeit (azaz nem lép vissza). Emiatt lokális optimumban képes bennragadni, nem garantálja a globális
optimum megtalálását.
Ezzel szemben a szimulált lehűtésnek szabad egy nem nulla valószínűséggel visszalépni, amely valószínűség a rontás
és a keresés előrehaladásának függvénye.
T1. Mihez vezet a megismert tervkészítésnél a legkisebb megkötés elve, milyenek ennek a pozitív, és milyenek a
negativ következményei?
Jegyzet. (a legkisebb megkötés elve miatt a terv nem egy cselekvéssorozat lesz, hanem tipikusan egy gráf, ami
megfelelő architekturális adottságok esetén akár parallel módon is végrehatható (+), ha az architektúra ezt azonban

Mesterséges intelligencia

VIMM-3241-4025

A

nem teszi lehetővé, akkor a tervet lineárizálni kell (-). Általában többféle lineárizálás lehetséges, ami másadlagos
szempontok figyelembevételét is teszi lehetővé (+).
T2. Mi jelent, hogy egy védett kapcsolat fenyegetett és mit lehet tenni a védelme érdekében?
Jegyzet.
R1. Alakítsa klóz formára az alábbi mondatot!
 a, s Kockázatos(a,s)  (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)  (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s (Kockázatos(a,s)  (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s)))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)   (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)  ( b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)  (Nagyszerű(Skolem,s)  Jó(Skolem,s)  Közepes(Skolem,s))  Cselekvés(a, s)
Kockázatos(a,s)  Nagyszerű(Skolem,s)  Jó(Skolem,s)  Közepes(Skolem,s)  Cselekvés(a, s)
R2. Döntse el igazságtábla alkalmazásával az alábbi állítás típusát illetően! (elnevezés és a táblában tapasztalt
jelenség) A tábla tartalmazza külön az implikációkat tartalmazó oszlopokat is!
(A  B) XOR (B  A)
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

(A  B)
1
1
0
1

(B  A)
1
0
1
1

(A  B) XOR (B  A)
0
1
1
kielégíthető
0

VH1. Hogyan számítható az alábbi háló alapján a P(Radió Akku Gyújtás Üzemanyag Megy) valószínűség
bináris változók esetén? (3p) Mennyire tömöríti ez a háló az együttes eloszlás megadását, ha minden véletlen
válozó bináris? Egyszeresen, vagy többszörösen összefüggő-e ez a háló?
P(R A G Ü M) = P(R A G Ü M B)+ P(R A G Ü M B)=
P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü) + P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü)=
P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü) + P(RA) P(MB) (1-P(BG Ü)) P(GA) P(A) P(Ü)
A tömörítés: (2 + 1 + 2 + 1 + 4 + 2)/(26-1) = 12/63
Egyszeresen összefüggő.
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VH2. Mi a tanulásnál látott elfogultság? Mi a szerepe?
Jegyzet.
Adjon példát elfogultságra logikai össszefüggések tanulásánál (2p), neurális háló tanulásánál (2p), ill. megerősítéses
tanulásnál implicit reprezentáció esetén? (2p)
logikai össszefüggések tanulása:
pl. csupán konjunktív forma, Horn-klóz, vagy egyéb megkötés
neurális háló tanulása:
rétegek és perceptronok konkrét rögzített száma
megerősítéses tanulás implicit reprezentáció esetén:
a beválasztott tulajdonságok konkrét választéka és száma
L1. Mit takarnak a logikai tanulásnál a „Helyes pozitív”, „Hamis negatív”, „Hamis pozitív”, és „Helyes
negatív” elnevezések? Mi a teendő velük egy logikai kifejezés tanulásánál?
Jegyzet.
L2. Milyen tanulás képlete az alábbi összefüggés? Mit jelentenek az egyes betűk (U, R, , i, j)? Magyarázza meg
az eredetét!

U(i)  U(i) +  (R(i) + U(j) – U(i))
Jegyzet.
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Név: ___________________________
Kód: _________

összesen 60 pont : elégséges 40%

A1. Mit kell megadni egy jól definiált probléma megadásához? Mi a jól definiált probléma megoldási
algoritmusa?
Jegyzet.
K1. Ahhoz, hogy a tili-toli játékot informált kereséssel megoldhassuk, 3 különböző heurisztikát találtuk ki:
h1(lapka) = x+y, h2(lapka) = max(2x, y), és h3(lapka) = 0.5x + 0.5y. Egy állás távolságát a céltól
lapka h(lapka) kifejezéssel becsüljük, minden, nem a helyén lévő lapkára összegezve. Adja meg a Kiindulóállapot becsült távolságát a Célállapottól, minden definiált heurisztikus függvényt felhasználva. Minősítse a
heurisztikákat: „hx elfogadható”, „hx nem elfogadható”, „hx hy -t dominál” kifejezéseket felhasználva.

Nincs a helyén:
Üres lap
4
5
8
1
6
2
3


x
0
1
2
2
1
1
1
1

y
1
1
2
0
1
1
2
2

h1
1
2
4
2
2
2
3
3
19

h2
1
2
4
4
2
2
2
2
19

h3:
0.5
1
2
1
1
1
1.5
1.5
9.5

h1 elfogadható, h2 nem elfogadható, h3 elfogadható.
h1 h3-t dominál, h2 h3-t dominál.
K2. Milyen megoldással biztosítja a hegymászó kereső algoritmus a rögzített, vagy a lineáris tárkomplexitást?
Milyen árat fizet érte?
A hegymászó nem tárolja el az alternativ utak mentén elérendő csomópontokat (keresési részfát), csupán az aktuális
csomópont gyerekeit (azaz nem lép vissza). Emiatt lokális optimumban képes bennragadni, nem garantálja a globális
optimum megtalálását.
T1. Ágens cselekvései megváltoztatják a környezetét, így annak logikai ábrázolása szükségképpen nem
monoton kell legyen. A STRIPS nyelv mégis monoton logika segítségével ábrázolja egy cselekvés előfeltételeit és
hatásait. Mi a megoldás titka?
A cselekvés hatásaiban feltüntethetjük amellett, hogy a cselekvés milyen logikai kifejezéseket igazba viszi, azt is,
hogy a cselekvés milyen logikai kifejezéseket teszi hamissá. És mivel a cselekvések lánca mentén nem egy globális
logikai bizonyítás dolgozik (csak egy speciális tervkészítő algoritmus), a ponált és negált logikai kifejezések egyszerre
nem tudnak találkozni.
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T2. Mi jelent, hogy egy (részben rendezett) terv teljes és konzisztens?
Jegyzet.
R1. Irja le elsőrendű logikában, majd hozza klóz alakra, hogy”mindenki lojális valakihez”! Milyen lépéshez
folyamodik és annak mi a lényege?
Ld. jegyzet, vagy előadás fólia skolemizálásnál.
R2. Döntse el igazságtábla alkalmazásával, hogy az egységrezolúció milyen típusú logikai állítás? (elnevezés és a
táblában tapasztalt jelenség) Mit tud mondani a várható eredményről, ha egységrezolúciós stratégiát használ
rezolúciós bizonyítás során?
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

AB
1
1
0
1

(AB) A
0
0
0
1

(AB) A  B
1
1
1
1
érvényes

Egységrezolúciós stratégia nem teljes, azaz a vele felépített rezolúciós bizonyítás sem, azaz elképzelhető, hogy egy
logikai állítás igaz (az axiómákból következik), mégsem sikerül azt így bizonyítani.
VH1. Hogyan számítható az alábbi háló alapján a P(Rádió=Igaz, Beindul=Igaz, Gyújtás=Igaz, Üzem=Igaz,
Megy=Igaz) valószínűség bináris változók esetén? Mennyire tömöríti ez a háló az együttes eloszlás megadását,
ha minden véletlen válozó ternáris?

P(R G Ü B M) = P(R G Ü M B A)+ P(R A G Ü M B A)=
P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü) + P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü)=
P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü) + P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) (1-P(A)) P(Ü)
A tömörítés: (3x2 + 2 + 3x2 + 2 + 3x3x2 + 3x2)/(36-1) = 40/728
Egyszeresen összefüggő.
VH2. Mi a tanulásnál látott elfogultság? Mi a szerepe? Adjon példát elfogultságra logikai össszefüggések
tanulásánál, neurális háló tanulásánál, ill. megerősítéses tanulásnál implicit reprezentáció esetén?
Jegyzet.
Adjon példát elfogultságra logikai összefüggések tanulásánál, neurális háló tanulásánál, ill. megerősítéses tanulásnál
implicit reprezentáció esetén?
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logikai összefüggések tanulása:
pl. csupán konjunktív forma, Horn-klóz, vagy egyéb megkötés
neurális háló tanulása:
rétegek és perceptronok konkrét rögzített száma
megerősítéses tanulás implicit reprezentáció esetén:
a beválasztott tulajdonságok konkrét választéka és száma
L1. Mit fejez ki az alábbi képlet és mi a jelentése a benne szereplő jelöléseknek?

m

1
1
(ln  ln H )



Jegyzet.
L2. Mit fejez ki az alábbi képlet? Mit jelentenek az egyes betűk (U, R, Mij, i, j)?

U (i )  R (i )   M ijU ( j )
j

Jegyzet.

B
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Név: ___________________________
Kód: ___________________________

K1. Románia térképén találja meg az utat Arad és Bukarest között A kereséssel, az alábbi vezérlő
heurisztikával h = 2 x legkisebb légvonalbeli távolság. Az egyes szakaszok útköltségei az élek
mentén, a legkisebb légvonalbeli távolság táblázatosan van megadva. Megoldásként listázza ki a
kifejtésre kerülő mindenkori legjobb csomópontot és melléje a kifejtésre még váró egyéb
csomópontokat, az f értékeivel együtt.
Arad

g=0, h=732, f=732
Gyerekei és korábbi levelek:
Temesvár
g=118, h=658, f=776
Szeben
g=140, h=506, f=646
Nagyzerend g=75, h=748, f=823
Szeben
Gyerekei és korábbi levelek:
Rimnicu
g=220, h=386, f=606
Fogaras
g=239, h=356, f=595
Temesvár
g=118, h=658, f=776
Nagyzerend g=75, h=748, f=823
Fogaras
Gyerekei és korábbi levelek:
Bukarest
g=450, h=0, f=450
Rimnicu
g=220, h=386, f=606
Temesvár
g=118, h=658, f=776
Nagyzerend g=75, h=748, f=823

Minden más hátrahagyott csomópontból 450-nél drágábban lehet Bukarestre jutni, így az
algoritmus itt megáll. A visszafelé hurkokat képező ismételt csomópontokat nem vettük figyelembe, mert az
útköltség összeadása miatt, a költségük biztosabb rosszabb lett.
Elvárhatja-e, hogy az algoritmus optimális megoldást fog biztosítani?
A heurisztika nem elfogadható, a megoldás optimálitása nem garantált.
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R1. Hozza klóz alakra az alábbi állítást!

x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x)
x,y  (Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y))  (TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x))
x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  (TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x))
x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  (TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x))
x1,y1 Hús(x1)  Kéz(y1)  NyársonTart(x1,y1)  TávolTűztől(y1)
x2,y2 Hús(x2)  Kéz(y2)  NyársonTart(x2,y2)  TávolTűztől(x2)
Hús(x1)  Kéz(y1)  NyársonTart(x1,y1)  TávolTűztől(y1)
Hús(x2)  Kéz(y2)  NyársonTart(x2,y2)  TávolTűztől(x2)

VH1. Mi a P(I=Igaz H=Igaz L=Hamis E=Hamis) valószínűség képlete az alábbi hálóra alapozva!

P(I=Igaz H=Igaz L=Hamis E=Hamis)=
P(E=Hamis I=Igaz H=Igaz L=Hamis P=Igaz)+ P(E=Hamis I=Igaz H=Igaz L=Hamis P=Hamis)=
P(E=Hamis  P=Igaz) P(P=Igaz L=Hamis I=Igaz H=Igaz) P(L=hamis H=Igaz) P(H=Igaz) P(I=Igaz)+
P(E=Hamis  P= Hamis) P(P= Hamis L=Hamis I=Igaz H=Igaz) P(L=Hamis H=Igaz) P(H=Igaz) P(I=Igaz)=
[1-P(E=Igaz  P=Igaz)] P(P=Igaz L=Hamis I=Igaz H=Igaz) [1-P(L=Igaz H=Igaz)] P(H=Igaz) P(I=Igaz)+
[1-P(E=Igaz  P= Hamis)] [1-P(P= Igaz L=Hamis I=Igaz H=Igaz)] P(L=hamis H=Igaz) P(H=Igaz) P(I=Igaz)

L2. Egy ágens házi állat logikai definícióját szeretne megtanulni döntési fával az alábbi példákból.
Melyik attributúmtesztnek legnagyobb a nyeresége?

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

Hörcsög
I
I
I
I
N
N
N
N

Agresszív
N
N
I
I
N
N
I
I

Nagy
N
I
N
I
N
I
N
I

Kellemes Állat
+
+
+
+
-

A példahalmazban P=4, N=4 pozitív, negatív példa van, így az információ tartalma 1 bit.
A Hörcsög=I mellett P1=2, N1=2 pozitív, negatív példa van,
a Hörcsög=N mellett P2=2, N2=2 pozitív, negatív példa van, azaz
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a Hörcsög
1 – ½ I(0, 1) – ½ I(0, 1) = 0 nyereséget jelent.
Az Agresszív=I mellett P1=1, N1=3 pozitív, negatív példa van,
az Agresszív =N mellett P2=3, N2=1 pozitív, negatív példa van, azaz
az Agresszív
1 – ½ I(1/4, 3/4) – ½ I(1/4, 3/4) = 1 – I(1/4, 3/4) > 0 nyereséget jelent.
A Nagy=I mellett P1=1, N1=3 pozitív, negatív példa van,
a Nagy =N mellett P2=3, N2=1 pozitív, negatív példa van, azaz
a Nagy
1 – ½ I(1/4, 3/4) – ½ I(1/4, 3/4) = 1 – I(1/4, 3/4) > 0 nyereséget jelent.
Azaz a fát vagy az Agresszívval, vagy a Naggyal kellene kezdeni.

A
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B

Név: ___________________________
Kód: ___________________________

K1. Románia térképén találja meg az utat Arad és Bukarest között A kereséssel, h = ker(legkisebb
légvonalbeli távolság) heurisztikával. A “ker” függvény ezer felett ezresekre, száz és ezer között
százasokra, és száz és tíz között tizesekre kerekít, tíz alatt a függvény pontos. Az egyes szakaszok
útköltségei az élek mentén, a legkisebb légvonalbeli távolság táblázátosan van megadva. A
megoldáshoz listázza ki a kifejtésre kerülő mindenkori legjobb csomópontot és melléje a kifejtésre
még váró csomópontokat, az f értékeivel együtt.
Ha valaki lefelé kerekített
Step

Fringe

1

Arad
Temesvár
Szeben
Nagyzerend
Temesvár
Nagyvárad
Fogaras
Riminicu
Nagyzerend
Temesvár
Nagyvárad
Fogaras
Pitesti
Craiova
Nagyzerend
Temesvár
Nagyvárad
Bukarest
Pitesti
Craiova
Nagyzerend
Temesvár
Nagyvárad
Bukarest
Pitesti
Craiova
Nagyvárad
Temesvár
Nagyvárad
Bukarest
Bukarest
Craiova
Craiova
Nagyvárad

2

3

4

5

6

7

Ha valaki felfelé kerekített

LE
sum(g)

h

f

0
118
140
75
118
291
239
220
75
118
291
239
317
366
75
118
291
450
317
366
75
118
291
450
317
366
146
118
291
450
418
455
366
146

300
300
200
300
300
300
100
100
300
300
300
100
90
100
300
300
300
0
90
100
300
300
300
0
90
100
300
300
300
0
0
100
100
300

300
418
340
375
418
591
339
320
375
418
591
339
407
466
375
418
591
450
407
466
375
418
591
450
407
466
446
418
591
450
418
555
466
446
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Step

Fringe

1

Arad
Temesvár
Szeben
Nagyzerend
Temesvár
Nagyvárad
Fogaras
Riminicu
Nagyzerend
Temesvár
Nagyvárad
Fogaras
Pitesti
Craiova
Nagyzerend
Temesvár
Nagyvárad
Fogaras
Bukarest
Craiova
Craiova
Nagyzerend

2

3

4

5
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FEL
sum(g)

h

f

0
118
140
75
118
291
239
220
75
118
291
239
317
366
75
118
291
239
418
455
366
75

400
400
300
400
400
400
200
200
400
400
400
200
100
200
400
400
400
200
0
200
200
400

400
518
440
475
518
691
439
420
475
518
691
439
417
566
475
518
691
439
418
655
566
475

Ha valaki a legközelebbi egész felfelé kerekített
Step

Fringe

1

Arad
Temesvár
Szeben
Nagyzerend
Lugos
Szeben
Nagyzerend
Mehadia
Szeben
Nagyzerend
Mehadia
Nagyvárad
Fogaras
Riminicu
Nagyzerend
Mehadia
Nagyvárad
Fogaras
Pitesti
Craiova
Nagyzerend
Mehadia

2

3

4

5

6

7

ROUND (=<0.5=0 és >0.5=1)
sum(g)
h
f
0
118
140
75
229
140
75
299
140
75
299
291
239
220
75
299
291
239
317
366
75
299

400
300
300
400
200
300
400
200
300
400
200
400
200
200
400
200
400
200
100
200
400
200

400
418
440
475
429
440
475
499
440
475
499
691
439
420
475
499
691
439
417
566
475
499

B
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Fogaras
Bukarest
Craiova
Craiova
Nagyzerend

291
239
418
455
366
75

400
200
0
200
200
400
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691
439
418
655
566
475

Minden más hátrahagyott csomópontból 418-nél drágábban lehet Bukarestre jutni, így az algoritmus itt
megáll. A visszafelé hurkokat képező ismételt csomópontokat nem vettük figyelembe, mert az útköltség
összeadása miatt, a költségük biztosabb rosszabb lett.
Optimális az algoritmus?
Ha a kerekítés csakis lefelé történik, akkor a heurisztika elfogadható, a megoldás optimális.
Ha a kerekítés felfelé, vagy a legközelebbi egész felé történik, akkor a felfelé való kerekítés miatt a
heurisztika nem lesz elfogadható és általánosságban a megoldás optimálitása nem garantált.

K2. Egy relaxált problémánál értelmezett távolság egy jó heurisztika a valódi probléma
szempontjából. Mi a relaxált probléma? A légvonalbeli távolság esete-e ennek az elgondolásnak?
Igen, itt a relaxálás annak a kényszernek az elengedése, hogy a mozgás csakis kiépített úton lehetséges
(ha az ágens nem tud repülni, ha tud, akkor is levegőben ki kell térni az akadályok elől).
T1. Feltételes tervkészítésnél mi a kontextus és mi a szerepe? Hány kontextus van egy olyan
esetben, ahol 3 literálnyi információ hiányzik?
3 db 1 bites literál = 2x2x2 = 8 bit.
R1. Hozza klóz alakra az alábbi állítást!

x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x)
x,y  (Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y))  (TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x))
x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  (TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x))
x,y Hús(x)  Kéz(y)  NyársonTart(x,y)  (TávolTűztől(y)  TávolTűztől(x))
x1,y1 Hús(x1)  Kéz(y1)  NyársonTart(x1,y1)  TávolTűztől(y1)
x2,y2 Hús(x2)  Kéz(y2)  NyársonTart(x2,y2)  TávolTűztől(x2)
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Hús(x1)  Kéz(y1)  NyársonTart(x1,y1)  TávolTűztől(y1)
Hús(x2)  Kéz(y2)  NyársonTart(x2,y2)  TávolTűztől(x2)
VH1. Mi a P(J=Igaz G=Igaz B=Hamis I=Igaz M=Hamis) képlete az alábbi hálóra alapozva!

P(J=Igaz G=Igaz B=Hamis I=Igaz M=Hamis)=
P(J=Igaz  G=Igaz B=Hamis I=Igaz M=Hamis) P(G=Igaz B=Hamis I=Igaz M=Hamis)=
P(J=Igaz  G=Igaz) P(G=Igaz B=Hamis I=Igaz M=Hamis) P(I=Igaz B=Hamis M=Hamis) P(B=Hamis)
P(M=Hamis)=
P(J=Igaz  G=Igaz) P(G=Igaz B=Hamis I=Igaz M=Hamis) P(I=Igaz B=Hamis M=Hamis) [1-P(B=Igaz)]
[1-P(M=Igaz)]
L1. Egy ágens házi állat logikai definícióját szeretne megtanulni döntési fával az alábbi példákból.
Melyik attributúmtesztnek legnagyobb a nyeresége?

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

Hörcsög
I
I
I
I
N
N
N
N

Agresszív
N
N
I
I
N
N
I
I

Nagy
N
I
N
I
N
I
N
I

Kellemes Állat
+
+
+
+
-

A példahalmazban P=4, N=4 pozitív, negatív példa van, így az információ tartalma 1 bit.
A Hörcsög=I mellett P1=2, N1=2 pozitív, negatív példa van,
a Hörcsög=N mellett P2=2, N2=2 pozitív, negatív példa van, azaz
a Hörcsög
1 – ½ I(0, 1) – ½ I(0, 1) = 0 nyereséget jelent.
Az Agresszív=I mellett P1=1, N1=3 pozitív, negatív példa van,
az Agresszív =N mellett P2=3, N2=1 pozitív, negatív példa van, azaz
az Agresszív
1 – ½ I(1/4, 3/4) – ½ I(1/4, 3/4) = 1 – I(1/4, 3/4) > 0 nyereséget jelent.
A Nagy=I mellett P1=1, N1=3 pozitív, negatív példa van,
a Nagy =N mellett P2=3, N2=1 pozitív, negatív példa van, azaz
a Nagy
1 – ½ I(1/4, 3/4) – ½ I(1/4, 3/4) = 1 – I(1/4, 3/4) > 0 nyereséget jelent.
Azaz a fát vagy az Agresszívval, vagy a Naggyal kellene kezdeni.
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Név: ___________________________
Kód: ___________________________

K1. Találja meg az utat az A és a legjobb cél (dupla perem) között egyenletes költségű kereséssel.
Az egyes cselekvések útköltségei az éleken vannak megadva. Megoldásként listázza ki a kifejtésre
kerülő mindenkori legjobb csomópontot és a kifejtésre még váró csomópontokat, az költségeivel
együtt.

A

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
B
g=2 ez a pillanatnyi legjobb
D
g=7

B

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
F
g=13
G
g=5 ez a pillanatnyi legjobb
D
g=7

G

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
M
g=104
N
g=13
F
g=13
D
g=7 ez a pillanatnyi legjobb

D

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
I
g=22 ez egy cél, hátha N, F mentén egy olcsóbb cél érhető el
J
g=27
K
g=10 ez a pillanatnyi legjobb
M
g=104
N
g=13
F
g=13

K

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
R
g=16 ez egy cél, hátha N, F mentén egy olcsóbb cél érhető el
I
g=22 ez egy cél, hátha N, F mentén egy olcsóbb cél érhető el
J
g=27
M
g=104
N
g=13 ez a pillanatnyi legjobb
F
g=13

N

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
T
g=30 ez egy cél, hátha F mentén egy olcsóbb cél érhető el
U
g=31
V
g=24 ez egy cél, hátha F mentén egy olcsóbb cél érhető el
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g=16 ez egy cél, hátha F mentén egy olcsóbb cél érhető el
g=22 ez egy cél, hátha F mentén egy olcsóbb cél érhető el
g=27
g=104
g=13 ez a pillanatnyi legjobb

F

M
g=22
T
g=30
U
g=31
V
g=24
R
g=16
I
g=22
J
g=27
Itt a vége: a nem-cél állapotok költsége több, mint a cél R költsége, tehát R-nél nincs jobb célállapot a
fában.
K2. Mi az effektív elágazási tényező, mire szolgál és milyen egy jól megtervezett heurisztikus
függvény esetén? Az állítását 2-3 alkalmasan felvett keresési fán számítással igazolja!

Bal oldali fa nyilván sok keresést takar, N=28, d=3,
N=28 = 1+b+b2+b3 alapján b kb. 2.6.
Jobb oldali fa nyilván kevés keresést takar, N=17, d=8,
N=17 = 1+b+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8 alapján b kb. 1.15.
R1. Alakítsa klóz formára az alábbi mondatot!

 a, x, s Birtokol (x, s)  (Neq(a, Megfogás)   (OttVan(x, s)  Szállítható (x))   Birtokol (x,
Eredményez (a, s))
 a,x,s B(x,s)  (Neq(a,Megfogás)   (O(x,s)  S(x))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s  (B(x,s)  (Neq(a,Megfogás)   (O(x,s)  S(x)))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)   (Neq(a,Megfogás)   (O(x,s)  S(x)))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)   (Neq(a,Megfogás)  O(x,s)  S(x))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)  (Neq(a,Megfogás)  O(x,s)  S(x))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)   B(x,Ered(a,s))  (Neq(a,Megfogás)  O(x,s)  S(x))
B(x1,s1)   B(x1,Ered(a,s1))  Neq(a,Megfogás)
B(x2,s2)   B(x2,Ered(a,s2))  O(x,s2)
B(x3,s3)   B(x3,Ered(a,s3))  S(x3)

A

Mesterséges intelligencia

VIMM-3241-4025

A

VH1. Legyenek adva az alábbi feltételes valószínűségek:
P(A), P(B), P(DABC), P(DABC), P(DABC), P(DABC), P(EC), P(FDE), P(FDE).
Ábrázolja az ezekkel a valószínűségekkel konzisztens hálót! Kell-e még más valószínűséget
specifikálni? Ha igen, sorolja azokat fel!

Szükség van még P(C), P(DABC), P(DABC), P(DABC), P(DABC), P(EC), P(FDE),
P(FDE) valószínűégekre.
VH2. Igaz-e fuzzy logikában, hogy az OR és AND idempotens műveletek, azaz hogy A  A = A és A 
A = A? A választ grafikusan, vagy képlettel adja meg.
Az idempotencia a:
min(x,x) = x
és
max(x,x) = x
tulajdonságokból ered.
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Név: ___________________________
Kód: ___________________________

K1. Találja meg az utat az A és a legjobb cél (dupla kör) között A kereséssel. A cselekvések
költségei az éleken vannak megadva, a heurisztika a körökben. Listázza ki a kifejtésre kerülő
mindenkori legjobb csomópontot és a kifejtésre még váró csomópontokat, az f értékeivel együtt.

A

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
B
g=2, h=7, f=9 ez a pillanatnyi legjobb
D
g=7, h=8, f=15

B

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
F
g=13, h=20, f=33
G
g=5, h=6, f=11 ez a pillanatnyi legjobb
D
g=7, h=8, f=15

G

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
M
g=104, h=2, f=106
N
g=13, h=3, f=16
F
g=13, h=20, f=33
D
g=7, h=8, f=15 ez a pillanatnyi legjobb

D

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
I
g=22, h=0, f=22 ez egy cél, hátha más levél mentén egy olcsóbb cél érhető el
J
g=27, h=76, f=103
K
g=10, h=5, f=15 ez a pillanatnyi legjobb
M
g=104, h=2, f=106
N
g=13, h=3, f=16
F
g=13, h=20, f=33

K

gyerekei és korábbi még nem vizsgált levelek
R
g=16, h=0, f=16 ez egy cél, hátha más levél mentén egy olcsóbb cél érhető el
I
g=22, h=0, f=22 ez egy cél, hátha más levél mentén egy olcsóbb cél érhető el
J
g=27, h=76, f=103
M
g=104, h=2, f=106
N
g=13, h=3, f=16
F
g=13, h=20, f=33
Itt a vége: a nem-cél állapotok költsége egyenlő, vagy több, mint a cél R költsége, tehát R-nél nincs jobb
célállapot a fában.
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K2. Tekintse meg a következő láncot:
mélységi  hegymászó  legjobbat-először  A.
A nyilak milyen lényegi újításnak felelnek meg és a keresés milyen tulajdonságát befolyásolják?
mélységi  hegymászó
bejön a heurisztika, egy csomópont gyerekei közül nem találomra, hanem heurisztikával választjuk
a folytatást, informált keresést kapunk, időkomplexitás lecsökkenthető
hegymászó  legjobbat-először
az elternatív elágazásokat eltároljuk, megtartjuk, teljes lesz a keresés
legjobbat-először  A.
a heurisztikához hozzáadjuk az út eddigi költségét, optimális lesz a keresés
R1. Alakítsa klóz formára az alábbi mondatot!

 a, x, s Birtokol (x, s)  (Neq(a, Megfogás)   (OttVan(x, s)  Szállítható (x))   Birtokol (x,
Eredményez (a, s))
 a,x,s B(x,s)  (Neq(a,Megfogás)   (O(x,s)  S(x))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s  (B(x,s)  (Neq(a,Megfogás)   (O(x,s)  S(x)))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)   (Neq(a,Megfogás)   (O(x,s)  S(x)))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)   (Neq(a,Megfogás)  O(x,s)  S(x))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)  (Neq(a,Megfogás)  O(x,s)  S(x))   B(x,Ered(a,s))
 a,x,s B(x,s)   B(x,Ered(a,s))  (Neq(a,Megfogás)  O(x,s)  S(x))
B(x1,s1)   B(x1,Ered(a,s1))  Neq(a,Megfogás)
B(x2,s2)   B(x2,Ered(a,s2))  O(x,s2)
B(x3,s3)   B(x3,Ered(a,s3))  S(x3)
R2. Írjuk le ítéletlogikai konstansokkal
(PG = Pingvinek, FF = Fekete-fehérek, TV = Régi TV műsorok)

pingvin érvelését és derítsük ki igazságtáblával, hogy tényleg nem jeleskedik logikában!
PG  FF
TV  FF
PG  TV
((PG  FF)  (TV  FF))  (PG  TV) állítás igazságtábláját kell felírni, PG, FF, TV változókban.

VH1. Legyenek adva az alábbi valószínűségek:
P(A), P(B), P(C), P(DAB), P(DAB), P(DAB), P(DAB), P(EC), P(EC), P(FDE), P(FDE), P(FDE),
P(FDE).

Ábrázolja a valószínűségekkel konzisztens hálót!
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Kell-e még más valószínűséget specifikálni?

Nem

Egyszeresen összefüggő-e a háló?

Igen

VH2. Értelmezze grafikusan fuzzy halmazokkal a (0 g ... 20 g) cukor univerzum felett a: "keserű",
"enyhén édes", "édes", "nagyon édes" és "pfuj, de édes" kifejezéseket.
Pl.

B
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összesen 60 pont : elégséges 40%

A1. Miyen egy ágensrendszer nem formális definíciója?
Jegyzet.
K1. Ahhoz, hogy a tili-toli játékot informált kereséssel megoldhassuk, 3 különböző heurisztikát találtuk ki:
h1(lapka) = x+y, h2(lapka) = max(x, y), és h3(lapka) = sqrt ((x)2+(y)2). Egy állás távolságát a céltól
lapka h(lapka) kifejezéssel becsüljük, minden, nem a helyén lévő lapkára összegezve. Adja meg a Kiindulóállapot becsült távolságát a Célállapottól, minden definiált heurisztikus függvényt felhasználva. Minősítse a
heurisztikákat: „hx elfogadható”, „hx nem elfogadható”, „hx hy -t dominál” kifejezéseket felhasználva.

Nincs a helyén:
Üres lap
4
5
8
1
6
2
3


x
0
1
2
2
1
1
1
1

y
1
1
2
0
1
1
2
2

h1
1
2
4
2
2
2
3
3
19

h2
1
1
2
2
1
1
2
2
12

h3:
1
2
22
2
2
2
5
5
3+52+25= ca. 13.4

h1 elfogadható, h2 elfogadható, h3 elfogadható.
h1 h2-t dominál, h1 h3-t dominál, h3 h2-t dominál.
K2. A szimulált lehűtés algoritmus csak az aktuális ág mentén nézi meg a továbbhaladás lehetőségét, a
hegymászó algoritmushoz hasonlóan. Ezáltal ahhoz hasonló módon lineáris tárkomplexitású. Azonban hogyan
képes a hegymászó kereséssel ellentétben garantálni az optimális megoldás megtalálását?
A hegymászó nem tárolja el az alternativ utak mentén elérendő csomópontokat (keresési részfát), csupán az aktuális
csomópont gyerekeit (azaz nem lép vissza). Emiatt lokális optimumban képes bennragadni, nem garantálja a globális
optimum megtalálását.
Ezzel szemben a szimulált lehűtésnek szabad egy nem nulla valószínűséggel visszalépni, amely valószínűség a rontás
és a keresés előrehaladásának függvénye.
T1. Mihez vezet a megismert tervkészítésnél a legkisebb megkötés elve, milyenek ennek a pozitív, és milyenek a
negativ következményei?
Jegyzet. (a legkisebb megkötés elve miatt a terv nem egy cselekvéssorozat lesz, hanem tipikusan egy gráf, ami
megfelelő architekturális adottságok esetén akár parallel módon is végrehatható (+), ha az architektúra ezt azonban
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nem teszi lehetővé, akkor a tervet lineárizálni kell (-). Általában többféle lineárizálás lehetséges, ami másadlagos
szempontok figyelembevételét is teszi lehetővé (+).
T2. Mi jelent, hogy egy védett kapcsolat fenyegetett és mit lehet tenni a védelme érdekében?
Jegyzet.
R1. Alakítsa klóz formára az alábbi mondatot!
 a, s Kockázatos(a,s)  (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)  (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s (Kockázatos(a,s)  (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s)))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)   (  b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)  ( b Nagyszerű(b,s)  Jó(b,s)  Közepes(b,s))  Cselekvés(a, s)
 a, s Kockázatos(a,s)  (Nagyszerű(Skolem,s)  Jó(Skolem,s)  Közepes(Skolem,s))  Cselekvés(a, s)
Kockázatos(a,s)  Nagyszerű(Skolem,s)  Jó(Skolem,s)  Közepes(Skolem,s)  Cselekvés(a, s)
R2. Döntse el igazságtábla alkalmazásával az alábbi állítás típusát illetően! (elnevezés és a táblában tapasztalt
jelenség) A tábla tartalmazza külön az implikációkat tartalmazó oszlopokat is!
(A  B) XOR (B  A)
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

(A  B)
1
1
0
1

(B  A)
1
0
1
1

(A  B) XOR (B  A)
0
1
1
kielégíthető
0

VH1. Hogyan számítható az alábbi háló alapján a P(Radió Akku Gyújtás Üzemanyag Megy) valószínűség
bináris változók esetén? (3p) Mennyire tömöríti ez a háló az együttes eloszlás megadását, ha minden véletlen
válozó bináris? Egyszeresen, vagy többszörösen összefüggő-e ez a háló?
P(R A G Ü M) = P(R A G Ü M B)+ P(R A G Ü M B)=
P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü) + P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü)=
P(RA) P(MB) P(BG Ü) P(GA) P(A) P(Ü) + P(RA) P(MB) (1-P(BG Ü)) P(GA) P(A) P(Ü)
A tömörítés: (2 + 1 + 2 + 1 + 4 + 2)/(26-1) = 12/63
Egyszeresen összefüggő.
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VH2. Mi a tanulásnál látott elfogultság? Mi a szerepe?
Jegyzet.
Adjon példát elfogultságra logikai össszefüggések tanulásánál (2p), neurális háló tanulásánál (2p), ill. megerősítéses
tanulásnál implicit reprezentáció esetén? (2p)
logikai össszefüggések tanulása:
pl. csupán konjunktív forma, Horn-klóz, vagy egyéb megkötés
neurális háló tanulása:
rétegek és perceptronok konkrét rögzített száma
megerősítéses tanulás implicit reprezentáció esetén:
a beválasztott tulajdonságok konkrét választéka és száma
L1. Mit takarnak a logikai tanulásnál a „Helyes pozitív”, „Hamis negatív”, „Hamis pozitív”, és „Helyes
negatív” elnevezések? Mi a teendő velük egy logikai kifejezés tanulásánál?
Jegyzet.
L2. Milyen tanulás képlete az alábbi összefüggés? Mit jelentenek az egyes betűk (U, R, , i, j)? Magyarázza meg
az eredetét!

U(i)  U(i) +  (R(i) + U(j) – U(i))
Jegyzet.
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1. Hogyan működik az iteratív A keresés? Mi a leg-agyobb nyeresség az A kereséshez képest?
Ld. jegyzet.
2. Az A* keresésnél miért törekszünk egy domináns, mégis elfogadható heurisztikus függvény használa-tára?
Ld. jegyzet.
3. Ha az ágens Felkapcsol cselekvése működésbe hoz-za a villanykapcsolót, aminek eredménye, hogy világít az egő,
feltéve, hogy az egő benne van a foglalatban, akkor ezt a tényállást hogyan kell a szituáció kalkulus-ban megadni?
Ügyeljen a logikai kifejezések helyes szintaktikájára és szemantikájára!
Pl.
x  s Körte(x)  Benne(x, s)  Világít(x, Eredmény(Felkapcsol, s))
4. A tervkészítésnél bevezetett üres tervnél mi indokolja az „üres” terv elnevezést és ennak ellenére mi a valódi
információtartalma?
Ld. jegyzet.
5. Egy ágens A-ból a C, ill. a D végállapotokhoz a legelőnyösebb utat tanulja megerősítéses tanulással. A nyilak
menti számok az állapotátmenetek valószínűségei. A C-ben az ágens M = 9, a D-ben, M = -1 megerősítésben
részesül. Mi az A állapot megtanult hasznossága? (számítás vagy érvelés)

Minden állapot hasznossága a hátra maradó átlagos megerősítés.
A-ban a hátra maradó megerősítés annyi, mint a B-é.
B-ben a C és D haszosságok átlaga a hozzáfárási valószínűségek szerint.
C-ben a hasznosság annyi, mint a pillanatnyi megerősítés, u.a. a D-ben.
Most visszafelé:
U(C) = 9, U(D) = -1, U(B) = U(C)/2 + U(D)/2 = 4, U(A) = U(B) = 4.
6. PAC tanulás esetén elegendő-e 980 db. tanító példa  = 10-3,  = 10- 4 hibászintek mellett N = 10 argumen-tummal
rendelkező logikai függvény megtanulásához?
Ld. jegyzet.
7 Miért szükség van a feltételes tervkészítésre? Mi a lényegi módosítás az alapvető részbenrendezett terv-készítéshez
képest?
Ld. jegyzet.
8. Konvertálja át az alábbi állítást klóz formára!
P  (Q  R).
(figyelem: AB = (AB)(BA))
P  (Q  R) = (P  (Q  R))  ((Q  R)  P))
(P  (Q  R))  (Q  R  P)
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(P  Q)  (P  R)  (Q  R  P)
a. P  Q
b. P  R
c. Q  R  P
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9. A nagynénim szerint, mindenki, aki nyughatatlan és gyufával játszik, az megégeti magát. Azon túl van, aki
szerinte nyughatatlan, és van, aki gyufával játszik. Ennek alapján a nagynénim szentül meg van gyöződve, hogy
valaki meg fogja magát égetni. Igaza van-e? Döntsük ezt a rezolúciós bizonyítással!
Legyen tehát a nagynéni tudásbázisa:
x Nyugh(x)  Gyufavalj(x)  Megeg(x).
x Nyugh(x).
x Gyufavalj(x).
Igaz-e, hogy x Megeg(x)?
Már a feladat hallattára rá lehett jönni, hogy a nagynéni tévedett, hiszen a története nem áll össze.
De nézzük ezt formálisan!
Klózok: I
1. x Nyugh(x)  Gyufavalj(x)  Megeg(x).
2. x Nyugh(x).
3. x Gyufavalj(x).
4.  x Megeg(x)
1. Nyugh(x1)  Gyufavalj(x1)  Megeg(x1).
2. Nyugh(Skolem1).
3. Gyufavalj(Skolem2).
4.  Megeg(x2)
és a rezolúció:
Gyufavalj(Skolem1)  Megeg(Skolem1)
x1/ Skolem1
5=1+2:
Gyufavalj(Skolem1)
x2/Skolem1
6=5+4:
és ez a klóz már nem egyesíthető a 3. klózzal az eltérő konstansok miatt.
A bizonyításnak akármilyen más levezetése ugyanilyen oknál fogva eredménytelen lesz.
A nagynéni tehát téved.
10. Legyen adva egy döntési fa és egy, a vele kapcsolatos példahalmaz.
Mik a döntési fa szempontjából hamis pozitív, ill. hamis negatív példák? Karikázza be!
HP: x1, x2, x3, x4, x5, x6, egyik sem
HN: x1, x2, x3, x4, x5, x6, egyik sem
A példákat a fán át kell engedni és nézni, milyen levelen keresztül hagyja el a fát. Ez a példa fa szerinti minősítése.
Ha ez a példa táblázatbeli minősítésétől különbözik, egy hibával állunk szemben. A levél és a példaminősítés jellege
megadja a hiba jellegét. Pl. az x3 példára a fa „igaz”-ot mond, holott a példa negatív, a hiba tehát téves pozitív, stb.
Ha valamelyik levelet további attributumtesztté tudná alakítani, melyik levél lenne az és miért:
Esős = I, Napos = I, Napos = N?
példa

Esős

Napos

Meleg

Nyár

Vasárnap

Piknik

Mesterséges Intelligencia – 3241/4025 x1
x2
x3
x4
x5
x6

I
N
N
N
I
N

N
I
I
I
N
I

N
N
I
I
N
N

N
N
I
N
N
N

N
I
I
I
I
I

X félév

hamis
igaz
hamis
hamis
hamis
hamis

Ld. jegyzet.

A két „hamis” levelen a fát elhagyó példák mint negatívak, tehát ott nincs probléma. A fa az „igaz” levelénél
Téved, ott kell tovább bővíteni, hogy a mükődése jobb legyen.
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Vizsga, 2007. 06. 04.

1. Ha h1 és h2 két elfogadható heurisztika, elfogadható-e a h3 =  h1 + (1-) h2 heurisztika, vagy sem, ha 0    1?
Miért?
Pl. h3 =  h1 + (1-) h2  max(h1, h2), de lehetne más elgondolás (bizonyítás) is, pl.:
Ha h az ideális heurisztika és h1, h2 elfogadhatók, akkor h1  h - e1, h2  h - e2, ahol e1, e2  0.
Így h3 =  h1 + (1-) h2 =  h + (1-) h -  e1 - (1-) e2  h -  e1 - (1-)  h.
2. Az A* keresésnél miért törekszünk egy domináns, mégis elfogadható heurisztikus függvény használatára?
Elfogadható heurisztika az algoritkus optimálitásához kell, domináncia viszont a hatékonysághoz.
3. Milyen célt szolgál a szituáció kalkulusban a keret axióma?
Hogy modellezni tudjuk a világ azon tulajdonságait, amelyekre az adott cselekvés nincs hatással (de más cselekvés
talán igen).
4. Legyen adva az alábbi valószínűségi háló:

Mit tételez ez a háló és miért?
a. P(B, I, M) = P(B) P(I) P(M)
b. P(JG) = P(JG, I)
c. P(G) = P(GB, M)
a. szerint B, I, és M függetlenek, de a hálóban B és M az I szülői. Így a háló az a. tulajdonság fennállását nem
tételheti.
b. szerint a G ismerete (feltétel) az I smeretét feleslegessé teszi (feltételes függetlenség). Hálóban J számára G a
szülő, I az ős. A háló pontosan a feltételes függetlenségre épül.
c. szerint a G nem függ a B-től és az M-től, ami a hálóban felvett kapcsolatoknak ellentmond (B és M a G szülői).
Így a c. sem igaz a hálóban.
5. Az alábbi gráfban a nyílak a lehetséges állapotátmenetek irányát jelzik. Egy-egy állapotban a további
elágazások/irányok azonos valószínűségűek. Minden egyes állapotban az ágens egységnyi megerősítésben részesül.
Mi a W állapot megtanult hasznossága?
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U(S) = 1
U(Q) = 1 + U(S) = 2
U(V) = 1 + U(S) = 2
U(A) = 1 + U(Q)/3+ U(S)/3 + U(V)/3 = 8/3
U(N) = 1 + U(Q)/2+ U(A)/2 = 10/3
U(W) = 1 + U(N)/2+ U(A)/2 = 4
6. PAC tanulás esetén elegendő-e 300 db. tanító példa  = 10-2,  = 10-2 hibászintek mellett N = 8 argumentummal
rendelkező logikai függvény megtanulásához?
Képlet szerint
7 Miért van szükség külön tervkészítési technikákra (mint amilyen pl. a részben rendezett tervkészítés)? Milyen más
módszerekkel állítható elő egy terv és e módszereknek mi a fő problémája?
Más technikák a keresés szituációk (problémaálllapotok) terében, ill. a logikai bizonyítás. Mindkettő csödőt mond, ha
a probléma komplexitása (cselekvések száma és a lépések száma) túlságosan nagy. A megoldás a keresési tér
átalakítása (keresés tervek terében), amihez új (tervkészítő) technikák szükségesek.
8. Évényes állítás-e?
((PR)  (RQ))  (PQ)
Kell, hogy az legyen, hiszen az állítás az implikáció tranzitív voltát fejezi ki. A kivánt eredmény akár átalakítással,
akár igazságtáblázattal ki fog jönni:
((PR)  (RQ))  (PQ)
 ((P  R)  (R  Q))  (P  Q)
 (P  R)  (R  Q)  (P  Q)
(P  R)  (R  Q)  (P  Q)
(P  R  P  Q)  (P  Q  P  Q)  (R  R  P  Q)  (R  Q  P  Q)
(P  R  P  Q)  (P  Q  P  Q)  (R  R  P  Q)  (R  Q  P  Q)
Igaz  Igaz  Igaz  Igaz
Igaz
9. A nagynénim szerint, mindenki, aki nyughatatlan és gyufával játszik, az megégeti magát. Azon túl, szerinte,
mindenki újabban nyughatatlan, de azért van olyan is, aki gyufával játszik. Ennek alapján a nagynénim szentül meg
van gyöződve, hogy senki nem fogja magát megégetni. Igaza van-e? Döntsük ezt a rezolúciós bizonyítással!
Legyen tehát a nagynéni tudásbázisa:
x Nyugh(x)  Gyufavalj(x)  Megeg(x).

Mesterséges Intelligencia – 3241/4025 x Nyugh(x).
x Gyufavalj(x).

X félév

Igaz-e, hogy x Megeg(x)?
Mivel mindenki nyughatatlan és van, aki gyufával játszik, kell, hogy legyen valaki, aki egyszerre nyughatatlan és
gyufával játszik, azaz az első kijelentés szerint meg is égeti magát. A néni állítása tehát kell, hogy hamis legyen.
Mivel a rezolúciós bizonítás egy hamis állítás (ellentmondás) jelenlétét érzékeli, a néni állítását nem szabad már
tovább negálni (mert különben igaz lesz, és rezolúcióval nem bizonyítható).
Így a klózok:
1. Nyugh(x1)  Gyufavalj(x1)  Megeg(x1).
2. Nyugh(x2).
3. Gyufavalj(Skolem1).
4. Megeg(x3).
és a 2., 3., 4. egyesítése az 1.-sel (x1/x2, x2/Skolem1, x3/Skolem1 behelyettesítésekkel) meghozza az üres rezolvenst,
azaz a néni állítása hamis.
Aki a néni állítását negálta, az üres rezolvensig eljutni nem képes. Azonban ilyenkor téves az a konklúziója, hogy ha
a negált állítás nem bizonyítható, akkor a ponált állítás igaz kell, hogy legyen!
Gondoljanak egy olyan egyszerű esetre, amikor a tudásbázis egyetlenegy állításból áll, pl. TB = x Gyufavalj(x). Ha
a vizsgált kérdés pl. x Nyugh(x)?, akkor világos, hogy sem ponáltan, sem negáltan a rezolúció nem vezet
eredményre, mert a kérdés igazsága a tudásbázistól nem függ. A sikertelen bizonyítás így önmagában nem jelent
semmit.
10. Rajzoljon le egy képzelt problémakörre vonatkozó, 5-7 csomópontot tartalmazó döntési fát. Röviden magyarázza
meg, hogy a döntési fa mire szolgál, hogyan kell azt használni, és hogyan lehet egy döntési fát példákból megtanulni.
Akármi lehet, a lényeg, hogy a döntési fa levelei „igaz’, ’hamis’ értékkel megcimzett kilépési pontok (a megtanult
logikai attributúm értékei konkrét tesztsorozatok esetén). A többi jegyzetből.
11. Tegyük fel, hogy az orvos terhességi teszteket értékel ki. A teszt eredménye lehet pozitív, vagy negatív. A tesz
viszonylag pontos: egy pozitív eredmény a 100-ban, ill. egy negatív eredmény az 1000-ben hibás lehet. Ha a tesztre
jelentkező paciensek 70%-ka valóban terhes, mi annak a valószínűsége, hogy az orvos által látott paciens, akinek a
tesztje pozitív, valóban terhes (Bayes tétel)?
Legyen T = terhes, és P = a teszt pozitív. Akkor P(T) = .7, P(P/ T) = .01, P(P/ T) = .001, és a keresett mennyiség a
P(T/P).
P(T/P) = P(P/T) P(T) / P(P) = P(P/T) P(T) / P(P/T) P(T) + P(P/T) P(T) =
1 – P(P/ T) P(T) / 1 – P(P/ T) P(T) + P(P/T) 1 – P(T) =
(1-.001) x .7 / ((1-.001) x .7 + .01 x .3) = .999 x .7 / ( .999 x .7 + .01 x .3) = ...

Mesterséges intelligencia
Vizsga, 2007. dec. 17.
összesen 60 pont : elégséges 40%

815-9

Acs

Név: __________________________ Kód: __________

1. Milyen környezettipusokat ismer? Milyen különösképpen egy (nem)hozzáférhető környezet? (5p)
2. Hogyan működik az iteratív A* keresés? (5p)
3. Magyarázza meg, hogy az indukció milyen, az ágens számára hasznos módszer általános modellje? (5p)
4. Mi a szituációkalkulus? Irjon fel, informális szóbeli magyarázattal kisérve egy olyan szituációkalkulusbeli
állítást, amely az apparátusra jellemző minden elemet tartalmaz! (5p)

5. Ábrázoljuk valószínűségi hálóval azt, hogy ha a család hazuról elmegy, kiengedik a kertbe a kutyát és
felkapcsolják a kerti villágitást. De a kutya megfázott, így gyakran ki kell engedni, akkor is, ha otthon van
valaki. Néha szórakozásból a kertet is kivilágítják, stb. A változók nevét első betűkre leröviditve, a feltételes
függetlenségeket kihasználva, irja fel a P(H V K U) elemi valószínűséget a hálóban tárolt feltételes
valószínűségek szorzatával (minden változó bináris)! Mennyivel kevesebb valószínűség elegendő a háló
megadásához a teljes együttes eloszláshoz képest? (10p)
6. Egy egykarú robot kockákat képes egymásra rakosgatni. Csak olyan kockát képes megfogni és egy másik
kockára, vagy az asztalra tenni, amire más kocka nincs rátéve. Megfelelően absztrahálva készítse el a robot
cselekvéseinek STRIPS reprezentációját és írjon le hozzá egy alkalmas kezdeti és célállapotot is! (10p)
7. Magyarázza meg mi egy döntési fa és hogyan történik egy ilyen döntési fának a tanulása (vázlatosan)!
(10p)
8. A legjobb először keresés vezeti át Micimackót Kanga házától (K) Füles kunyhójához (F). Mennyire
rosszabb megoldást kapunk így a legjobb megoldáshoz képest? (10p)
A gráf g költségei a térképen vannak megadva, a h értékei pedig a táblázatban.
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815-9

Bcs

Név: __________________________ Kód: __________

1. Milyen problématipusokat ismer? Milyen különösképpen egy felfedezéses probléma? (5p)
2. A tár- és idő-komplexitás szempontjából milyen volt a neminformált keresési algoritmusok tanulsága?
(5p)
3. Magyarázza meg, hogy az abdukció milyen, az ágens számára hasznos módszer általános modellje? (5p)
4. Mi a szituáció-kalkulus? Irjon fel, informális szóbeli magyarázattal kisérve egy olyan szituáció-kalkulusbeli
állítást, amely az apparátusra jellemző minden elemet tartalmaz! (5p)

5. Ábrázoljuk valószínűségi hálóval azt, hogy ha a család hazuról elmegy, kiengedik a kertbe a kutyát és
felkapcsolják a kerti villágitást. De a kutya megfázott, így gyakran ki kell engedni, akkor is, ha otthon van
valaki. Néha szórakozásból a kertet is kivilágítják, stb. A változók nevét első betűkre leröviditve, a feltételes
függetlenségeket kihasználva, irja fel a P(C H V U) elemi valószínűséget a hálóban tárolt feltételes
valószínűségek szorzatával (minden változó bináris)! Mennyivel kevesebb valószínűség elegendő a háló
megadásához a teljes együttes eloszláshoz képest? (10p)
6. Egy egykarú robot kockákat képes egymásra rakosgatni. Csak olyan kockát képes megfogni és egy másik
kockára, vagy az asztalra tenni, amire más kocka nincs rátéve. Megfelelően absztrahálva készítse a robot
cselekvéseinek STRIPS reprezentációját és írjon le hozzá egy alkalmas kezdeti és célállapotot is! (10p)
7. Magyarázza meg, mi a VKH (PAC) tanulási elmélet fő mondanivalója, írja fel a mintakomplexitás képletét
és magyarázza meg a benne szereplő mennyiségeket! (10p)
8. A legjobb először keresés vezeti át Malackát a házától (P) az Északi Sarkig (É). Mennyire rosszabb
megoldást kapunk az elvi legjobb megoldáshoz képest? (10p)
Agráf g költségei a térképen vannak megadva, a h értékei pedig a táblázatban.
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Mesterséges intelligencia – vizsga
2008. dec. 19.

1. Egy relaxált probléma elvi megoldása egy jó heurisztika a valódi probléma számára. Mi a relaxált
probléma? A légvonalbeli távolság esete-e ennek az elgondolásnak? Miért?
Ld. jegyzet

2. Athéni metróval Sepoliától Olympionig utat tervezünk egyenletes költségű kereséssel. Keramikos-i
vonalon egy-egy útszakasz költsége 3, Sepolia-i vonalon 1 és Pireas-i vonalon 2. Rajzolja fel a kifejtett
keresési fát, az állomásokat a kifejtés sorrendjében megszámozva! Mennyi a keresés közelítő effektív
elágazási tényezője? Több azonos költségű csomópont esetén a csomópontokat időbeli sorrendben fejtse
ki (a legrégebbi először)! Az algoritmusba be van építve az ismétlődő csomópontok felismerése.
1. Sep (0)
2. Att (1)
3. AGN (3)
4. V(3)
5. L(2)
6. D(3)
7. KP(5)
8. Om(5)
9. Om(4)
10. Mon(6)
11. Ak(5)
12. AGE(7)
13. Syn(6)
14. Ke(9)
15. Th(8)
16. Ol(7)

N = 16 = 1 + b + b2 + … b7

azaz 1 < b < 2

Mesterséges intelligencia

A cs.

VIMM 3241 – 4025

3. Modellezzünk otthoni vízvezetékrendszer egy részletét ábra szerint: x-csap nyitva: Csx, nyomás van xben: Nyx, víz folyik x-ben: Vzx. Azt írhatjuk, hogy: Vz2  Vz3  Vz1, Ny1  Ny2  Ny3, Ny2  Cs2 
Vz2, Ny3  Cs3  Vz3. Legyenek konkrét megfigyelések, hogy: Ny1, Vz1, és Cs3. Bizonyítsuk be
(rezolúció!), hogy igaz az a sejtés, hogy a Cs2 szelepnek is zárva kell lennie!
1. Vz2  Vz3  Vz1
2. Ny1  Ny2  Ny3
3. Ny2  Cs2  Vz2
4. Ny3  Cs3  Vz3
5. Ny1
6. Vz1
7. Cs3
8. Cs2 (a kérdés a Cs2 értéke, a rezolúcióhoz negálva kell felvenni)
1a. Vz2  Vz1
1b. Vz3  Vz1
2a. Ny1  Ny2
2b. Ny1  Ny3
3. Ny2  Cs2  Vz2
4. Ny3  Cs3  Vz3
5. Ny1
6. Vz1
7. Cs3
8. Cs2
1a. + 6. = 9.:
2a. + 5. = 10.:
3. + .10 + 9. = 11:
8. + 11 = 12:

Vz2
Ny2
Cs2
üres

(tehát Cs2 hamis, abból kifolyólag Cs2 igaz, a csap zárva van)
4. Alakítsa át klóz formára:

1.
2.

x y (Piros(x)  Zöld(y))  (Megveszi(x,y)  Sárga(x))

x y (Piros(x)  Zöld(y))  (Megveszi(x,y)  Sárga(x))
x y (Piros(x)  Zöld(y))  Megveszi(x,y)  Sárga(x)
x (Piros(x)  Zöld(f(x)))  Megveszi(x,f(x))  Sárga(x)
(Piros(x)  Zöld(f(x)))  Megveszi(x,f(x))  Sárga(x)
Piros(x1)  (Megveszi(x1,f(x1))  Sárga(x1)
Zöld(f(x2))  Megveszi(x2,f(x2))  Sárga(x2)

5. Fűzzön megjegyzést az alábbiakhoz: Szabály:
Tény:
Konklúzió:
AB
A
--------B

Ha valaki beteg, nem megy előadásra.
Béla beteg.
Béla nem megy előadásra.

Modus Ponens, stb.

Mesterséges intelligencia
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6. A feltételes valószínűség definíciója alapján vezesse le a Bayes-tételt!
P(A/B) = P(AB) / P(B) = P(BA) / P(B) = P(BA) / P(A) x P(A) / P(B) = P(B/A) x P(A) / P(B)
7. Magyarázza meg, hogy (a részben rendezett) tervkészítésekor, mi célt szolgálnak a védett
kapcsolatok és milyen módon biztosítani lehet azok sérthetetlenségét.
Ld. jegyzet
8. Lehet-e szituáció kalkulusban terveket készíteni? Hogyan?
Ld. jegyzet
9. Képlettel és alkalmas ábrával magyarázza meg a megerősítéses hasznosságtanulás időkülönbség
alapú algoritmusát!
Ld. jegyzet

Mesterséges intelligencia
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Vizsga, 2009. jan. 12.

1. Keresési fa építésével és a nyílt/zárt listák megadásával adja meg az A* keresés menetét a W kezdeti és
az S cél állapotok között, az alábbi heurisztika értékekkel h(W)=3, h(N)=h(A)=2, h(Q)=h(V)=1:

Pill.legjobb

Nyitott lista

Zárt lista

1. W (3)
2. A (8)
3. N (8)
4. Q (12)
5. V (12)
6. S (12)

A (8), N (8)
Q (12), V (12), S (), N (8)
Q (12), V (12), S (16)
V (12), S (13)
S (12)
-

W (3)
A (8), W (3)
N (8), A (8), W (3)
Q (12), N (8), A (8), W (3)
V (12) Q (12), N (8), A (8), W (3)

Megjegyzés: az 1. ill. a 3. lépésben a pillanatnyi legjobb megválasztása másképpen is alakulhatott volna, mivel
mindkét esetben fennsikra fut rá az algoritmus. Ezek természetesen szintén jó megoldási fák és eredmény.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tananyag alapján adjon rövid magyarázatot az alábbiakhoz:
x. y. Vanbarátja(x, y)
x. Vanbarátja(x, Skolem-konstans)
x. y. Vanbarátja(x, y)
x. Vanbarátja(x, fSkolem(x))
Egzisztenciális kvantor eliminálása skolemizálással: felső: helytelen, mert jelentéskorlátozó, alsó: (Skolem
függvénnyel) helyes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Adja meg, hogy a tili-toli játék a mellékelt két táblaállapota között mennyi a háztömb heurisztika szerinti
távolság?

lapka száma
1

szükséges lépés
2 lépés

Mesterséges intelligencia
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3
3
2
4
2
0
2
Összesen 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Hasonlítsa össze a mellékelt valószínűségi hálókat a hálókra vonatkozó, tanult jellemzők szempontjából!
(összekötöttség, tömörség, FVT terjedelme, következtetés)

Bal

Jobb

Egyszeresen összefüggő
Tömör, FVT = 10 valószínűség az elvi 31-ből
Lineáris komplexitású egzakt következtetés

Többszörösen összefüggő
Tömörségről szó sincs, 31 valószínűség a 31-ből
csak közelítő következtetési eljárások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Mit lát a mellékelt ábrán és mi történik ezzel a valamivel egy (részben rendezett) tervkészítő algoritmus
futása során?

Az un. „üres” terv, a tervkészítés kiinduló pontja. A PDDL megadásban ez a Probléma fájlnak felel meg.
Tervkészítés során fokozatosan bővül a ki nem elégített feltételeket biztosító cselekvésekkel és a védett
kapcsolatokat biztosító rendezésekkel. A terv kész, ha minden előfeltételhez létezik az azt biztosító cselekvés
és semmilyen védett kapcsolat nincs veszélyben.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Tananyag alapján adjon rövid magyarázatot a mellékelt ábrához!

Mesterséges intelligencia
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Az ábra az induktív tanulás elfogultságát illusztrálja függvényközelítés példáján. Ugyanazokból az adatokból,
más-más megfontolások alapján, más tulajdonságú függvényközelítést szerkeszthetünk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Legyen két betegség B1 és B2, amikre egy L lelet a priori feltételes valószínűsége:
P(L | B1)=.3, P(L | B2)=.4, legyen továbbá: P(B1)=.9, P(B2)=.1!
A lelet ismeretében, melyik betegség az esélyesebb (melyik betegségnek nagyobb az a posteriori feltételes
valószínűsége)?
P(B1 | L) = P(L | B1) P(B1) / P(L)
P(B2 | L) = P(L | B2) P(B2) / P(L)
P(B1 | L)/ P(B2 | L) = [ P(L | B1) P(B1) ] / [ P(L | B2) P(B2) ] = (.3 x .9) / (.4 x .1) = .27 / .04 = ca. 7
A B1 ca. 7-szer esélyesebb.
Mivel relatív összehasonlításról van szó, a P(L) konkrét értéke nem játszik szerepet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Modellezzük fővárosi metró hálózatát az alábbi módon:
x. y. (Piros(x)  Piros(y)  Elérhető(x,y))
x. y. (Kék(x)  Kék(y)  Elérhető(x,y))
x. y. (Elérhető(x,y)  Elérhető(y,x))
x. y. z. (Elérhető(x,y)  Elérhető(y,z)  Elérhető(x,z))
Piros(Déli)
Piros(Deák)
Kék(Deák)
Kék(Klinikák)
Bizonyítsuk ezt be rezolúciós bizonyitás alkalmazásával, hogy: Elérhető(Déli, Klinikák) !

1. x. y. (Piros(x)  Piros(y)  Elérhető(x,y))
2. x. y. (Kék(x)  Kék(y)  Elérhető(x,y))
3. x. y. (Elérhető(x,y)  Elérhető(y,x))
4. x. y. z. (Elérhető(x,y)  Elérhető(y,z)  Elérhető(x,z))
5. Piros(Déli)
6. Piros(Deák)
7. Kék(Deák)
8. Kék(Klinikák)
9. Elérhető(Déli, Klinikák)
1. Piros(x1)  Piros(y1)  Elérhető(x1,y1)
2. Kék(x2)  Kék(y2)  Elérhető(x2,y2)
3. Elérhető(x3,y3)  Elérhető(y3,x3)
4. Elérhető(x4,y4)  Elérhető(y4,z1)  Elérhető(x4,z1)
5. Piros(Déli)
6. Piros(Deák)
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7. Kék(Deák)
8. Kék(Klinikák)
9. Elérhető(Déli, Klinikák)
10 = 2+7
11 = 10+8
12 = 1+5
13 = 12+6
14 = 13+4
15 = 14+11
16 = 15+9

x2/Deák
y2/Klinikák
x1/Déli
y1/Deák
x4/Déli, y4/Deák
z1/Klinikák

Kék(y2)  Elérhető(Deák,y2)
Elérhető(Deák, Klinikák)
Piros(y1)  Elérhető(Déli, y1)
Elérhető(Déli, Deák)
Elérhető(Deák,z1)  Elérhető(Déli,z1)
Elérhető(Déli, Klinikák)
üres rezolvens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Mire utal a mellékelt ábra? Mennyi lesz az „új” állapot frissített hasznossága mindkét módszer szerint?

Ld. jegyzetbeli magyarázat:
A naiv megerősítései tanulási stratégia lassan konvergál amiatt, hogy csak a pillanatnyi megerősítést
terjeszti vissza. Ha „Új” az előálló új állapot és +1 a megerősítés, a naivan számított hasznosság U(új) akkor is
1, ha valójában az új állapotból nagy eséllyel a Régi állapoton keresztül leginkább a -1 megerősítéshez jutunk.
A problémán az időkülönbség tanulás segít, ahol az „új” állapotra vonatkozó visszaterjesztett megerősítést az
időben utána következő „Régi” állapot eddigi hasznosságával mérsékeljük. Az így számított hasznosság U(új)
már lényegesen kevesebb: U(új) = .2 (ha a bátorsági tényező pl. 1).
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Vizsga, 2009. jan. 19.

1. Miből áll az A keresés által használt
f mérőszám? Milyen heurisztika mellett
(elnevezése + jelentése) optimális az
algoritmus?
A mellékelt gráfban a körökbe beirt
számok a távolsági heurisztikák, az élek
melletti számok az egyes cselekvések
költségei. A gráfon ’A’-ból kiindulva, ’S’
megoldást keresve, lefut az A keresés.
Irja fel a csomópontok mellé az f
értékeit és számozza meg (az ábrán) a
csomó-pontokat
a
kifejtésük
sorrendjében!
f érték aláhúzva, felette a sorrend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. „A nagynénim szerint, mindenki, aki nyughatatlan
és gyufával játszik, az megégeti magát. Azon túl,
szerinte, újabban mindenki nyughatatlan, de azért
van olyan is, aki gyufával játszik. Ennek alapján a
nagynénim szentül meg van győződve, hogy senki
nem fogja magát megégetni. Igaza van-e?”
Döntsük ezt egy rezolúciós bizonyítással!
Legyen tehát a nagynéni tudásbázisa:

x Nyughatatlan(x)  Gyufa(x)  Megég(x).
x Nyughatatlan(x).
x Gyufa(x).
Igaz-e, hogy  x Megég(x)?

Klózok
1. Nyughatatlan(x1)  Gyufa(x1)  Megég(x1).
2. Nyughatatlan(x2).
3. Gyufa(Sk1).
4. Megég(x3)
Rezolúció:
5.=1+2 x1/x2
6.=5+3 x1/Sk1
7.=6+4 x3/Sk1

Gyufa(x1)  Megég(x1).
Megég(Sk1).
üres rezolvens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. A hálóban érvényes valószinűiségi feltételes
függetlenségeket felhasználva írja fel az alábbi
valószínűségi háló esetén a:
P(Hurut  Család Kutyakint Villany Ugat)
valószínűség szimbolikus kifejezését!
Döntse el, hogy a hálóban igaz-e (és miért):
a. P(Villany, Család, Hurut) =
P(Villany) P(Család) P(Hurut)
b. P(UgatKutya) =
P(Ugat  Kutya, Család, Hurut)
c. P(Kutya) = P(Kutya  Család, Hurut)

P(H  C K V U) = P(H C K V U) / P(C K V U) = P(H C K V U) / ( P(H C K V U) + P(H C K V U)
P(H C K V U)=P(U  K) P(K  C H) P(C) P(H) P(V  C)
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P(H C K V U)= P(U  K) P(K  C H) P(C) P(H) P(V  C) = P(U  K) P(K  C H) P(C) (1-P(H)) P(V  C)
a. P(Villany, Család, Hurut) = P(Villany) P(Család) P(Hurut)
b. P(UgatKutya) = P(Ugat  Kutya, Család, Hurut)
c. P(Kutya) = P(Kutya  Család, Hurut)

NEM
IGEN
NEM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Magyarázza meg, mi a VKH (PAC) tanulási elmélet fő mondanivalója! Irja fel a mintakomplexitás képletét
és magyarázza meg a benne szereplő mennyiségeket!
Ld. jegyzet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Képlettel és ábrával magyarázza meg a időkülönbség hasznosságtanulás algoritmusát!
Ld. jegyzet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Magyarázza meg, hogy az egyes környezettipusok (felsorolás + értelmezés) milyen problémát jelentenek
a racionális ágens kivitelezhetősége szempontjából?
Ld. jegyzet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Magyarázza meg a tévesen minősitett (hibás pozitiv, hibás negativ) példák
(információtartalmát) egy logikai hipotézis tanulásánál! Mi a célszerű lépés az ilyen hibák esetén?

szerepét
(3p)

Ld. jegyzet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Mi a különbség a dedukció és az abdukció között? (3p) Magyarázza meg, hogy az abdukció milyen, az
ágens számára hasznos módszer általános modellje?
Ld. jegyzet
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Vizsga, 2009. jan. 5.

1. Mohó (a legjobb először) keresés vezesse át Micimackót Kanga házától (K) Füles kunyhójához (F)!
Irja fel a keresés keresési fáját! Mennyire rosszabb megoldást kapunk így a legjobb előrhető megoldáshoz
képest? Mennyi a legjobb először keresés hozzávetőleges effektiv elagazási tényezője? A gráf g
költségei a térképen vannak megadva, a h értékei pedig a táblázatban.
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A mohó:

gyerekei (ismétlések nélkül) és az eddigi hullámfront:

K
H (80)
Ü (50)
B (40)
F (0)

M (125), N (100), H (80)
É (100), Ü (50)
G (55), B (40)
S (40), F (0)

------M (125), N (100)
É (100), M (125), N (100)
G (55), É (100), M (125), N (100)

Ennek az utnak a költsége: 70 + 20 + 15 + 40 = 145
Az egyenletes költségű (azaz optimális) keresés megoldása (a gráfon akár keresés nélkül is könnyen
vehető ki) K-N-Ü-B-F és ennek az utnak költsége: 120
A mohó megoldás d = 4-es mélységben van, a keresés N = 10 csomópontot tárt fel keresési fában, az
effektiv elágazási tényező tehát:
N = 10 = 1 + b + b2 + b3 + b4
amiből a 1 < b < 2 adódik.

2. Fűzzön megjegyzést az alábbiakhoz:

Szabály:
Tény:
Konklúzió:

Ha valaki beteg, nem megy előadásra.
Béla nem megy előadásra.
Béla beteg.

AB
B
-------A
avagy egy abdukció (nem deduktiv diagnózis, magyarázatadás)

A séma nem más, mint

3. Foglalja össze, hogy heurisztika bevezetése milyen következményekkel jár a keresési algoritmusok
körében!
A nem informált keresések körében az időkomplexitás kivétel nélkül exponeniális. Az irányitó heurisztika
bevezetése lehetőséget teremt ennek a komplexitásnak a mérséklésére:
- ha a heurisztika hibátlan (vagy ha a teljességről lemondunk), akkor a komplexitás lineáris,
- ha a heurisztika hibája kicsi (ld. jegyzet), akkor polinomiális,
- egyéb esetben is mérséklő hatású.
4. Irja fel a feltételes valószínűség definícióját! Irja fel a valószinűségi háló alapját képező feltételes
függetlenség elvét! Irja fel a Bayes-tételt!
P(A | B) = P(AB) / P(B)
P(X | Szülők) = P(X | Szülők, Ősök)
P(A | B) = P(B | A) P(A) / P(B)
5. Röviden foglalja össze, hogy milyen információkat kell megadni egy probléma PDDL leirásához!
A cselekvések STRIPS jellegű leirása (logikai előfeltételek és ponált és negált utóhatások) és a bennük
használt fogalmak (predikátumok, típusok, stb.) a Domain fájlban, valamint a kezdeti és a végállapot leirása (a
cselekvéseknél használt logikai kifejezésekkel konzisztens módon) és a bennük szereplő konkrét objektumok
a Probléma fájlban.
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6. Magyarázza meg, hogy a tanulás miért lényegi képesség egy intelligens rendszer számára?
Mivel tanulás révén intelligens rendszer képes megjavitani akármilyen reprezentációban akármilyen
komponensének a működését, tanulás alapvetően egy élettartam-nővelő mechanizmus, ha az intelligens
rendszer képességei a környezet változása, vagy a meghibásodás miatt, romlanak, illetve intelligencia-nővelő
mechanizmus, ha egyéb esetben a rendszer tanulás révén nőveli, átalakitja, hatékonyabbá teszi a tárolt
tudásanyagot és a kezelését.
7. Mi a szituációkalkulus? Irjon fel, informális szóbeli magyarázattal kisérve, egy olyan szituációkalkulusbeli
állítást, amely az apparátusra jellemző minden elemet tartalmaz!
Predikátum kalkulus egy alkalmazása, ahol minden időfüggő predikátum idő (szituáció) argumentumot kap,
hogy az időfüggő értékváltozását követni tudjuk. A szituációkat egymásba az ágens cselekvései viszik át,
aminek kifejezésére egy speciális új szituáció = eredmény(cselekvés, régi szituáció) függvény szolgál.
Azáltal ki tudjuk fejezni az ágens cselekvéseinek hatását az ágens környezetésre jellemző tulajdonságokra.
Pl.
 x. s. Sós(x, s)  Sós(x, eredmény(Megsózza, s))
8. Az arisztotéleszi Ferio szillogizmus a mai logika szerint is egy deduktiv következetési séma. Bizonyitsuk
ezt be a rezolúciós bizonyitás alkalmazásával!
x. B(x)  A(x)
x. C(x)  B(x)
x. C(x)  A(x)
Az igaznak vett állitások tehát:
1. x. B(x)  A(x)
2. x. C(x)  B(x)
a kérdés (amit negálni kell):
Q. x. C(x)  A(x)
Először a kérdést negáljuk:
Q. (x. C(x)  A(x))
Q. x. C(x)  A(x)
Most jön a klózzá átalakitás:
1. B(x1)  A(x1)
2a. C(Sk1)
2b. B(Sk1)
3. C(x2)  A(x2)
és a bizonyitás:
4.= 1.+2b.
x1/Sk1 behelyettesitéssel
5.= 4.+3.
x2/Sk1 behelyettesitéssel
6.= 5.+2a.
üres rezolvens

A(Sk1)
C(Sk1)

9. Magyarázza meg a megerősitéses tanulás elvét Q-tanulás esetén!
A tanult mennyiség egy cselekvés kivánatossága egy környezeti állapotban, azaz a cselekvés-érték: Q(a,s).
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A cselekvés-érték tanulásához semmilyen előzetes információ (modell) nem szükséges. Ilyen tanulás révén az
ágens a saját működési modelljét is megtanulja. A megerősítések alapján a cselekvés-értéket folyamatosan
kell frissiteni naiv, vagy időkülönbség módszerrel, képlete ld. jegyzet.
Magyarázza meg az indirekt állapotábrázolásban rejlő általánositás lehetőségét!
Az indirekt állapotábrázolás a hasznosság nem (explicit) táblázatos, hanem képlettel kódolt előállítása:
U(s) = w1 f1(s) + w2 f2(s) + ... + wN fN(s)
Az általánositás titka az, hogy mivel a feature függvények akármilyen állapotra kiszámithatók, a hasznosság
kiszámitásához meg kell becsülni a súlytényezőket. Ha ezt meg lehet tenni kevés példából a környezet egy
részében és a becslés viszonylag jó, akkor a képlet lehetőséget ad arra, hogy a tanulásnál nem is látott
állapotokra is megbecsüljük azok hasznosságát.
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Vizsga, 2009. május. 25.
összesen 60 pont : elégséges 40%

Név: _________________ Kód: __________
Aláírás:___________

1. Miből áll az A által használt mérőszám?
(2p) Milyen heurisztika mellett (elnevezés +
jelentés) optimális az A? (4p)
A mellékelt ábrán a körökbe beirt számok a
heurisztikák, az élek melletti számok a
cselekvések költségei.
A gráfon ’A’-ból kiindulva, ’S’ megoldást
keresve, lefut az A keresés.
Irja fel a csomópontok mellé az f értékeit és
számozza meg (az ábrán) a csomó-pontokat
a kifejtésük sorrendjében! (8p)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Igazságtáblával, vagy átalakítással döntse el a
mondatok
mindegyikre, hogy
érvényesek,
kielégíthetetlenek, vagy egyik se.
Füst  Tűz
(Füst  Tűz)  (Füst  Tűz)
(Füst  Tűz)  ((Füst  Hőség)  Tűz)

(3p)
(4p)
(5p)

3. „A nagynénim szerint, mindenki, aki
nyughatatlan és gyufával játszik, az megégeti
magát. Újabban mindenki nyughatatlan, de van
olyan is, aki gyufával játszik. A nagynénim szentül
meg van győződve, hogy lesz, aki megéget
magát. Döntsük ezt el egy rezolúciós
bizonyítással! (9p)
x Nyughatatlan(x)  Gyufa(x)  Megég(x).
x Nyughatatlan(x).
x Gyufa(x).
Igaz-e, hogy x Megég(x)?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Magyarázza meg a tévesen minősített (hibás pozitív, hibás negatív) példák szerepét
(információtartalmát) egy logikai hipotézis tanulásánál! (4p) Mi a célszerű lépés az ilyen hibák esetén?
(4p)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Legyen adva az alábbi valószínűségi háló.
Írja fel a hálóra jellemző valamelyik feltételes
függetlenségi relációt! (4p) Bináris változókat
feltételezve (mit jelent ez?) mennyire
tömörebb ez a háló az együttes eloszláshoz
képest? (3p)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Milyen tanulás képlete az alábbi összefüggés? (3p) Mit jelentenek az egyes betűk (U, R, , i, j)? (4p)
Magyarázza meg az eredetét! (3p)
U(i)  U(i) +  (R(i) + U(j) – U(i))

MI Vizsga, 2010. dec. 20.

A cs.

Név:
Kód:

___________________________

∑

1. Adja meg itt a feladatlapon a következő két definíció néhány mondatos meghatározását!
Tökéletesen racionális ágens:

3/

Ld. jegyzet (a cselekvései a céljainak optimális elérésére irányulnak …)
Korlátosan racionális ágens:
Ld. jegyzet (véges erőforrásokat veszi figyelembe és megelégszik szuboptimális,
elfogadható megoldásokkal …)
2. Egy relaxált probléma elvi megoldása egy jó heurisztika a valódi probléma számára. Mi a
relaxált probléma?

4/

Ld. jegyzet (a valódi problémának olyan túlzott absztrakciója, melynek megoldása a
valóságban már nem kivitelezhető …)
A légvonalbeli távolság esete-e ennek az elgondolásnak? Miért?
Mert a légvonalbeli távolság absztrakciója a fizikai mozgásra vonatkozó konkrét
valódi megkötések elhanyagolásával született. …
3. „A nagynénim szerint, mindenki, aki nyughatatlan (N) és gyufával játszik (G), az megégeti
magát (M). Azon túl van, aki szerinte nyughatatlan és gyufával is játszik. Ennek alapján a
nagynénim szentül meg van győződve arról, hogy valaki meg fogja égetni magát.”
Legyen tehát a nagynéni tudásbázisa:
x N(x)  G(x)  M(x); x (N(x)  G(x)).
Igaz-e, hogy x M(x)? Döntsük el ezt a rezolúciós bizonyítással!

8/

x N(x)  G(x)  M(x)
x (N(x)  G(x)).
(x M(x))
Klózok:
a. N(x1)  G(x1)  M(x1)
b. N(S1)
c. G(S1)
d. M(x2)
Rezolúció:
e: a+b, x1/S1
f: e+c
g: f+d

G(S1)  M(S1)
M(S1)
üres rezolvens

4. Adja meg az alábbi fogalmak rövid definícióját és néhány mondatban térjen ki
fontosságukra!
(a) egy logika teljessége; (b) Horn-klóz; (c) indukció; (d) rezolúciós (bizonyítási) lépés; (e)
STRIPS reprezentáció
ld. jegyzet (

5/

létezik benne teljes bizonyítási eljárás, minden igaz állítás belátható …
csak egy ponált literált tartalmazó diszjunkció, Horn-klózok halmazán Modus Ponens
teljes …
több partikuláris állítás (példa) általánosítása tömörebb állítássá, példákból való
tanulás logikai modellje …
N  G, N  H –ból G  H, felépíthető vele általános teljes bizonyítás …
cselekvés logikai előfeltételei és hatásai, felépíthető vele a logikai bizonyításnál
jobban felskálázható tervkészítés …
5. A részben rendezett tervkészítésnél bevezetett üres tervnél mi indokolja az „üres” terv
elnevezést és ennek ellenére mi a valódi információtartalma? (Válaszát ide írja!)

5/

Ld. jegyzet (egy tényleges cselekvést sem tartalmaz, tartalmazza a probléma leírását
(a kezdeti és a cél állapotot))
6. a) Írjon fel az alábbi hálóra érvényes 3
db feltételes függetlenségi relációt!
b) Mi a P(Fe Je It
Ba Le El)
valószínűség képlete háló alapján
(röviditések értelemszerűen)?
c) Ha a háló minden változója bináris,
mennyivel redukálja ez a háló az
együttes eloszlás megadását?

10 /

a. Pl. P(Se | Ba Fe Je It) = P(Se | Ba)
P(El | Ba Fe Je) = P(El | Ba)
P(Fe | Je) = P(Fe)
b. P(Fe Je It Ba Le El) = P(Fe Je It Ba Le El Se) + P(Fe Je It Ba Le El Se) =
P(Se | Ba) P(El | Ba Le It) P(Le | Ba It) P(Ba | Fe Je It) P(Fe) P(Je) P(It)
+ P(Se | Ba) P(El | Ba Le It) P(Le | Ba It) P(Ba | Fe Je It) P(Fe) P(Je) P(It)
c. 27 -1 = 127 … 3+8+4+8+2 = 25
7. P(Se | It El) valószínűség közelitő számítása alapján a kapcsolódó hálóban illusztrálva
magyarázza meg mi a likelihood mintavétel lényege? (Válaszát ide írja!)

5/

W=1
Sorsolás: Fe, Je, beállítás It,
W = W x P(It)
Sorsolás: Ba, Le, Se, beállítás El
W = W x P(El | Ba Le It)
Pköz = N/M, M = M + W, ha Se = Igaz, N = N + W
8. Ábrázolja (itt a feladatlapon) grafikusan a max-min fuzzy következtetés menetét fuzzy
Modus Ponens esetén!
AB
A’____
B’

6/

Ld. jegyzet
9. Hasznosság megerősítéses tanulásánál írja fel a naív és az időkülönbség iteratív frissítési
egyenletét! Mi köztük a különbség és abból kifolyólag mire kell mindkét esetben számítani?
Ld. jegyzet naiv lassabban konvergál, mert nem felel meg az egyensúlyi egyenletnek
A hátramaradó jutalomnak mindig a pillanatnyit veszi, ettől nem teljesiti az egyensúlyi

6/

egyenletet és lassabban konvergál.
10. Kellemes házi állatka kiválasztásához, annak logikai definícióját szeretnénk megtanulni
döntési fa módszerével a mellékelt 6 példa alapján.
a) Adja meg mind a négy attribútumra számított információs nyereséget (részletes
számítás!).
b) Melyik attribútum teszttel indítaná a fát és miért? (I(3/4,1/4) = 0.81, I(2/3,1/3) = 0.92)
a.
I = I(1/3,2/3) = .92
Hörcsög:
Ny(Hörcsög) = I – 1/3 x I(0,1) 2/3 x I(1/2,1/2) = .92 – 2/3 = .26
Ny(Tengeri) = I – 1/3 x I(1/2,1/2)
– 2/3 x I(1/4,3/4) = .92 – 1/3 – 2/3 x
.81 = .92 - .33 - .53

x1
x2
x3
x4
x5
x6

8/

Hörcsög Tengeri Kutya Nagy Kellemes
Malac
Állat
I
N
N
N
N
I
N
N
I
N
N
I
N
I
N
N
I
N
N
I
N
N
I
I
N
N
N
I
N
I

= .92 – .86 = .06
Ny(Kutya) = I – 1/3 x I(1/2,1/2) – 2/3 x I(1/4,3/4) = .06
Ny(Nagy) = I – 1/2 x I(0,1) – 1/2 x I(1/3,2/3) = .92 -1/2 x .92 = 1/2 x .92 = .46
b. Nagy

60
Elégséges: 24
Totál:

Húzzon vízszintes vonalat a feladat melletti pontszám mezőbe, ha azt nem oldotta meg!

MI Vizsga, 2010. dec. 20.

B cs.

Név:
Kód:

___________________________

∑

1. Tanuló ágens milyen további komponensekből épül fel a nem tanuló ágenshez viszonyítva?
Mi e komponensek szerepe?

3/

Ld. jegyzet (tanuló komponens …, kritikus …, problémagenerátor …)
2. Az A* keresésnél miért törekszünk egy domináns, mégis elfogadható heurisztikus függvény
használatára?

4/

Hogy a megoldás optimális legyen (elfogadható) és a keresés minimális (dominans)…
Ha h1 és h2 két elfogadható heurisztika, elfogadható-e a h3 = a h1 + (1-a) h2 heurisztika,
ha 0  a  1? Miért?
Mert az ilyen súlyozott átlag a két h1, h2 maximumánál mindig kisebb, az pedig
elfogadható, akkor a súlyozott átlag is. (más megoldás is lehetséges, pl. h1  valódi,
h2  valódi, akkor h3  a x valódi + (1-a) x valódi = valódi, stb.)
3. „A nagynénim szerint, mindenki, aki nyughatatlan (N) és gyufával játszik (G), az megégeti
magát (M). Azon túl van, aki szerinte nyughatatlan és gyufával is játszik. Ennek alapján a
nagynénim szentül meg van győződve arról, hogy valaki meg fogja égetni magát.”
Legyen tehát a nagynéni tudásbázisa:
x N(x)  G(x)  M(x); x (N(x)  G(x)).
Igaz-e, hogy x M(x)? Döntsük el ezt a rezolúciós bizonyítással!

8/

x N(x)  G(x)  M(x)
x (N(x)  G(x)).
(x M(x))
Klózok:
a. N(x1)  G(x1)  M(x1)
b. N(S1)
c. G(S1)
d. M(x2)
Rezolúció:
e: a+b, x1/S1
f: e+c
g: f+d

G(S1)  M(S1)
M(S1)
üres rezolvens

4. Adja meg az alábbi fogalmak rövid definícióját és néhány mondatban térjen ki
fontosságukra! (a) monoton logika, (b) teljes bizonyítás, (c) abdukció, (d) szituációs
kalkulusz, (e) rezolúciós stratégia
ld. jegyzet (
a TB kibővítésével a régebbi igazságok nem szűnnek meg, nem kell számon tartani a
bizonyításokat …
minden igaz állításra van kilépési pontja, általánosan használható következtetés
építhető vele …

5/

A  B és B-ből A-ra következtetünk, magyarázatadás és diagnózis általános modellje
…
predikátum kalkulus egy átírása (alkalmazása) (szituációváltozó, eredmény-függvény,
axiómák …), ágens cselekvései által dinamikusan változó környezet modellezése
elsőrendű logikában …
két klóz párosítási módszere rezolúciós bizonyítás során, rezolúciós bizonyítás
hatékonyabbá tétele …
5. Miért van szükség külön tervkészítési technikákra (mint amilyen pl. a részben rendezett
tervkészítés)? Milyen más módszerekkel állítható elő egy terv és e módszereknek mi a fő
problémája? (Válaszát ide írja!)

5/

Ld. jegyzet (hogy a tervkészítés problémáját fel lehessen skálázni (tervek terében),
alaphelyzetben a tervkészítés kereséssel szituációk terében, vagy logikai
bizonyítással komplexitási problémákba torkolódik, és gyengébb minőségű tervet
eredményez)
6. a) Írjon fel az alábbi hálóra
érvényes 3 db feltételes
függetlenségi relációt!
b) Mi a P(A C D F G H J I)
valószínűség
képlete
háló
alapján?
c) Ha a háló minden változója
bináris, mennyivel redukálja ez a
háló
az
együttes
eloszlás
megadását?

10 /

a. Pl. P(A | B C) = P(A | B)
P(E | G) = P(E)
P(I | H G J) = P(I | H)
b. P(A B C D F G H J I) = P(A B C D F G H J I E) + P(A B C D F G H J I E) =
P(A | B) P(D | B E) P(F | E G) P(H | G J) P(I | H) P(B | C) P(E | C) P(C) P(G) P(J)
+ P(A | B) P(D | B E) P(F | E G) P(H | G J) P(I | H) P(B | C) (1-P(E | C)) P(C) P(G) P(J)
c. 210 -1 = 1023 … 2+2+2+2+4+4+4+2 = 22
7. P(A | E H) valószínűség közelítő számítása alapján a kapcsolódó hálóban illusztrálva
magyarázza meg mi a likelihood mintavétel lényege? (Válaszát ide írja!)

5/

W=1
Sorsolás: C, G, J, beállítás E,
W = W x P(E | C)
Sorsolás: B, F, beállítás H
W = W x P(H | G J)
Sorsolás: A, D, I
Pköz = N/M, M = M + W, ha A = Igaz, N = N + W
8. Ábrázolja (itt a feladatlapon) grafikusan a max-min fuzzy következtetés menetét fuzzy
Modus Ponens esetén!
AB
A’____
B’
Ld. jegyzet

6/

9. Megerősítéses tanulásnál beszéltünk az állapottér explicit és implicit ábrázolásáról.
Magyarázza meg, miről van itt szó és milyen problémák húzódnak a háttérben?

6/

Ld. jegyzet, explicit ábrázolásnál minden állapotot egy táblában kell tárolni (hely!
Nagy állapotterek esetén), implicit (jellegvektor + súlyok) ábrázolásnál a dimenzió a
jellegvektor dimenziója, a súlyok megtanulásával megvalósítható az induktív
általánosítás is.
10. Kellemes házi állatka kiválasztásához, annak logikai definícióját szeretnénk megtanulni
döntési fa módszerével a mellékelt 6 példa alapján.
a) Adja meg mind a négy attribútumra számított információs nyereséget (részletes
számítás!).
b) Melyik attribútum teszttel indítaná a fát és miért? (I(3/4,1/4) = 0.81, I(2/3,1/3) = 0.92)
a.
I = I(1/3,2/3) = .92
Hörcsög:
Ny(Hörcsög) = I – 1/3 x I(0,1) 2/3 x I(1/2,1/2) = .92 – 2/3 = .26
Ny(Tengeri) = I – 1/3 x I(1/2,1/2)
– 2/3 x I(1/4,3/4) = .92 – 1/3 – 2/3 x
.81 = .92 - .33 - .53

x1
x2
x3
x4
x5
x6

8/

Hörcsög Tengeri Kutya Nagy Kellemes
Malac
Állat
I
N
N
N
N
I
N
N
I
N
N
I
N
I
N
N
I
N
N
I
N
N
I
I
N
N
N
I
N
I

= .92 – .86 = .06
Ny(Kutya) = I – 1/3 x I(1/2,1/2) – 2/3 x I(1/4,3/4) = .06
Ny(Nagy) = I – 1/2 x I(0,1) – 1/2 x I(1/3,2/3) = .92 -1/2 x .92 = 1/2 x .92 = .46
b. Nagy

60
Elégséges: 24
Totál:

Húzzon vízszintes vonalat a feladat melletti pontszám mezőbe, ha azt nem oldotta meg!

MI Vizsga, 2011. január 7.

A cs.

Név:
Kód:

___________________________

∑

1. Egy keresés befejeződött. Az ábrán látszik
az algoritmus futása alatt kifejtett keresési
fa (az alsó szürke csomópont a
célcsomópont).
Mennyi a keresés effektív elágazási
tényezője? (Kísérelje meg az értékét minél
pontosabban, de komolyabb számítás
nélkül megbecsülni!) Mire ad információt
ez az érték? (Válaszait ide írja!)
N = 1 + b + b2 + b3 + ... bd
N = 20, d = 2,
Ha b = 1 lenne, akkor: 20  3
....
Ha b = 3 lenne, akkor: 20  13
Ha b = 4 lenne, akkor: 20  21,

6/

azért 3 < b < 4 (közel 4)

2. Sorolja fel tananyag alapján a teljességet biztosító keresési algoritmusokat. A problémára
vonatkozó egyéb információ hiányában melyiket választana ki és miért? (Válaszát ide írja!)

5/

Szélességi, de exponenciális tár és idő
Egyenletes költségű, exponenciális, is kell költség info
Iteratívan mélyülő, lineáris tár, nem kell info  ez az!
A*, exponenciális, kell költség és táv info
3. Egy műhold földnek csapódott a városon belül. Legyen
P(F) annak a valószínűsége, hogy a folyóba esett, P(B)
pedig, hogy a belvárosba. Ábra alapján adja meg az
alábbi valószínűségek értékét!

6/

P(F) = F / V = 1/3
P(FB) = FB / V = 6/54 = 1/9
P(F | B)= P(FB)/P(B) = (1/9) / (2/9) = 1/2
4. Az ábrán látható hálóban B jelentése, egy repülőtéren a
becsekkolás (Boarding) időben történik, továbbá T, hogy a
felszállás (Take-off) is időben történik, ill. L, hogy a leszállás
(Landing) is időben történik. Barátunk időben szállt le. Mi a
valószínűsége, hogy időben csekkolt be? (Válaszát ide írja!)
P(B | L)= P(BL) / P(L)
P(BL) = P(BLT) + P(BLT)
P(L) = P(LBT) + P(LBT) + P(LBT) + P(LBT)
P(LBT) = P(L | T) P(T |B) P(B) = 1/8
P(LBT) = P(L | T) P(T |B) P(B) = 1/40
P(LBT) = P(L | T) P(T |B) P(B) = 1/40
P(LBT) = P(L | T) P(T |B) P(B) = 9/200

8/

P(L) = P(LBT) + P(LBT) + P(LBT) + P(LBT) = 1/8 + 1/40 + 1/40 + 9/200 = 44/200
P(BL) = P(BLT) + P(BLT) = 1/8 + 1/40 = 6/40
P(B | L)= P(BL) / P(L) = 6/40 x 200/44 = 15/22
5. Minden asztal egyben egy bútor is. Következik belőle, hogy ha valami asztalon van, akkor
az bútoron is van. Írjuk le mindkét állítást elsőrendű logikával: Asztal(x), Rajtavan(y,x) és
Butor(x) predikátumokat felhasználva. A konklúziót tagadva lássuk be rezolúciós
bizonyítással, hogy a konklúzió helyes. (Válaszát külön lapon fejtse ki!)
 x Asztal (x)  Butor (x)
Legyen:
Igaz-e, hogy:  x  y ( (Asztal (x)  Rajtavan (y, x))  (Butor (x)  Rajtavan (y, x)) )

8/

Klózok:
1.  Asztal (x1)  Butor (x1)
2.  ( x y ((Asztal (x)  Rajtavan (y, x))  (Butor (x)  Rajtavan (y, x))))
 ( x y (( (Asztal (x)  Rajtavan (y, x))  (Butor (x)  Rajtavan (y, x))))
 x y (( Asztal (x)  Rajtavan (y, x))  (Butor (x)  Rajtavan (y, x)))
 x y  (( Asztal (x)  Rajtavan (y, x))  (Butor (x)  Rajtavan (y, x)))
 x y  ( Asztal (x)  Rajtavan (y, x))   (Butor (x)  Rajtavan (y, x))
 x y (Asztal (x)  Rajtavan (y, x))  (Butor (x)  Rajtavan (y, x))
(Asztal (a)  Rajtavan (b, a))  (Butor (a)  Rajtavan (b, a))
azaz:
2a. Asztal (a)
2b. Rajtavan (b, a)
2c. Butor (a)  Rajtavan (b, a)
és a rezolúció:
3. (1)+(2c)   Asztal (a)   Rajtavan (b, a)
x/a
4. (3)+(2a)   Rajtavan (b, a)
5. (4)+(2b)  

azaz a egy ‘butor’

6. Wumpus-játékban Wumpus nem mozdul, akármit is tesz a vadászó ágens. Fejezze ki ezt a
tényt egy alkalmas keretaxiómával! (Válaszát ide írja!)

4/

Pl.  cselekvés  szituáció Hely(Wumpus, szituáció)
 Hely(Wumpus, Eredmény(cselekvés, szituáció))
7. Legyenek a következő predikátumok: blokk(h) = h magasságú blokk, nzs = nincs zseb, nf =
nincs furat, zseb(h,h’) = h magasságú zseb h’ magasságú blokkban, furat(h,h’) = h
magasságú furat h’ magasságú blokkban. A kezdeti állapot az alábbi ábra szerinti, vagyis:
blokk(4)  nzs  nf, a végállapot pedig: zseb(2,3)  furat(2,3). A lehetséges műveletek:
Levág(x,y)
Zsebetvág(x,y)
Fur(x,y)

Előfeltétel: blokk(x)
Előfeltétel: blokk(y)  nzs
Előfeltétel: blokk(y)  nf

Hatás:  blokk(x)  blokk(y)
Hatás: nzs  zseb(x,y)
Hatás: nf  furat(x,y)

Grafikusan magyarázza meg a RRT tervkészítés folyamatát és adja meg a végleges tervet.
A grafikus megoldás leírása:
Üres terv a vég- és kezdeti állapotból áll.

8/

Végállapotban van két ki nem elégített feltétel: zseb(2,3)  furat(2,3)
Kezdjük pl. a zseb(2,3)-mal. Keresünk egy olyan operátort, ami ezt igazba viszi.
Ilyen operátor Zsebetvág(2,3). Beszúrjuk a végállapot és a kezdeti állapot közé.
Az operátor nzs előfeltétele ki van elégítve, de a blokk(3) nem.
furat(2,3) részcél esetén hasonlóan bánunk el, beszúrva a tervbe, a Zsebetvág operátorral
párhuzamosan a Fur(2,3) operátort. Neki is hiányzik a blokk(3) előfeltétel.
A részben rendezett tervben maradt még ki nem elégített feltétel blokk(3).
E célból be kell szúrni a tervbe a Levág(3,4) operátort, aminek éppen ez az eredménye.
A Levág(3,4) előfeltétele a blokk(4) igaz már a kezdeti állapotban, így a tervben ki nem
elégített előfeltételek elfogytak, védett kapcsolatok nincsenek, a terv készen áll.
8. Megerősítéses tanulásnál tudjuk, hogy a környezet modellje:
Adja meg az U(S1), U(S2) és az U(S3) értékét, ha az R(S1) =
1, R(S2) = -1 és az R(S3) értéke 0. (6 pont)

Mij
j= S1
i= S1
0
0
S2
S3
0

S2
1/3
0
0

6/

S3
2/3
1
1

S3 egy nyelő állapot, nincs benne megerősítés, hátralevő
jutalommal sem rendelkezik, értéke legyen 0. S2 csak az S1 felül kap hátralevő jutalmat, de
van még megerősítése U(S2) = -1 + 1 x 0 = -1. S1 hátralevő jutalma 1/3 x (-1) + 2/3 x 0, de
van még saját megerősítése is, ezzel a hasznossága: 1 -1/3 = 2/3.
9. Milyen logikai függvénynek felel meg a mellékelt döntési fa?
(Válaszát ide írja!)

4/

DF = Esős  Napos

10. Válasszon egy univerzumot és értelmezzen felette egy „A” (itt egy saját megnevezést
válasszon) fuzzy halmaz, majd mutassa meg, hogy néz ki a „többé-kevésbé A” fuzzy
halmaz.

5/

Zadeh féle megoldásban a „többé-kevesbé” szélesítő hatással van a fuzzy halmaz tagsági
függényére, pl.   0.5,   2 x , stb. Műszaki megoldásokban a „többé-kevesbé A” egy
külön tagsági függvény az univerzum mentén a „többé-kevesbé x” jellegű értékek felett. Pl.
ha a „drága” az univerzum 11, 14 intervalluma felett értelmezett, akkor a „többé-kevesbé
drága” a 11-nél kisebb értékek felett.

60
Elégséges: 24
Totál:

Húzzon vízszintes vonalat a feladat melletti pontszám mezőbe, ha azt nem oldotta meg!

MI Vizsga, 2011. január 7.

B cs.

Név:
Kód:

___________________________

∑

1. Egy keresés befejeződött. Az ábrán látszik az
algoritmus futása alatt kifejtett keresési fa (az alsó
szürke csomópont a célcsomópont).
Mennyi a keresés effektív elágazási tényezője?
(Kísérelje meg az értékét minél pontosabban, de
komolyabb számítás nélkül megbecsülni!) Mire ad
információt ez az érték? (Válaszait ide írja!)

6/

N = 1 + b + b2 + b3 + ... bd
N = 24, d = 4,
Ha b = 1 lenne, akkor: 24  1
Ha b = 2 lenne, akkor: 24  sokkal több, mint 24, azért 1 < b < 2 (közelebb 1-hez)
2. Sorolja fel tananyag alapján a lineáris tárkomplexitást biztosító keresési algoritmusokat. A
problémára vonatkozó egyéb információ hiányában melyiket választana ki és miért?
(Válaszát ide írja!)

5/

Mélységi, de nem teljes
Mélység korlátozott, de csak feltételesen teljes
Iteratívan mélyülő, teljes, nem kell info  ez az!
Minden informált, ha a heurisztika tökéletes
Hegymászó, de megakadhat
3. Egy műhold földnek csapódott a városon belül. Legyen
P(F) annak a valószínűsége, hogy a folyóba esett, P(B)
pedig, hogy a belvárosba. Ábra alapján adja meg az
alábbi valószínűségek értékét!
P(B) = B / V = 2/9
P(FB) = FB / V = 6/54 = 1/9
P(B | F)= P(FB)/P(F) = (1/9) / (1/3) = 1/3

6/

4. A H jelentése, hogy az ember
boldog. Ha valaki nem boldog, akkor
nagyobb eséllyel betegszik meg (S),
ha viszont megbetegszik, akkor
nagyobb valószínűséggel nem megy
munkába (W). Ha valaki nem boldog,
akkor
nagyobb
valószínűséggel
veszekszik (F) másokkal.
Tudjuk, hogy a barátunk nem boldog
és nem is ment munkába. Mi a
valószínűsége, hogy veszekszik
valakivel? (Válaszát külön lapra írja!)

8/

Felírhatjuk formálisan:
P(F | WH) = P(FWH) / P(WH)
P(FWH) = P(SFWH) + P(SFWH)
P(WH) = P(SFWH) + P(SFWH) + P(SFWH) + P(SFWH)
P(SFWH) = P(W | S) P(S | H) P(F | H) P(H) = 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2
P(SFWH) = P(W | S) P(S | H) P(F | H) P(H) = 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2
P(SFWH) = P(W | S) P(S |H) P(F | H) P(H) = 0
P(SFWH) = P(W | S) P(S |H) P(F | H) P(H) = 0
P(WH) = 1/2 x 1/2 x 1/2
P(FWH) = P(SFWH) + P(SFWH) = 1/2 x 1/2 x 1/2 X 1/2
P(F | WH) = P(FWH) / P(WH) = 1/2
de észrevehetjük azt is, hogy ha H értéke ismert, akkor F és W feltételesen független és:
P(F | WH) = P(F | H) = 1/2
5. Minden asztal egyben egy bútor is. Következik belőle, hogy ha valami asztalon van, akkor
az bútoron is van. Írjuk le mindkét állítást elsőrendű logikával: Asztal(x), Rajtavan(y,x) és
Butor(x) predikátumokat felhasználva. A konklúziót tagadva lássuk be rezolúciós
bizonyítással, hogy a konklúzió helyes. (Válaszát külön lapon fejtse ki!)
 x Asztal (x)  Butor (x)
Legyen:
Igaz-e, hogy:  x  y ( (Asztal (x)  Rajtavan (y, x))  (Butor (x)  Rajtavan (y, x)) )

8/

Ld. A csoport
6. Ha egy ágens Öntöz cselekvése egy S helyzetből kiindulva nem változtatja a kerti pálma
Hely(Pálma, Sarok) helyét, akkor ezt a tényt hogyan kell a szituáció kalkulusban megadni?
(Válaszát ide írja!)

4/

Pl.  szituáció Hely(Pálma, Sarok, szituáció)
 Hely(Pálma, Sarok, Eredmény(Öntöz, szituáció))
7. Legyenek a következő predikátumok: blokk(h) = h magasságú blokk, nzs = nincs zseb, nf =
nincs furat, zseb(h,h’) = h magasságú zseb h’ magasságú blokkban, furat(h,h’) = h
magasságú furat h’ magasságú blokkban. A kezdeti állapot az alábbi ábra szerinti, vagyis:
blokk(4)  nzs  nf, a végállapot pedig: zseb(2,3)  furat(2,3). A lehetséges műveletek:
Levág(x,y)
Zsebetvág(x,y)
Fur(x,y)

Előfeltétel: blokk(x)
Előfeltétel: blokk(y)  nzs
Előfeltétel: blokk(y)  nf

Hatás:  blokk(x)  blokk(y)
Hatás: nzs  zseb(x,y)
Hatás: nf  furat(x,y)
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Grafikusan magyarázza meg a RRT tervkészítés folyamatát és adja meg a végleges tervet.
Ld. A csoport
8. Az ágens megerősítéses tanulással tanulja meg az
ábrán látható állapotátmeneti gráffal modellezett
környezetben az egyes állapotok hasznosságértékét.
Az állapotátmenetek valószínűsége egyenletes
eloszlású. Az S2, S3 és S5 állapotokban kapott
megerősítés mértéke 1, az S6 állapotban -1, a többi
állapotban 0. Adja meg az egyes állapotok
hasznosságát (külön lapon)!

6/

U(S7) nem kap megerősítést és nem kap semmilyen hátralevő jutalmat, így a hasznossága
0. U(S5) a hátralevő jutalma az U(S7), de kap egy megerősítést, igy a hasznossága 1.
Hasonló módon az U(S6) hasznossága -1. U(S4) esetén a hátralevő hasznosság 1/2 x 1 +
1/2 x (-1) = 0, külön megerősítés nincs, igy a hasznossága 0. U(S2) hátralevő jutalma 0,
megerősítése 1, igy a hasznossága 1. Hasonló megfontolás miatt U(S3) egyenlő -1.
U(S1) esetén a hátralevő jutalom 1/2 x 1 + 1/2 x (-1) = 0, sját megerősítés nincs, a
hasznossága 0.
9. Milyen logikai függvénynek felel meg a mellékelt döntési fa?
(Válaszát ide írja!)

4/

DF = Esős  Napos

10. Válasszon egy univerzumot és értelmezzen felette egy „A” (itt egy saját megnevezést
válasszon) fuzzy halmaz, majd mutassa meg, hogy néz ki a „nagyon A” fuzzy halmaz!

5/

Zadeh féle megoldásban a „nagyon” szűkítő hatással van a fuzzy halmaz tagsági
függényére, pl.   2,   0.8 x , stb. Műszaki megoldásokban a „nagyon A” egy külön
tagsági függvény az univerzum mentén a „nagyon x” jellegű értékek felett. Pl. ha a „drága”
az univerzum 11, 14 intervalluma felett értelmezett, akkor a „nagyon drága” a 14-nél
nagyobb értékek felett.

60
Elégséges: 24
Totál:

Húzzon vízszintes vonalat a feladat melletti pontszám mezőbe, ha azt nem oldotta meg!

