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Intelligenta och lärande system 15 högskolepoäng 

  
Provmoment:  Tentamen (TEN2) – Maskininlärning (ML) – 5hp 

Ladokkod:  21IS1C  

Tentamen ges för:  Systemarkitekturutbildningen  

 

 

Tentamenskod: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Tentamensdatum: 2017-03-24  

Tid:  14:00-19:00  

  

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna 

 

 

 

Totalt antal poäng på tentamen:  20 poäng  

För att få respektive betyg krävs:    G >= 10, VG >= 16  

 

 

 

Allmänna anvisningar:  

 

• Skriv tentamenskod på varje blad du lämnar in. 

• Skriv tydligt (oläsliga svar kan ej bedömas = 0 poäng) och motivera dina svar väl. 

• Numrera sidorna och börja varje ny uppgift på ett nytt blad. 

• Om du anser att en fråga är svår att förstå eller felaktigt ställd, skriv ner din tolkning 

av frågan tillsammans med svaret. 

 

 

 

Rättningstiden är som längst tre veckor  

 

Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in. 

   

Lycka till! 

 

 

 

Ansvariga lärare: Patrick Gabrielsson Henrik Linusson  

Telefonnummer: 033-435 4132 0731-82 06 07  
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1. ALLMÄNT          (5p) 

 

Preprocessering är en viktig del av maskininlärning. Beroende på datamängdens 

egenskaper och/eller maskininlärningsalgoritmens egenskaper, så kan man 

behöva preprocessera sin datamängd för att möjliggöra en bättre inlärning. 

 

a) Förklara vad normalisering av en datamängd innebär och anledningen till varför (1p) 

man normaliserar. Normalisera sedan nedanstående tvådimensionella datamängd 

(bestående av de fyra instanserna A, B, C och D, med de två attributen X och Y), 

antingen till intervallet [0,1] eller genom att standardisera (om du standardiserar, 

kan du ange dina svar som en kvot innehållandes termer med rottecken). Ange de 

normaliserade värdena som Xnorm samt Ynorm. Redovisa samtliga beräkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

b) En del maskininlärningsalgoritmer kan endast hantera kategoriska eller  (1p) 

numeriska attribut. Varje attribut tillhör dessutom en viss mätskala; nominal, 

ordinal, interval eller ratio. Beroende på mätskalan, så kan ett eller flera av 

följande matematiska operatorer appliceras på attributens värden; 

distinctness (=,≠), order (<,>), addition (+,-) och multiplication (*,/). För varje 

mätskala, ange vilka av ovanstående matematiska operatorer som kan appliceras 

samt om mätskalan är av kategorisk eller numerisk karaktär. Ange slutligen 

vilken mätskala som följande attribut tillhör; ögonfärg, betyg, datum, längd. 

 

 

c) De attribut (features) som används som input till en maskininlärningsalgoritm (1p) 

är avgörande för hur bra inlärningen blir. En stor del av preprocesseringsarbetet 

utgörs därför av feature engineering, dvs framtagandet av attribut som underlättar 

inlärningen. Diskutera ett par olika metoder för framtagandet av features. 

 

d) En datamängd kan innehålla ett stort antal attribut (features), där det är önskvärt (1p) 

att välja en delmängd av dessa som input till maskininlärningsalgoritmen - så 

kallad feature selection. Diskutera minst två olika feature selection metoder 

som vanligen tillämpas inom maskininlärning. 

 

e) ”The curse of dimensionality” och ”Occam’s razor” är två välkända uttryck inom (1p) 

maskininlärning. Förklara vad dessa två uttrycken innebär. 

 

  

 X Y Xnorm Ynorm 

A 1 3 ? ? 

B 3 4 ? ? 

C 3 2 ? ? 

D 5 3 ? ? 

 =,≠ <,> +,- *,/ Kategorisk Numerisk Ögonfärg Betyg Datum Längd 

Nominal ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Ordinal ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Interval ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Ratio ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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2. KLASSIFICERING OCH REGRESSION     (5p) 

 

Nedanstående datamängd är given, med åtta träningsinstanser och 

en testinstans. 

 
ID X1 X2 Y 

1 0 0 True 

2 0 1 True 

3 0 2 True 

4 1 0 False 

5 1 1 False 

6 1 2 True 

7 2 0 False 

8 2 1 False 

9 2 2 ? 

 

 

a) Konstruera ett beslutsträd från träningsinstanserna i datamängden ovan.  (2p) 

Använd classification error (CE) för att beräkna orenheten i en nod, 

och använd viktad medelvärdning (SPLIT) för att beräkna orenheten i 

en split. Visa uträkningarna för orenhet för de splits som testas i rotnoden; 

för övriga splits behövs inte uträkningar visas. 

 

CE(t) = 1 −  max
i

[𝑝(𝑖 | 𝑡)]   

 

SPLIT(l, r, t) =𝐶𝐸(𝑙)
𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑙)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑡)
+ 𝐶𝐸(𝑟)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑡)
 

 

b) Använd k-nearest neighbors med k = 3 för att härleda klassen för   (2p) 

testinstansen i datamängden ovan. Använd det Euklidiska avståndet 

d(P,Q) för att beräkna avståndet mellan testinstansen P och respektive 

träningsinstans Q. Ange avstånden som roten ur ett heltal. 

 

𝑑(𝑷, 𝑸) = √∑(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖)2

𝑖

 

 

c) Prestandan för en ensemblemodell kan uttryckas genom    (1p) 

 

 𝐸 =  �̅� − 𝐴, 

 

där E är ensemblemodellens felfrekvens, �̅� är medelfelfrekvensen 

för ensembles medlemmar och A är ambiguity eller diversitet. Förklara 

vad ambiguity/diversitet innebär, och varför det är viktigt för 

ensemblemodeller. 
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3. ASSOCIATIONSREGLER        (5p) 

 

Nedanstående transaktionsdatabas är given, innehållande nio 

transaktioner bestående av items A, B, C och D. 

 
ID Items 

1 A, B 

2 A, B, C 

3 A, C 

4 A, B, C, D 

5 B, C, D 

6 A, C, D 

7 A, B, C 

8 B, D 

9 C, D 

 

a) Ange support för samtliga candidate itemsets av storlek 1, 2, 3   (1p) 

respektive 4. 

 

b) Antag att minimum support = 3. Ange, för respektive frequent   (1p) 

itemset, huruvida det är maximalt respektive stängt (closed). 

 

c) Ange de associationsregler som kan konstrueras från samtliga   (1p) 

frequent itemsets innehållande 2 eller fler items. Beräkna confidence 

för dessa associationsregler. 

 

d) Förklara varför confidence kan vara ett missvisande utvärderingsmått  (1p) 

för associationsregler. Motivera med ett exempel. 

 

e) Förklara och visa med exempel hur de åtta träningsexemplen i   (1p) 

datamängden från uppgift 2 kan konverteras till en transaktionsdatabas. 

Antag att X1 är kategorisk och X2 numerisk. 
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𝑑(𝑷, 𝑸) = √∑(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖)2

𝑖

 

4. KLUSTRING         (5p) 

 

Nedanstående tvådimensionella datamängd, bestående av de fyra 

instanserna A, B, C och D, med de två attributen X och Y, är given: 

 

 

 

 

 

 

a) Beräkna distansmatrisen (proximity matrix) för datamängden. Använd det  (1p) 

Euklidiska avståndet d(P,Q) mellan varje par av instanser (P,Q). Ange 

avstånden som roten ur ett heltal. Redovisa samtliga beräkningar. 

 

 

 

 

 

b) Utför en enda iteration av k-means algoritmen med k = 2 samt med   (1p) 

instanserna A och C valda som de initiala kluster-centroiderna m1 = (-1, 2) 

samt m2 = (-3, -2). Utifrån distansmatrisen, förklara vilka instanser som finns 

i varje kluster efter iterationen samt beräkna de nya centroiderna m1 samt m2. 

Redovisa samtliga beräkningar. 

 

 

 

 

c) Utför agglomerativ hierarkisk klustring på datamängden med MIN (Single Link) (1p) 

och rita det resulterande dendogrammet. Glöm inte distansen på Y-axeln. 

 

d) Definiera följande fem begrepp (som används i DBSCAN algoritmen):  (1p) 

Eps, MinPts, Core point, Border point, Noise point. 

 

e) Använd DBSCAN för att klustra datamängden med Eps = √12 samt  (1p) 

MinPts = 2. Ange (och förklara varför) vilka instanser som är 

Core Points, Border Points respektive Noise Points. Ange även vilka kluster 

som erhålls samt vilka instanser som finns i varje kluster. 

 

 

 X Y 

A -1 2 

B 2 1 

C -3 -2 

D 1 -1 

 A B C D 

A ? ? ? ? 

B ? ? ? ? 

C ? ? ? ? 

D ? ? ? ? 

 Instanser 

Kluster 1 ? 

Kluster 2 ? 

 X Y 

m1 ? ? 

m2 ? ? 

Kluster Instanser 

? ? 

? ? 

? ? 

 Instanser 

Core Points ? 

Border Points ? 

Noise Points ? 


