
Seznam otázek ke zkoušce z OTS

Otázky z minulého běhu. V ojedinělých případech budou zpřesněny podle toho, co se vykládalo. Je
možné, že v některých případech se u zkoušky vyskytne nějaká varianta příslušné otázky.
Otázka 47 se u zkoušky v roce 2004 nevyskytne.

Základy

1. Kolik systémů lze definovat na nějakém konkrétním fyzikálním objektu? Na čem přitom záleží?

2. Jsou dány objekty M , X a pozorovatel P . Jaká je nejdůležitější vlastnost, kterou musí mít objekt
M , aby byl modelem objektu X?

3. Jaké hlavní problémy formalizuje a řeší obecná teorie systémů?

4. Jakou roli hraje experimentátor (pozorovatel) při definování systému na objektu?

5. Co formálně rozumíme pod pojmem systém? Jaké množiny ve formální definici vystupují? Jakého
typu mohou tyto množiny být?

6. Co rozumíme tím, když říkáme, že obecná teorie systémů je obecná?

7. Jaké máme důvody k tomu, že pro analýzu struktury systémů v OTS používáme entropii?

8. Co je to funkce přípustnosti stavu pro systém daný množinou svých proměnných, včetně jejich
oborů hodnot?

9. Co je to zobecněný dynamický systém? Čím je popsán?

10. Jaký je rozdíl mezi zobecněným dynamickým systémem a generativním systémem? Předpokládejte
pro jednoduchost jen jeden parametr, a to čas.

11. Co je třeba vše udělat, když chceme z datového systému vytvořit generativní systém? Co je to
generativní nejistota systému? Jak se vypočte?

12. Kdy můžeme použít masku při definici zobecněného dynamického systému?

13. Jak obecně popisujeme dynamiku systému? Jak ji popisujeme u systému, ve kterém jsou všechny
proměnné parametrizovány časem?

14. Kdy je generativní systém deterministický? Lze deterministický systém popsat funkcí přípustnosti
stavu?

15. Je dán datový systém, který má tři základní proměnné, jejichž společnou parametrickou množinou
je čas. Co musíte udělat, abyste nad tímto systémem definovali generativní systém? Jak to musíte
udělat?

Co je to systém?

16. Definujte nějaký smysluplný systém na rybníce pro chov kaprů.

17. Navrhněte (jmenujte) problém, při jehož řešení je vhodné použít metodu identifikace struktury
zobecněného dynamického systému. Jak byste ji pro ten problém použili? ochopit co to je identi-
fikace struktury a kdy se dá použít



18. Objekt se skládá z velkého, avšak mělkého jezera a znečišťovatele vody na břehu. Na jezerní
ekosystém má vliv vítr (zvyšuje odpar), solární radiace, srážky. Ekosystém se občas stává nestabilní
(poklesne objem zooplanktonu a vzroste nadměrně objem fytoplanktonu). Jedna hypotéza tvrdí,
že je to způsobeno počasím, druhá, že znečišťovatelem. Jak byste volili systém, který prokáže
jednu nebo druhou alternativu? Jak byste ji potom prokázali? K dispozici máte tolik měření,
o kolik si zadavateli řeknete.

19. Vaším úkolem je udělat analýzu dat pro operátora telefonů pevné sítě, na základě které se budou
znovu volit regiony místního volání. K dispozici máte údaje o parametrech všech národních spojení
v republice za poslední tři roky (čas spojení: rok, měsíc, den, den v týdnu, hodina, minuta, sekunda,
doba spojení, místní ústředna volajícího, místní ústředna volaného). Cílem je zjistit, které místní
ústředny tvoří skupiny velkého vzájemného provozu. Popište rámcový postup takové analýzy (jak
zvolíte atributy, parametry, jak délku historie, jak provedete analýzu, jak z analýzy vyplyne závěr).

Podsystém, identifikace struktury

20. Čím je popsán podsystém zobecněného dynamického systému?

21. Dílčí systémy 1S a 2S jsou dány množinami proměnných a funkcemi přípustnosti stavu. Jak zjis-
tíme, jestli existuje rekonstrukce celkového systému z množiny {1S, 2S}?

22. Co rozumíme pod pojmem identifikace struktury zobecněného dynamického systému? Z jakých
základních kroků se skládá?

23. Nechť S je množina proměnných nějakého systému a T je množina proměnných jeho podsystému.
Co můžete říci o podmíněné entropii H(S | T)?

24. Nechť S je množina proměnných nějakého systému a T je množina proměnných jeho podsystému.
Co můžete říci o podmíněné entropii H(T | S)? Proč tomu tak je?

25. Svými proměnnými je dán systém S = {v1, v2, v3, v4, v5}. Dále jsou nad stejnými proměnnými
definovány systémy 1S = {v1, v2, v3}, 2S = {v1, v2} a 3S = {v4, v5}. Je množina {1S, 2S, 3S} dekom-
pozicí systému S?

26. Svými proměnnými jsou dány dva dílčí systémy 1S = {v1, v2} a 2S = {v2, v3}. Předpokládejme,
že existuje celá množina možných rekonstrukcí systému R = {v1, v2, v3}. Jak vybereme nejlepší
z nich? Jak ověříme, že nějaké řešení vůbec existuje?

27. Z jakých podprocedur se skládá procedura identifikace struktury systému? Jaké problémy jednot-
livé podprocedury řeší?

28. Je dán generativní zobecněný dynamický systém S definovaný množinou základních proměnných
{v1, v2, . . . , vn} a maskou. Uveďte tři způsoby, kterými ho můžete zjednoduššit při zachování všech
základních proměnných (tj. zmenšit velikost jeho popisu při zachování generativní neurčitosti).
U každého způsobu uveďte kritéria optimality a jmenujte výpočetní problém, na který každý
z těchto způsobů vede. Přesné znění algoritmů není nutno uvádět.

29. Je dán systém S definovaný množinou proměnných {v1, v2, . . . , vn}. Jakými čtyřmi postupy ho
můžete zjednodušit? (U každého z nich uveďte jen hlavní myšlenku.)

30. Jak můžeme zjistit, jestli hypotéza Gi o struktuře systému S je lepší než hypotéza Gj? Jak ověříme,
že data postačují k takovému závěru?

Entropie, kontingenční analýza, odhadování hustoty

31. Jak byste definovali pojem entropie diskrétní a spojité náhodné proměnné?



32. Které rozdělení nad danou množinou hodnot spojité náhodné veličiny s nulovou střední hodnotou
a daným rozptylem má maximální entropii? Jak byste postupovali při důkazu?

33. Které rozdělení nad danou množinou hodnot diskrétní náhodné veličiny má maximální entropii?
Naznačte důkaz.

34. Jaký je rozdíl v tom, když pro analýzu závislosti mezi proměnnými použijeme podmíněnou entropii
a když kontingenční test?

35. Mějme diskrétní náhodné veličiny X, Y takové, že Y = f(X), kde f je vzájemně jednoznačné
zobrazení (prosté a na, čili bijekce). Co můžeme říci o podmíněné entropii H(Y | X)? Naznačte
důkaz.

36. Nechť X a Y jsou diskrétní nezávislé náhodné veličiny. Můžeme něco říci o podmíněné entropii
H(X | Y )? Dokažte z definice podmíněné entropie.

37. Jaký je vztah mezi entropií definovanou na rozkladu množiny elementárních jevů a entropií dis-
krétní proměnné?

38. Popište kontingenční test, který testuje nezávislost dvou diskrétních náhodných proměnných x a
y, kde x je vektorová proměnná s oborem hodnot Rx = {[1, 2]>, [2, 3]>, [1, 3]>} a y je celočíselná
proměnná s oborem hodnot Ry = {1, 3, 4, 6}.

39. A/D převodník měří napětí U v rozsahu 0–100µV. K dispozici je posloupnost 10 000 měření. Jak
byste ze změřených hodnot vypočítali entropii H(U)?

40. 16-bitový převodník měří nějakou spojitou veličinu x. K dispozici je posloupnost n měření. Jak
byste ze změřených hodnot vypočítali entropii H(x)?

41. Uveďte Scottovo pravidlo pro optimální volbu šířky přihrádky histogramu náhodné proměnné s
normálním rozdělením N(0, σ)

42. Uveďte vzorec pro Kullback-Leiblerovu vzdálenost mezi dvěma rozděleními p(x) a q(x).

43. Uveďte tři různé metody pro odhad hustoty pravděpodobnosti náhodného jevu x z množiny vzorků
X = {x1,x2, . . . ,xn}.

44. Vysvětlete podstatu parametrických metod pro odhad hustoty pravděpodobnosti náhodného jevu
x z množiny vzorků X = {x1,x2, . . . ,xn}.

45. Vysvětlete podstatu nějaké neparametrické metody pro odhad hustoty pravděpodobnosti náhod-
ného jevu x z množiny vzorků X = {x1,x2, . . . ,xn}.

46. Vysvětlete podstatu nějaké semiparametrické metody pro odhad hustoty pravděpodobnosti ná-
hodného jevu x z množiny vzorků X = {x1,x2, . . . ,xn}.

47. K čemu slouží EM algoritmus?

Rešerše

48. Jak spolehlivě zjistíte kdo, kde a kdy publikoval práci ve které se zabýval problémem rozpoznávání
státních poznávacích značek automobilů vjíždějícich na parkoviště? Jak zjistíte z jaké instituce
autor je?



49. V citační databázi INSPEC je tento záznam:

Event-based analysis of video
Zelnik-Manor, L.; Irani, M.
Dept. of Comput. Sci. & Appl. Math., Weizmann Inst. of Sci., Rehovot, Israel
Conference: Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001
Part: vol.2 , Page: II-123-30 vol.2
Publisher: IEEE Comput. Soc , Los Alamitos, CA, USA, 2001, 2 vol.(xxx+1186+806) Pages
Conference: Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer
Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001,
Sponsor: IEEE Comput. Soc. Tech. Committee on Pattern Analysis & Machine Intelligence,
8-14 Dec. 2001 , Kauai, HI, USA Language: English

Jakou formou byla práce publikována? Napište ve správném formátu citaci tak, jako byste ji uvedli
v seznamu literatury na konci Vaší diplomové práce.

50. V citační databázi INSPEC je tento záznam:

On the motion and appearance of specularities in image sequences
Swaminathan, R.; Sing Bing Kang; Szeliski, R.; Criminisi, A.; Nayar, S.K.
Columbia Univ., New York, NY, USA
Conference: Computer Vision - ECCV 2002. 7th European Conference on Computer Vision.
Proceedings, Part I (Lecture Notes in Computer Science Vol.2350) , Page: 508-23
Editor: Heyden, A.; Sparr, G.; Nielsen, M.; Johansen, P.
Publisher: Springer-Verlag , Berlin, Germany , 2002 , xxviii+817 Pages
Conference: Computer Vision - ECCV 2002. 7th European Conference on Computer Vision.
Proceedings , 28-31 May 2002 , Copenhagen, Denmark
Language: English

Jakou formou byla práce publikována? Napište ve správném formátu citaci tak, jako byste ji uvedli
v seznamu literatury na konci Vaší diplomové práce.

51. Jmenujte alespoň dvě citační (rešeršní) databáze ve vašem oboru.

52. Jak získáte tento článek?

[1] Georges A. Darbellay and Igor Vajda. Estimation of the information by an adaptive partiti-
oning of the observation. IEEE Transactions on Information Theory, 45(4):1315–1321, May
1999.


