
Internationaal Wiskundetoernooi 2021
Opgaven Sum of Us

24 september 2021

Beste deelnemers,

Dit boekje bevat de opgaven voor het tweede deel van het Internationaal Wis-
kundetoernooi 2021, de Sum of Us-ronde. Zoals jullie weten, is het thema
van de ronde dit jaar aanbevelingssystemen. Alvorens te beginnen, raden we
jullie aan om de instructies op de volgende pagina grondig lezen.

De opgaven zijn bedacht door Roy Hendricks en Kiki van den Bercken, stu-
denten Wiskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de finale versie
kwam tot stand in samenwerking met Maarten Solleveld en Joeri Van der
Veken.

Wij wensen jullie veel succes, maar vooral een leuke ervaring, zodat jullie het
wiskundetoernooi kunnen aanbevelen aan medeleerlingen!

De organisatoren,

Stefan Hartmann en Rainer Kaenders (Universität Bonn)
Maarten Solleveld (Radboud Universiteit Nijmegen)

Joeri Van der Veken (KU Leuven)
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Instructies

Antwoorden

� Schrijf je antwoorden op de daarvoor voorziene antwoordbladen.

� Rond einduitkomsten altijd af op twee cijfers na de komma.

� Wanneer het antwoord een kansverhouding is, schrijf deze dan als

1 � x1 � . . . � xn.

� Als je de Methode van Bayes moet toepassen, gebruik dan waar nodig
Laplacian smoothing met parameter α � 1.

Puntenverdeling

Opgave 1: 40 � 40 � 80

Opgave 2: 40 � 40 � 40 � 35 � 155

Opgave 3: 45 � 45 � 65 � 155

Opgave 4: 30 � 25 � 25 � 30 � 110

Extra opgave: 50 bonuspunten

De maximumscore voor deze ronde is 500 punten.

Wanneer er slechts twee of drie antwoordmogelijkheden zijn voor een vraag,
wordt deze verbeterd met giscorrectie. Je krijgt dan geen punten als je de
vraag blanco laat en verliest punten als je fout gokt.
De Sum of Us duurt van 13:15u tot 14:45u. De extra opgave mag tot een
half uur voor het einde worden ingeleverd, dus uiterlijk 14:15u.

Toegelaten materiaal

� Een niet-grafisch rekentoestel

� De bundel met voorbereidend materiaal

� Uitwerkingen van de opgaven in de bundel met voorbereidend materiaal
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1 Ham of spam?

Een spamfilter is in feite een aanbevelingssysteem dat je vertelt welke e-mails
je best zou lezen en welke niet. “Bag of words”-filters zijn gebaseerd op de
Methode van Bayes en werken –in hun eenvoudigste vorm– als volgt. De
gebruiker geeft van enkele berichten aan of ze spam of ham (dat wil zeg-
gen: geen spam) zijn. Het systeem onthoudt welke woorden in deze ham-
en spamberichten voorkomen. Het ziet berichten puur als verzamelingen van
woorden, wat de naam van dit type filters verklaart.

Als er dan een nieuw bericht, bestaande uit n woorden, toekomt, schat het
systeem de verhouding van de voorwaardelijke kans dat het bericht ham is ge-
geven dat het de n woorden bevat en de voorwaardelijke kans dat het bericht
spam is gegeven dat het de n woorden bevat. Als deze verhouding kleiner
is dan 5 � 95, dan wordt het bericht als spam gecategoriseerd, anders als ham.

Stel dat een gebruiker de volgende vier e-mails als ham heeft gemarkeerd:

1. Your order will be delivered today.

2. Congratulations! Happy Birthday!

3. Could you go to the grocery store today? I will cook.

4. See you soon!

en de volgende drie als spam:

1. Click here to renew your password.

2. You won the lottery. Congratulations!

3. Click here to order Viagra from our online store.

(a) Schat op basis van deze gegevens de kansverhouding ‘het bericht is
ham : het bericht is spam’ voor de volgende e-mail:

Congratulations, click here to see your birthday card.

Gebruik hiervoor de Methode van Bayes. Zal het systeem het bericht
als ham of spam categoriseren?

(b) Volgens een recente studie is 85% van alle e-mailverkeer spam. Gebruik
dit om de schatting van de kansverhouding uit (a) te verbeteren. Zal
het bericht nu als ham of spam worden gecategoriseerd?

Link naar antwoordformulier: https://forms.gle/5qTqyHeqHBuzwbjA6
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2 Pop, rock of klassiek?

Een platform om muziek te streamen is gespecialiseerd in popmuziek, rock-
muziek en klassieke muziek. Bij registratie moet elke gebruiker de volgende
drie meerkeuzevragen beantwoorden.

Geslacht: o M
o V
o X

Welke muziek werd er tijdens o pop
je jeugd thuis beluisterd? o rock

o klassiek
o andere

Welke diploma’s heb je? o geen diploma secundair onderwijs
o diploma secundair onderwijs,

maar geen diploma hoger onderwijs
o diploma hoger onderwijs

Van 13 gebruikers kennen de beheerders van het platform de muzieksmaak
door bij te houden welke nummers ze streamen. Hun antwoorden op de derde
meerkeuzevraag hierboven worden vertaald als laaggeschoold (geen diploma
secundair onderwijs), middengeschoold (diploma secundair onderwijs, maar
geen diploma hoger onderwijs) of hooggeschoold (diploma hoger onderwijs).

Gebruiker Geslacht Muziek jeugd Geschooldheid Muzieksmaak

1 V klassiek hoog klassiek
2 M rock laag rock
3 V rock midden rock
4 M pop laag pop
5 V klassiek hoog klassiek
6 V pop midden pop
7 M rock hoog rock
8 V pop laag pop
9 M klassiek midden klassiek
10 M rock hoog klassiek
11 M pop laag rock
12 M rock hoog pop
13 V klassiek midden pop
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Twee nieuwe gebruikers registreren zich: Jos behaalde een diploma secundair
onderwijs, maar heeft geen hoger onderwijs gevolgd en is de zoon van fervente
rockers; Lisa is een laaggeschoolde vrouw wiens ouders tijdens haar jeugd
altijd klassieke muziek draaiden. De beheerders van het platform willen
uiteraard weten of ze Jos en Lisa pop, rock of klassiek moeten aanbevelen.

(a) Voorspel de muzieksmaak van Jos met de Methode van Bayes. Schat
hiervoor de kansverhouding

‘Jos houdt van pop : Jos houdt van rock : Jos houdt van klassiek’.

(b) Als ‘Geslacht’, ‘Muziek jeugd’ en ‘Geschooldheid’ respectievelijk ge-
wichten 2, 3 en 1 krijgen, wat is dan de hoogst voorkomende gelijkenis
tussen gebruikers uit de bovenstaande tabel en Jos? Welke gebruikers
hebben deze gelijkenis met Jos? Welke muzieksmaak zou je voor Jos
voorspellen aan de hand van deze buren?

(c) Voorspel de muzieksmaak van Lisa met de Methode van Bayes. Schat
hiervoor de kansverhouding

‘Lisa houdt van pop : Lisa houdt van rock : Lisa houdt van klassiek’.

(d) Als ‘Geslacht’, ‘Muziek jeugd’ en ‘Geschooldheid’ respectievelijk ge-
wichten 1, 2 en 1 krijgen, wat is dan de hoogst voorkomende gelijkenis
tussen gebruikers uit de bovenstaande tabel en Lisa? Welke gebruikers
hebben deze gelijkenis met Lisa? Welke muzieksmaak zou je voor Lisa
voorspellen aan de hand van deze buren?

Link naar antwoordformulier: https://forms.gle/eHUXUR6x1c7ouxtR7
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3 No Time to Die

Ali, Bas, Cas, Dim en Eva hebben vier James Bond-films beoordeeld met
minimaal 1 ster en maximaal 5 sterren. Hoe meer sterren ze een film gaven,
hoe beter ze hem vonden. Op het moment van de beoordeling had Dim
‘Casino Royale’ echter nog niet gezien.

Dr. No GoldenEye Casino Royale Spectre
Ali �� ��� ���� �����

Bas ����� ���� ����� ��

Cas �� �� ����� ����

Dim ���� �� �����

Eva �� ���� ��� ���

(a) Voorspel het aantal sterren dat Dim ‘Casino Royale’ zal geven aan
de hand van persoonsgebaseerde gezamenlijke filtering met omgevings-
grootte 3. Rond zoals altijd je antwoord af op twee cijfers na de komma.
Wat is de omgeving die je hiervoor gebruikt hebt?

(b) Voorspel het aantal sterren dat Dim ‘Casino Royale’ zal geven aan de
hand van itemgebaseerde gezamenlijke filtering met omgevingsgrootte 3.
Rond zoals altijd je antwoord af op twee cijfers na de komma. Wat is
de omgeving die je hiervoor gebruikt hebt?

Na het bekijken van ‘Casino Royale’ geeft Dim de film 5 sterren.

Ali, Bas en Eva zijn bij de happy few die de langverwachte nieuwe Bondfilm
‘No Time to Die’ al gezien hebben en beoordelen hem respectievelijk met 4,
3 en 3 sterren.

(c) Gebruik alle beschikbare gegevens om de scores van Cas en Dim voor
‘No Time to Die’ te voorspellen aan de hand van itemgebaseerde ge-
zamenlijke filtering met omgevingsgrootte 3. Rond zoals altijd je ant-
woord af op twee cijfers na de komma. Zou je de nieuwe film eerder
aan Cas of aan Dim aanbevelen?

Link naar antwoordformulier: https://forms.gle/iRnDHaz6fnefhd1v7
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4 Bingewatchwaardig?

Bij een streamingdienst voor digitale televisie beoordeelden 14 gebruikers
een aantal tv-series met minimaal 1 en maximaal 5 sterren. De series zijn
gegroepeerd per genre en de gemiddelde score die elke persoon aan elk genre
gaf, is te vinden in de onderstaande tabel.

Gebruiker Actie Science fiction Comedy Drama

1 1,9 4,4 3,7 4,0
2 4,3 2,4 4,0 2,7
3 2,2 4,6 3,8 4,8
4 2,3 4,0 3,4 2,9
5 4,8 4,3 3,0 4,4
6 4,0 4,7 3,5 2,4
7 1,2 4,6 4,7 3,1
8 1,6 2,3 3,2 2,2
9 4,7 3,8 2,9 4,1
10 1,1 3,9 3,2 1,4
11 2,4 4,2 2,7 1,8
12 4,1 2,6 3,9 2,6
13 4,5 4,1 2,4 3,9
14 1,9 3,9 2,7 4,7

De gebruikers worden gëıdentificeerd met punten in het vlak, waarbij de eer-
ste coördinaat hun gemiddelde score voor actieseries is en de tweede coördinaat
hun gemiddelde score voor dramaseries. Vervolgens worden ze verdeeld over
vijf clusters, die we A, B, C, D en E noemen. Clusters A, B en C bevatten elk
drie punten en hun clustercentra zijn, afgerond op één cijfer na de komma,
respectievelijk �2,0; 4,5�, �4,7; 4,1� en �4,1; 2,6�.

(a) Zeg voor elk van de clusters A, B en C welke personen er toe behoren.

(b) Een 15e gebruiker geeft actieseries gemiddeld 4,0 sterren en dramaseries
gemiddeld 4,5 sterren. Aan welke cluster moet zij toegevoegd worden?
Zou je haar op basis hiervan eerder een sciencefiction- of eerder een
comedyserie aanbevelen?

(c) Een 16e gebruiker geeft actieseries gemiddeld 1,3 sterren en dramaseries
gemiddeld 4,3 sterren. Aan welke cluster moet hij toegevoegd worden?
Zou je hem op basis hiervan eerder een sciencefiction- of eerder een
comedyserie aanbevelen?
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(d) Een 17e gebruiker heeft ook genoeg beoordelingen gegeven om in de
lijst te worden opgenomen. Hij wordt op basis van zijn beoordelin-
gen toegevoegd aan Cluster A, waardoor het clustercentrum verschuift
naar �1,8; 4,4�. Wat zijn zijn gemiddelde beoordelingen voor actie- en
dramaseries?

Link naar antwoordformulier: https://forms.gle/1ieF5rN63nKq8yyV7

EXTRA: Favoriete schoolvakken

Vanmorgen werd aan alle deelnemers gevraagd om een score te geven aan
een aantal schoolvakken. De toegelaten scores waren 1, 2, 3, 4 en 5. Elk
team krijgt de scorebladen van drie andere teams, waaruit telkens één score
verwijderd werd. De bedoeling is om de drie ontbrekende scores zo goed
mogelijk te voorspellen. Voorspellingen moeten getallen zijn met maximaal
twee cijfers na de komma.

De 10 teams wiens voorspelling de kleinste RMSE (root mean squared error)
heeft, krijgen 50 bonuspunten. Het maximum dat je kan halen op de hele
ronde blijft echter 500 punten.

Let op: deze opgave mag je tot een half uur voor het einde van de wedstrijd
inleveren!
Link naar antwoordformulier: https://forms.gle/TYtNXyYrL5A84DXM8
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