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Sammanfattning 
  

Ett vanligt problem inom supervised learning är brist på taggad träningsdata. Naive 

semi-supervised deep learning är en träningsteknik som ämnar att mildra detta problem 

genom att generera pseudo-taggad data och därefter låta ett neuralt nätverk träna på 

denna samt en mindre mängd taggad data. Detta arbete undersöker om denna teknik 

kan förbättras genom användandet av röstning. 

Flera neurala nätverk tränas genom den framtagna tekniken, naive semi-supervised 

deep learning eller supervised learning och deras träffsäkerhet utvärderas därefter. 

Resultaten visade nästan enbart försämringar då röstning användes. Dock verkar inte 

förutsättningarna för röstning ha varit särskilt goda, vilket gör det svårt att dra en säker 

slutsats kring effekterna av röstning. 

Även om röstning inte gav förbättringar har NSSDL visat sig vara mycket effektiv. Det 

finns flera applikationsområden där tekniken i framtiden skulle kunna användas med 

goda resultat. 

Nyckelord: Neurala nätverk, Deep learning, Ensemble learning, Naive semi-

supervised deep learning, Pseudo-labeling, Röstning 
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1 Introduktion 

Artificiella neurala nätverk används idag för att lösa många sorters problem. Anledningen till 

detta är att de kan finna gömda mönster i data som för människor kan vara omöjliga att hitta. 

För att ett neuralt nätverk ska vara effektivt behöver det tränas inför sin uppgift, vilket kräver 

stora mängder data att öva på. Supervised learning innebär att ett neuralt nätverk tränar på 

taggad data. Dock kan taggad data ibland vara svår att få tag på eftersom den ofta måste vara 

anpassad för det specifika problem den är ämnad för, vilket gör att taggad ofta behöver 

framställas manuellt. Att manuellt tagga data kan dessvärre vara en väldigt resurskrävande 

process och är därför inte alltid ett alternativ. 

Problem med brist på taggad data sträcker sig bl.a. till spelbranschen, i vilken artificiella 

neurala nätverk kan användas för att hitta mönster i spelarbeteende. Stora mobilspel som 

exempelvis Candy Crush Saga (King 2012) samlar in data från miljontals spelare, men då 

rådatan inte är taggad kan det vara svårt eller omöjligt att analysera den. 

Naive semi-supervied deep learning är en träningsteknik som ämnar att vara en simpel och 

effektiv lösning till bristen på taggad träningsdata. Utifrån en liten mängd taggad 

träningsdata kan tekniken få fram stora mängder s.k. pseudo-taggad data och använda den 

för vidare träning. Tekniken lyckas uppnå relativt hög träffsäkerhet trots att den taggade 

träningsmängden som den har tillgång till är liten. Hypotesen i arbetet är att det går att 

förbättra denna teknik ytterligare genom att låta flera neurala nätverk gemensamt bestämma 

pseudo-taggar genom diverse s.k. sammansättningstekniker. 

I detta arbete beskrivs en träningsteknik som är en kombination mellan naive semi-supervised 

deep learning och sammansättningsteknikerna simple voting respektive weighted voting. 

Enligt arbetets hypotes kan kombinationen av dessa tekniker leda till en förbättrad 

träffsäkerhet jämfört med vanlig naive semi-supervised deep learning. 

Ett antal neurala nätverk tränas genom antingen den framtagna träningstekniken, naive semi-

supervised deep learning eller supervised learning på att klassificera bilder. I samtliga fall 

används en liten mängd taggad träningsdata vars storlek varierar över ett flertal experiment. 

Nätverkens träffsäkerheter jämförs sedan. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel börjar med att förklara begreppet klassificering för att sedan gå in på vad ett 

artificiellt neuralt nätverk är och hur ett sådant kan användas till klassificering. Därefter 

beskrivs ett problem med neurala nätverk och träningsdata, samt vad pseudo-taggning är och 

hur tekniken löser problemet. Kapitlet avslutas med att presentera tekniken naive semi-

supervised deep learning och hur förbättrad klassificering kan fås genom att använda flera 

klassificerare. För att tydligt förklara hur nya begrepp fungerar tillsammans med klassificering 

används ett konkret exempel återkommande i kapitlet. 

2.1 Klassificering 

Klassificering är ett problem som innebär att varje element i en mängd blir tilldelad en klass 

baserat på ett antal olika egenskaper (Alpaydin, E. 2010, s. 5), d.v.s. varje element taggas/blir 

tilldelad en tagg. Exakt en klass tilldelas varje element utifrån ett godtyckligt antal olika 

klasser (Alpaydin 2010, s. 32–33). 

Ett exempel på klassificering skulle kunna vara följande; En mängd djur ska klassificeras som 

antingen hund, katt eller kanin. Den information som finns för varje djur innefattar diet, 

storlek och svans. Från tidigare erfarenheter är det känt hur ett djur från någon av de tre 

klasserna brukar identifieras utifrån den givna informationen. Om ett djur exempelvis har 

morötter som diet är det med stor sannolikhet en kanin eftersom hundar och katter inte äter 

detta. Om djuret istället äter kött skulle djuret endast utifrån denna egenskap kunna vara 

antingen en katt eller hund. I detta fall behövs ytterligare egenskaper betraktas för att säkert 

kunna klassificera djuret. 

Det kan uppstå fall då det är svårt att klassificera ett visst djur även om alla egenskaper 

betraktas. T.ex. om dieten är kött, storleken liten och svansen lång skulle djuret kunna tänkas 

vara antingen katt eller hund (d.v.s. en liten hund). Dessvärre kan djuret som tidigare nämnt 

endast tillhöra en av klasserna. Situationer som dessa kan därmed leda till att djuret tilldelas 

fel klass. 

2.2 Artificiella Neurala Nätverk 

Machine learning innebär att en ”dator” lär sig utföra en uppgift från att träna på en mängd 

träningsexempel (Louridas, P. och Ebert, C. 2016, s. 113), även kallad träningsmängd. 

Därefter utför datorn samma uppgift på data den inte har sett. Deep learning innebär att ett 

artificiellt neuralt nätverk (“ANN” eller enbart ”neuralt nätverk”) används till att utföra 

machine learning (Louridas och Ebert 2016, s. 115).  

Ett ANN är löst baserat på principer i djur och människors hjärnor och består av ett stort antal 

s.k. neuroner som är sammanlänkade av viktade förbindelser (Reed, R. och Marks, R. 1991, s. 

1). Varje neuron får input från en eller flera andra neuroner och genererar en skalär som beror 

på inputen och/eller internt sparad information. Denna skalär blir neuronens output och 

skickas till andra neuroner i nätverket, vilka tar emot den som deras egen input. 

En enda neuron är inte särskilt kraftfull, men komplexa uppgifter kan lösas när många 

neuroner kombineras i ett nätverk (Reed och Marks 1991, s. 1). Beroende på hur neuronerna 

är sammankopplade och vilka värden de viktade förbindelserna har kan ett neuralt nätverk 

användas för att lösa många olika komplexa uppgifter. För att ett ANN ska fungera väl 
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behöver det dock först lära sig den uppgift som ska utföras. Ett ANN kan tränas på flera olika 

sätt. Detta beskrivs mer noggrant senare i arbetet. 

2.2.1 Neuron 

Neuronen är en fundamental enhet för ett ANN som används för att processa information 

och har tre grundläggande egenskaper (Haykin, S. 1999, s. 32): Den första är att en neuron 

tar emot signaler från ett antal viktade förbindelser, även enbart kallade vikter. Dessa vikter 

innehar ett värde som multipliceras med tillhörande signal innan den når neuronen. 

Storleken på detta värde varierar, vilket medför att de inkommande signalerna blir olika 

starka. Den andra egenskapen är att neuronen adderar ihop inkommande signaler. 

Neuronens slutgiltiga egenskap är att summan av signalerna begränsas genom en 

aktiveringsfunktion innan den skickas vidare som neuronens output. Aktiveringsfunktionen 

kan variera men brukar begränsa inkommande värde till intervallet [0,1] eller [-1,1] (Haykin 

1999, s. 33). 

2.2.2 Nätverksstruktur 

Ett neuralt nätverk kan ha sina neuroner organiserade i form av lager och innehåller i detta 

fall alltid två huvudsakliga lager: inputlagret och outputlagret (Haykin 1999, s. 43). Dessa två 

lager ligger alltid först respektive sist i nätverket. I ett flerlagrat nätverk finns det även ett 

antal gömda lager emellan input- och outputlagret (Reed och Marks 1999, s. 2).  

I ett feedforward-nätverk (se Figur 1) är alla lager sammankopplade med viktade 

förbindelser till nästkommande lager och datan flödar endast framåt genom nätverket (Reed 

och Marks 1999, s. 2). Med andra ord, datan tas emot av inputlagret och skickas vidare genom 

alla gömda lager tills den når outputlagret. De gömda lagren gör beräkningar på datan och har 

som uppgift att påverka den på ett användbart sätt (Haykin 1999, s. 43). Allteftersom  datan 

går djupare in i nätverket upptäcks mer meningsfulla drag och mönster som nätverket kan 

använda för att lära sig komplexa uppgifter (Haykin 1999, s. 179). 

Ett flerlagrat nätverk för djurexemplet (se Figur 1) har tre neuroner i inputlagret som tar 

emot djurens egenskaper. Outputlagret består av tre neuroner som representerar 

djurklasserna. Nätverket har även gömda lager som hjälper till att identifiera djupare 

kopplingar mellan egenskaperna och klasserna. Djuregenskaperna flödar från inputlagret 

genom nätverket längs alla vikter tills de når outputlagret där nätverket beslutar vilken klass 

djuret tillhör. Nätverket väljer klassen för djuret som det känner sig mest säker på. 
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Figur 1: Exempel på ett flerlagrat feedforward-nätverk för djurexemplet. Det kan finnas 
godtyckligt antal gömda lager som har varierande antal neuroner och kopplingar mellan 

varandra. 

Hur enskilda neuroner är sammankopplade med neuroner i nästkommande lager kan också 

variera. I det fall då alla neuronerna i ett nätverk kopplas till alla neuroner i nästkommande 

lager är nätverket fullt kopplat (se Figur 2) (Reed och Marks 1999, s. 2). 

 

Figur 2: Exempel på ett fullt kopplat nätverk för djurexemplet. Varje är kopplade samtliga 
neuroner i följande lager. 

Det finns även nätverksstrukturer som innehåller loopar. Ett sådant nätverk kallas ett 

repeterande nätverk (Eng. recurrent) (Haykin 1999, s. 45). Ett repeterande nätverk (se Figur 

3) fungerar precis som ett feedforward-nätverk förutom att det är möjligt för neuronerna att 
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skicka tillbaka outputen till neuroner i tidigare lager eller ha en personlig loop i vilken 

outputen skickas tillbaks till samma nod. 

 

Figur 3: Exempel på ett repeterande nätverk som innehåller en personlig loop (röd pil) och 
en loop till tidigare lager (lila pil). 

2.2.3 Träna nätverk 

När ett ANN tränas kan detta ske på några olika sätt beroende på vilka resurser som finns 

tillgängliga. Valet som görs är vanligtvis mellan supervised learning och unsupervised 

learning. Ett ytterligare alternativ är semi-supervised learning, vilket är en kombination av 

supervised och unsupervised learning.  

För supervised learning består varje exempel i träningsmängden av par i vilka den första delen 

är datan som ska analyseras och den andra delen är det önskade resultatet (tagg/klass för 

klassificering) (Reed och Marks 1999, s. 7). Målet är att hitta en funktion som matchar den 

output som önskas för varje input som ges till den. För att uppnå detta behöver nätverket 

tränas. En del av träningsprocessen för nätverket är att skillnader mellan outputen och det 

önskade resultatet jämförs (Reed och Marks 1999, s. 8). Skillnaderna benämns som fel, vilket 

träningsprocessens mål är att minimera. Detta görs genom att nätverket justerar sina vikter. 

Supervised learning skulle i djurexemplet innebära att nätverket tränar på en mängd korrekt 

klassificerade djur. Utan kännedom om de korrekta klasserna försöker nätverket klassificera 

djuren på nytt och jämför sedan sitt resultat med de korrekta klasserna. Nätverket kan t.ex. 

klassificera ett djur som hund när korrekt klass är kanin, vilket adderar till mängden fel. 

Nätverket justerar sedan vikterna utifrån den totala mängden fel i syfte att minimera den, 

vilket i sin tur förbättrar förmågan att klassificera. 

Unsupervised learning innebär träning på otaggad data (Reed och Marks 1999, s. 11). 

Träningsmodellen ska, istället för att lära sig specifika svar, anpassas till regelbundna mönster 

i datan. 
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En kompromiss mellan unsupervised och supervised kallas för semi-supervised learning 

(Zien, A. Schölkopf, B. och Chapelle, O. 2006, s. 2). Semi-supervised learning brukar använda 

både taggad och otaggad träningsdata. Ett exempel på semi-supervised learning kan ses i en 

artikel av Jiang m.fl. (2018), i vilken två olika klassificerare tränas enligt supervised respektive 

unsupervised learning för att sedan kombineras.  

Ett problem som tränade nätverk kan ha är under- eller overfitting. Under- och overfitting 

beror delvis på antalet träningsexempel som används, men även hur komplext nätverket är 

(Reed och Marks 1999, s. 241–242). Om nätverket är för simpelt kan underfitting förekomma, 

vilket innebär att nätverket inte kan lära sig de mönster som finns i träningsmängden och 

aldrig uppnår en hög träffsäkerhet. I det fall då nätverket är för komplext, d.v.s. har för många 

gömda lager, vikter och neuroner, och det inte finns tillräckligt med träningsdata kan istället 

overfitting uppstå. Overfitting får nätverket att bli bättre på träningsmängden än vad det är 

på att generalisera. 

I djurexemplet skulle underfitting kunna innebära att nätverkets struktur är för simpel för att 

det ska kunna lära sig skillnaden mellan exempelvis hundar och katter. Overfitting kan 

uppkomma i situationen då exempelvis majoriteten av katterna i träningsmängden äter fisk 

och är av identisk storlek medan katter i övrigt har en mer varierad diet och storlek. Detta kan 

leda till att nätverket lär sig att katter enbart äter fisk och inte varierar i storlek, vilket gör att 

den blir bra på att känna igen katterna i träningsmängden men inte lika bra på katter i övrigt. 

2.2.4 Utvärdering av resultat 

När ett neuralt nätverk är färdigtränat brukar det testas för att se hur väl det presterar. För att 

göra detta korrekt skall testningen göras på en datamängd som inte har använts under 

träningen (Richert, W. och Coelho, L. P. 2013, s. 38). Anledningen till detta är för att testa om 

nätverket fungerar bra i det generella fallet och inte bara på träningsmängden. 

En teknik för att få fram en testmängd är genom att dela på det ursprungliga taggade datasetet 

och därefter använda en del för träning och den andra delen för testning (Richert och Coelho 

2013, s. 38). 

Själva prestandan vid testning av ett nätverk kan mätas på olika sätt. Ett sätt är att mäta 

träffsäkerhet (Eng. accuracy) (Richert och Coelho 2013, s. 37). Träffsäkerhet är en procentsats 

som anger hur stor andel av de uppskattade klasserna som stämmer överens med de korrekta 

klasserna. 

För djurexemplet hade utvärderingen inneburit att det färdigtränade nätverket klassificerar 

en mängd djur som inte ingick i träningsmängden (d.v.s. testmängden). Därefter görs en 

jämförelse mellan nätverkets uppskattade taggar och taggarna i testmängden. Denna 

jämförelse ger ett mått på nätverkets prestanda i form av t.ex. träffsäkerhet. Nätverkets vikter 

justeras inte under testningen. 

Neurala nätverk bör tränas och utvärderas flera gånger (Alpaydin, E. 2010, s. 476). En 

anledning till detta är att inlärningen kan bero på slumpmässiga faktorer. Exempelvis kan en 

sådan faktor vara att nätverkets initiala vikter fås genom slump. Detta får träningen att utgå 

från olika startpunkter, vilket ofta även leder till olika slutresultat.  
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2.2.5 Validering av nätverk 

Validering är ett begrepp som ofta blandas ihop med testning. Till validering används en 

tredje datamängd som är helt separat från både tränings- och testmängden. Likheten mellan 

validering och testning är att i båda fallen utvärderas ett nätverk på dataexempel som inte 

ingår i träningsmängden. Med andra ord, för både validering och testning utvärderas alltså 

nätverkets generalitet. En sak som dock skiljer är när utvärderingarna görs; för testning görs 

den efter att nätverket har tränat och för validering görs den medan nätverket tränar.  

Ytterligare en stor skillnad från testning är att valideringen dessutom påverkar 

träningsresultatet. Specifikt påverkar valideringen hur s.k. hyperparametrar justeras under 

träningen (Ketkar, N. 2017, s. 219). Hyperparametrar är ett samlingsnamn för 

nätverkskonfigurationer som nätverket inte kan lära sig justera genom träning (Brownlee J. 

2017). Under validering genereras nätverk med olika konfigurationer av hyperparametrar, 

vilka utvärderas mot valideringsmängden varav det bäst presterande väljs ut för vidare träning 

(Bishop, C.M. 1995, s. 372).  Exakt vilka hyperparametrar valideringen påverkar eller hur 

uppsättningarna av nätverk genereras har dessvärre inte varit lätt att hitta information om. 

Enkelt förklarat ämnar validering att minska ett nätverks overfitting på träningsmängden 

genom att kontinuerligt utvärdera dess generalitet. Dessvärre kan validering leda till viss 

overfitting på själva valideringsmängden, vilket är varför en testmängd fortfarande behövs för 

att i slutändan korrekt kunna utvärdera nätverkets generalitet (Bishop 1995, s. 372). 

2.2.6 Problem angående träningsdata 

På senare år har allt mer beräkningskraftiga datorer gjort det möjligt att använda mer 

komplexa och högpresterande nätverk än innan (Ng, A. 2017). Det har dessutom visats att de 

flesta nätverk har en gräns på när större mängder träningsdata slutar leda till signifikant 

bättre resultat (Ng, A. 2017). Med andra ord, neurala nätverk blir alltmer komplexa och ju mer 

komplext ett nätverk blir desto större mängder data krävs för att det ska kunna prestera bra. 

Det som primärt hindrar att neurala nätverk förbättras ytterligare är inte nätverken själva, 

utan tillgängligheten på träningsdata (Supervisely 2017). Oftast krävs det att datan i 

träningsmängden är anpassad för det specifika problem som det neurala nätverket är tänkt att 

lösa. Detta gör det svårt att i praktiken använda offentliga datamängder utan att behöva samla 

in ytterligare data som komplement. Det är inte heller otänkbart att vissa problem kräver att 

all data behöver samlas in från grunden. Eftersom neurala nätverk ofta behöver tusentals 

träningsexempel kan insamlingen av dem vara mycket tidskrävande. För 

klassificeringsproblem tar detta extra lång tid eftersom varje träningsexempel behöver taggas 

manuellt innan träningsmängden kan användas. 

För att sammanfatta problemet; Neurala nätverk behöver stora mängder träningsdata för att 

kunna prestera som bäst, men behovet av träningsdata växer snabbare än tillgängligheten av 

det. Detta problem är dessutom extra stort för klassificeringsproblem. 

2.3 Pseudo-taggning 

När ett neuralt nätverk skall tränas genom supervised learning finns det inte alltid tillräckligt 

med taggad data för den att träna på. En teknik som har tagits fram för att lösa detta är pseudo-

taggning (Eng. pseudo labeling) (Lee, D. H. 2013). 
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Pseudo-taggning kan användas i fallet då det finns en mindre mängd taggad data och betydligt 

mer otaggad data. En klassificerare tränas på den taggade datan och används sedan till att 

tagga resterande data. De taggar som genereras genom denna process kallas för pseudo-

taggar (Eng. pseudo labels) (Lee 2013). Den pseudo-taggade datan används sedan som om 

den vore vanlig taggad data tillsammans med den redan befintliga taggade datan för att träna 

en klassificerare. 

Lee (2013) utför ett antal experiment för att påvisa effektiviteten hos pseudo-taggning då en 

klassificerare tränar på en viss taggad datamängd antingen med eller utan ytterligare pseudo-

taggar. I ett av experimenten ses en förbättring i träffsäkerhet från 78,11% utan pseudo-taggar 

till 83,85% med pseudo-taggar då den taggade träningsmängden i båda fallen består av 100 

träningsexempel. Lee visar även i jämförelsen andra tekniker som för vissa mängder av 

träningsdata får bättre resultat än vad klassificeraren med pseudo-taggningen får. Dock 

menar Lee att pseudo-taggning är mycket simplare än de andra teknikerna och fortfarande 

ger liknande resultat. 

2.3.1 Brus 

Vid användandet av pseudo-taggning kan brus (Eng. noise) introduceras i träningsmängden. 

Brus gör det svårare för ett neuralt nätverk att lära sig och kan leda till att nätverket presterar 

sämre än vad det gör utan brus (Alpaydin 2010, s. 30–31). En typ av brus är lärarbrus (Eng. 

teacher noise). Lärarbrus är när exempel i träningsmängden är feltaggade, vilket leder till att 

det blir svårare för nätverket att skilja på diverse klasser. Denna typ av brus förekommer vid 

pseudo-taggning eftersom klassificerarna i princip aldrig når 100 % träffsäkerhet och därmed 

feltaggar viss data. 

Enligt David Rolnick, Andreas Veit, Serge Belongie och Nir Shavit (2018) kan djupa neurala 

nätverk (d.v.s. med flera lager) lära sig generella mönster även om träningsmängden 

innehåller överväldigande mängder lärarbrus. Rolnick m.fl. undersöker bl.a. två olika typer av 

lärarbrus: uniformt brus och strukturerat brus. Rolnick m.fl. gör ett antal undersökningar och 

introducerar för samtliga av dem lärarbrus i träningsmängden så att den innehåller X 

slumpmässigt satta taggar (”brustaggar”) för varje ren tagg (taggar som med full säkerhet är 

korrekta). 

Uniformt brus är när bruset är jämt fördelat över alla klasser. Rolnick m.fl. (2018) undersöker 

denna typ av brus genom att introducera det i en datamängd och använder den därefter som 

träningsmängd för ett par olika nätverk. Även när förhållandet mellan rena taggar och brus är 

1:100 uppnås för samtliga djupa nätverk en träffsäkerhet på 70-90% vid testning, vilket för 

många klassificeringsproblem kan ses som goda resultat. Testet visar att träffsäkerheten 

generellt blir lägre vid högre koncentrationer av brus och för feedforward-nätverk med fler 

antal lager. Det överlägset bäst presterande nätverket var ett convolutional neural network 

(CNN). Detta beror troligtvis på att problemet var bildklassificering, vilket CNN-nätverk 

vanligtvis presterar bra på. 

Rolnick m.fl. (2018) menar att brus i praktiken oftast inte är uniformt och undersöker därmed 

strukturerat brus.  Även på träningsmängder med stor andel av detta brus visar Rolnick m.fl. 

att djupa neurala nätverk kan generalisera väl. Dock verkar det som att träffsäkerheten blir 

exponentiellt lägre ju mer strukturerat bruset blir (d.v.s. desto ”brantare trappan blir”). 
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2.4 Naive semi-supervised deep learning 

Li, Z. Ko, B. och Choi, H.-J (2018) har tagit fram naive semi-supervised deep Learning 

(NSSDL), vilket är en träningsteknik som använder sig av pseudo-taggning. NSSDL använder 

en klassificerare (pseudo-klassificerare) som genom supervised learning tränar på ett litet 

antal taggade träningsexempel och sedan används för att generera pseudo-taggar för en 

betydligt större mängd otaggad data (se vänstra modellen i Figur 5 och rad 2-3 i Figur 4). 

Efter pseudo-taggningen tränas en annan klassificerare först enbart på den pseudo-taggade 

datan genom supervised learning (förträning). När klassificeraren har tränat klart används 

den mindre mängden taggade träningsexempel (den som pseudo-klassificeraren tränade på) 

för att träna ytterligare och därigenom finjustera klassificeraren (detta steg kallas 

finjustering). När nätverket har tränat färdigt används det för att tagga om den pseudo-

taggade träningsmängden och därefter repetera processen av förträning, finjustering och 

pseudo-taggning ett antal gånger (se högra modellen i Figur 5 och rad 4-9 i Figur 4). Varför 

den pseudo-taggade datan iterativt taggas om är för att öka taggarnas korrekthet och på så 

sätt även öka klassificerarens träffsäkerhet (Li, Ko och Choi 2018). 

 

Antalet iterationer för loopen som nyss beskrevs kan variera. Det kan i vissa fall vara effektivt 

att låta klassificeraren sluta träna när valideringsträffsäkerheten slutar förbättras (Li, Ko och 

Choi 2018). Ibland kan det även vara så att högst träffsäkerhet fås om loopen stoppas efter ett 

förbestämt antal iterationer (Li, Ko och Choi 2018). 

Naive semi-supervised deep learning 

 1: procedure NSSDL (L, U) 

 2:    pseudo_classifier.train (L) 

 3:    pseudo_labels = pseudo_classifier.predict (U) 

 4:    for i = 0 ; i < N ; i++ 

 5:       P = [ U, pseudo_labels ] 

 6:       final_classifier.train (P) 

 7:       final_classifier.train (L) 

 8:       pseudo_labels = final_classifier.predict (U) 

 9:    end for 

10: end procedure 

Figur 4: Pseudokod för NSSDL (Li, Ko och Choi 2018). L = taggad träningsmängd, U = 
otaggad träningsmängd, N = antal iterationer, P = pseudo-taggad träningsmängd 
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Figur 5: Visuell förklaring av NSSDL. Till vänster illustreras den initiala pseudo-taggningen 
och till höger nätverket som därefter tränas. 

2.4.1 Tidigare experiment och diskussion 

Li, Ko och Choi (2018) utför några experiment för att påvisa effektiviteten av NSSDL. I ett av 

experimenten jämförs en klassificerare som tränas genom supervised learning med samma 

klassificerare som tränas genom NSSDL. Klassificerarna tränas båda på ett litet taggat dataset 

bestående av enbart 10 klasser med 10 träningsexempel vardera (totalt 100 träningsexempel). 

I fallet för NSSDL används dessutom ca 60 000 otaggade träningsexempel till pseudo-

taggningen. 

Resultaten som Li, Ko och Choi (2018) får från sina experiment är att 82,4% (± 1,9) 

träffsäkerhet uppnås vid träning genom NSSDL, jämfört med 70,7% (± 2,6) träffsäkerhet vid 

träning genom supervised learning. I detta scenario ges alltså en markant förbättring genom 

NSSDL. Dock redovisar Li, Ko och Choi (2018) resultat som pekar på att oavsett vilken 

pseudo-klassificerare som används i NSSDL så kommer supervised learning närmare NSSDL 

i träffsäkerhet ju större den taggade träningsmängden är. Vid 300 taggade träningsexempel 

per klass (3000 totalt) är träffsäkerheten näst intill identisk.  

Då all träningsdata är taggad (60 000 träningsexempel) fås av supervised learning 99% 

träffsäkerhet, vilket är betydligt bättre än NSSDL vid t.o.m. 3000 taggade träningsexempel. 

Det är troligt att NSSDL också kan nå samma träffsäkerhet om lika stor taggad träningsmängd 

ges, men då tappar tekniken sitt syfte eftersom den ämnas att användas när endast en liten del 

av den totala träningsmängden är taggad. Vad detta visar är att en stor taggad träningsmängd 

fortfarande är ett krav för bästa resultat.  

Li, Ko och Choi (2018) observerar att NSSDL uppnår högre träffsäkerhet ju träffsäkrare 

pseudo-taggarna är och att valfri klassificerare kan användas för pseudo-taggningen. Detta 

betyder att träffsäkrare klassificeringsresultat vid den initiala pseudo-taggningen för NSSDL 
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leder till träffsäkrare slutresultat. Den initiala pseudo-taggningen skulle kanske kunna bli 

träffsäkrare genom en sammansättning av klassificerare. 

2.5 Sammansättning av klassificerare 

En sammansättning av klassificerare är en samling klassificerare vars enskilda val på något 

sätt kombineras för att klassificera ny data (Dietterich, T. 2000, s. 1). Den huvudsakliga 

upptäckten som har gjorts kring ämnet är att sammansatta klassificerare oftast är mycket mer 

träffsäkra än de enskilda klassificerarna som sammansättningen består av (Dietterich 2000, 

s. 1). De enskilda klassificerarna i en sammansättning behöver vara träffsäkra och begå olika 

slags fel vid klassificering för att sammansättningen ska kunna leda till ökad träffsäkerhet 

(Dietterich 2000, s. 1-2). Denna upptäckt stöds av resultat presenterade av bl.a. Samir Amri, 

Lahbib Zenkouar och Mohamed Outahajala (2017) samt Verena Henrich, Timo Reuter och 

Hrafn Loftsson (2009). 

2.5.1 Simple voting 

En teknik för sammansättning av klassificerare är simple voting. Denna teknik fungerar 

genom att alla klassificerare får rösta på vad de ser som den rätta klassen (Amri, Zenkouar och 

Outahajala 2017). Sedan väljs den klass som hade flest röster.  

Simple voting kan leda till högre träffsäkerhet, men hur stor förbättringen blir beror även på 

hur oavgjorda röstningar avgörs (Amri, Zenkouar och Outahajala 2017). Ett bra 

tillvägagångssätt verkar vara att välja resultatet från den klassificerare som har högst 

träffsäkerhet (Amri, Zenkouar och Outahajala 2017). Dessvärre fås inte alltid högre 

träffsäkerhet med ökat antal klassificerare; Ibland kan fler klassificerare t.o.m leda till att 

träffsäkerheten försämras (Amri, Zenkouar och Outahajala 2017). 

2.5.2 Weighted-Majority voting 

Weighted-majority voting innebär att alla klassificerare röstar med olika stora vikter och att 

en absolut majoritet krävs för en överenskommelse (Ye F., Zhang Z., Chakrabarty K. och Gu 

X. 2013). De klassificerare som anses mer kvalificerade får större vikt och därmed mer 

inflytande i omröstningar. För att bestämma hur kvalificerad en klassificerare är använder Ye 

m.fl. (2013, s. 730) en matematisk formel som ger större vikt ju träffsäkrare klassificeraren är. 

2.5.3 Weighted voting 

Weighted voting är som weighted-majority voting förutom att ingen majoritet behövs 

(Henrich, Reuter och Loftsson 2009). Det vill säga, oavsett om majoritet uppnås eller inte väljs 

det alternativ som har fått flest röster. 

För att weighted voting ska prestera bättre än simple voting behöver större vikter ges till de 

mest kvalificerade klassificerarna (Henrich, Reuter och Loftsson 2009). Om skillnaden mellan 

vikterna är för liten blir weighted voting i praktiken simple voting och ger därmed även 

liknande träffsäkerhet, vilket kan ske ifall vikter ges proportionerligt till träffsäkerhet och 

träffsäkerheten är ungefär densamma för samtliga klassificerare (Henrich, Reuter och 

Loftsson 2009). Bättre resultat kan ibland fås av att vikterna istället sätts manuellt (Henrich, 

Reuter och Loftsson 2009). 
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2.5.4 Mångfald bland klassificerare 

Inom deep learning är mångfald (Eng. diversity) kanske det mest vanligt förekommande 

begreppet för att visa på skillnader mellan klassificerare. Arbeten som undersöker 

sammansättningstekniker lägger ofta stort fokus på att uppnå bra mångfald bland 

klassificerarna (Kuncheva, L. och Whitaker, C. 2003; Brown, G., Wyatt, J., Harris, R. och 

Yao, X. 2004; Windeatt, T. 2004). Dessvärre finns det idag ingen officiell definition på vad 

exakt mångfald är eller en standard på hur det mäts (Krawczyk, B. och Woźniak, M. 2016; 

Brown, G. m.fl. 2004). 

Kuncheva och Whitaker (2003) gör kanske en av de mest omfattande sammanställningarna 

av hur mångfald kan definieras och mätas. Teknikerna som undersöks definierar på olika 

sätt mångfald som en kompromiss mellan hur korrekta och liknande resultat som fås av 

olika klassificerare. Vad Kuncheva och Whitaker undersöker är huruvida det finns ett 

samband mellan hur dessa tekniker mäter mångfald och förbättring av träffsäkerhet som fås 

från sammansättning av klassificerare. För flera experiment ger teknikerna homogena utfall 

som tydligt visar på att träffsäkerheten stiger med ökad mångfald. Dessvärre återfanns inte 

sambandet överhuvudtaget för vissa klassificeringsproblem. Detta menar Kuncheva och 

Whitaker kan vara ett tecken på att mångfald är ett otillräckligt mått för att med säkerhet 

kunna förutspå om en sammansättning leder till ökad träffsäkerhet jämfört med den mest 

träffsäkra klassificeraren. Vidare menar Kuncheva och Whitaker att detta dessutom gör det 

oklart om tekniker för att mäta mångfald är användbara för att skapa mer träffsäkra 

sammansättningar. 

Forskarna är överens om att sammansättningar kan leda till ökad träffsäkerhet och att detta 

beror på kompletterande egenskaper bland klassificerarna, men hittills har inga signifikanta 

statistiska samband påvisats. Mångfald är inte tillräckligt, utan mer ett försök till att 

kartlägga dessa samband. Slutsatser och diskussioner kring mångfald bör därför göras med 

stor försiktighet. 

2.5.5 Konstruktion av effektiva sammansättningar 

Det finns inget självklart tillvägagångssätt för att konstruera effektiva sammansättningar. 

Dessutom är det som tidigare nämnt svårt att genom mättekniker för mångfald förutspå 

träffsäkerheten för en sammansättning (Kuncheva och Whitaker 2003). Detta gör att det är 

först efter att sammansättningen har gjorts som det säkert går att veta om en förbättring har 

skett. Trots detta har observationer gjorts kring faktorer som kan öka både mångfalden och 

träffsäkerheten. Om klassificerarna är neurala nätverk är en sådan faktor att variera antalet 

noder mellan nätverken (Islam MM., Yao, X. och Murase, K. 2003). Ytterligare en faktor är 

att låta nätverken ha olika strukturer (Rokach, L. 2010). 
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3 Problemformulering  

Tidigare i rapporten har det uppmärksammats att stora mängder taggad träningsdata behövs 

för att en klassificerare ska kunna nå sin högsta potential. Dock är det ofta brist på detta och 

det kan vara resurskrävande att framställa. NSSDL har som syfte att förbättra träffsäkerheten 

då det är brist på taggad data, men lyckas samtidigt inte uppnå samma träffsäkerhet som då 

det finns rikligt med taggad data. 

NSSDL uppnår högre träffsäkerhet ju träffsäkrare de initiala pseudo-taggarna är. Ett 

potentiellt sätt att förbättra denna teknik kan då vara att öka träffsäkerheten för de initiala 

pseudo-taggarna. Detta borde kunna göras genom sammansättningar av klassificerare 

eftersom dessa oftast uppnår högre träffsäkerhet än vad de enskilda klassificerarna i 

sammansättningen gör var för sig.  

Något som kan undersökas är om NSSDL kan nå ännu högre träffsäkerhet ifall det används 

tillsammans med röstning. Syftet med detta arbete blir därmed att svara på följande 

frågeställning; Hur påverkas träffsäkerheten för NSSDL då flera klassificerare röstar fram 

de initiala pseudo-taggarna? 

3.1 Metodbeskrivning 

För att svara på frågeställningen genomförs ett antal experiment i vilka några olika 

klassificerare som alla är neurala nätverk tränas och testas på datamängden MNIST (LeCun, 

Y., Cortes, C. och Burges J.C, C. 1998). Varje dataexempel i MNIST består av en bild på en 

handskriven siffra mellan 0 till 9 och en tagg som anger vilken siffra bilden föreställer. 

Nätverken använder bildernas pixlar som inputvärden och lär sig att klassificera dem utifrån 

tio olika klasser (d.v.s. en klass för varje siffra). För att få nätverken att bete sig olika varieras 

deras strukturer och antalet noder. 

För varje experiment delas träningsmängden upp i två delar: En mindre mängd taggad data 

och en betydligt större mängd data som hanteras som otaggad. Totalt genomförs ett antal 

experiment för vilka den enda skillnaden är hur mycket taggad träningsdata som finns 

tillgänglig.  

Ett flertal neurala nätverk med samma struktur tränas genom NSSDL med varsin unik 

klassificerare för initial pseudo-taggning. Även ett flertal andra neurala nätverk av samma 

struktur tränas med NSSDL, men istället för pseudo-taggning från en enda klassificerare görs 

den genom sammansättningar av olika klassificerare. Resultatet av allt detta är ett antal 

nätverk som har tränats genom NSSDL på normalt vis och ett antal andra nätverk som har 

tränats genom NSSDL men där den initialt pseudo-taggade datan genereras genom röstning 

(se Figur 6 för en överblick).  
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Figur 6: En visualisering av hur vanlig NSSDL jämförs mot NSSDL med röstning. Antalet 
uppsättningar pseudo-taggad data i den högra modellen kan vara fler än två. 

Experimenten repeteras ett antal gånger för att få normalfördelade resultat. Inom varje 

experiment jämförs nätverkens träffsäkerhet. Syftet är att se hur diverse röstningstekniker 

påverkar träffsäkerheten för NSSDL, samt se hur skillnaderna är gentemot supervised 

learning med en liten mängd taggad data. 

3.1.1 NSSDL med sammansatta pseudo-klassificerare 

Istället för att använda en ensam klassificerare till den initiala pseudo-taggningen i NSSDL 

använder tekniken i detta arbete flera olika klassificerare (se rad 2-6 i Figur 7). Dessa tränas 

på samma taggade datamängd och används därefter för att producera varsin uppsättning 

pseudo-taggar för resterande mängd otaggad data. En slutgiltig uppsättning pseudo-taggar fås 

från dessa uppsättningar genom antingen simple eller weighted voting. Därefter används de 

slutgiltiga pseudo-taggarna vid träning av ett neuralt nätverk på samma sätt som NSSDL 

vanligtvis gör. 
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NSSDL med sammansatta pseudo-klassificerare 

 1: procedure NSSDL (L, U) 

 2:    for i = 0 ; i < pseudo_classifiers.count ; i++ 

 3:       pseudo_ classifiers[i].train (L) 

 4:       pseudo_labels[i] = pseudo_ classifiers[i].predict (U) 

 5:    end for 

 6:    final_pseudo_labels = vote(pseudo_labels) 

 7:    for j = 0 ; j < N ; j++  

 8:       P = [ U, final_pseudo_labels ] 

 9:       final_classifier.train (P) 

10:       final_classifier.train (L) 

11:       final_pseudo_labels = final_classifier.predict (U) 

12:    end for 

13: end procedure 

 

Figur 7: NSSDL med sammansatta pseudo-klassificerare. L = taggad träningsmängd, U = 
otaggad träningsmängd, N = antal iterationer, P = pseudo-taggad träningsmängd 

 

Sammansatta klassificerare används för att producera pseudo-taggar. Hypotesen är att dessa 

är mer korrekta än pseudo-taggar som genererats av en enskild pseudo-klassificerare, 

eftersom sammansatta klassificerare ofta presterar bättre än enskilda klassificerare 

(Dietterich 2000, s. 1-2).  

 

Det finns två anledningar till att detta arbete fokuserar på NSSDL och inte andra pseudo-

taggningstekniker: den första är för att NSSDL ger ökad träffsäkerhet jämfört med supervised 

learning då det är brist på taggad data och presterar dessutom konstant bättre upp till ganska 

stora mängder taggad data. Den andra anledningen är att NSSDL är flexibel på det sätt att 

tekniken kan användas till att träna vilket neuralt nätverk som helst och att valfria 

klassificerare kan användas till pseudo-taggningen (Li, Ko och Choi 2018). Denna flexibilitet 

gör det möjligt att experimentera på scenarion med varierande förutsättningar i form av 

klassificerare, datamängd etc. 

Vid användning av simple voting är det viktigt att tänka på antalet klassificerare. Självklart 

måste antalet klassificerare vara större än ett för att det ska bli någon röstning. Om antalet är 

två blir risken att många röstningar slutar oavgjort, något som gör att resultatet i större grad 

baseras på hur oavgjorda röstningar avgörs snarare än på mångfalden bland klassificerarna. 

För simple voting verkar det därmed rimligt att åtminstone använda tre olika klassificerare. 

För weighted voting är det viktigt att det inte finns en klassificerare vars vikt är större eller 

den samma som summan av resterande klassificerares vikter. Om vikten är större kommer 

klassificeraren att vinna i samtliga omröstningar och är den likvärdig fås samma problem som 

för simple voting med två klassificerare. Det är även tänkbart att weighted voting med få 

klassificerare lättare kan leda till att klassificerare med stora vikter vinner oproportionerligt 
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ofta. Något som tyder på att alltför små sammansättningar bör undvikas är att Henrich, Reuter 

och Loftsson (2009) i samtliga fall för weighted voting aldrig använder färre än fem 

klassificerare. 

3.1.2 Träningstekniker 

Under varje experiment tränas ett antal neurala nätverk med identisk struktur men med olika 

träningstekniker: 

För varje struktur fås ett nätverk som tränas genom supervised learning på samma taggade 

träningsmängd som används till NSSDL. Dessa nätverk undersöks för att kunna jämföra hur 

NSSDL, med eller utan röstning, presterar jämfört med ett nätverk som inte använder pseudo-

taggning.  

Flera nätverk med samma struktur tränas genom ren NSSDL med olika nätverk som pseudo-

klassificerare och används som jämförelsepunkt för att se hur träffsäkerheten påverkas när 

röstning används. Varför endast en typ av nätverksstruktur tränas är för att minimera antalet 

faktorer som kan påverka resultaten. 

Flera nätverk med samma struktur tränas genom NSSDL med olika röstningstekniker. De 

röstningstekniker som används är antingen simple eller weighted voting. Dessa nätverk är de 

som huvudsakligen undersöks för att kunna besvara frågeställningen. Varför flera olika 

röstningstekniker undersöks är för att se om sättet som röstningen utförs på påverkar 

träffsäkerheten. 

För NSSDL (både med och utan röstning) används de nätverk som tränats genom supervised 

learning som pseudo-klassificerare. Pseudo-klassificerarna tränas alltså endast en gång och 

återanvänds för samtliga körningar av NSSDL. Det är viktigt att de återanvänds för att de olika 

körningarna av NSSDL ska ha samma förutsättningar när det kommer till de pseudo-

klassificerare som används. Detta hade inte varit fallet ifall pseudo-klassificerarna tränats om 

inför varje körning eftersom träningen av ett nätverk beror på slumpmässiga faktorer 

(Alpaydin, E. 2010, s. 476).  

3.1.3 Utvärderingsmetoder 

Li, Ko och Choi (2018) redovisar träffsäkerheten för NSSDL genom normalfördelning, vilket 

gör det lämpligt att använda samma teknik även i detta arbete. Varför normalfördelning är 

intressant är för att det både ger ett genomsnitt av nätverkens träffsäkerhet och hur 

spridningen kan förväntas vara. För varje experiment fås nätverkens normalfördelade 

träffsäkerheter genom att experimenten upprepas ett antal gånger. Utöver nätverkens 

träffsäkerheter normalfördelas även flera andra mätvärden av samma anledningar. 

Nätverkens träffsäkerhet utvärderas utifrån två aspekter: Den första är träffsäkerhet över alla 

klasser (övergripande träffsäkerhet). Detta ger ett enkelt mått på hur väl nätverken presterar 

överlag. Dessvärre säger denna typ av träffsäkerhet ingenting om hur bra nätverken är på att 

känna igen olika klasser. Två nätverk som har liknande övergripande träffsäkerhet skulle 

mycket väl kunna vara väldigt olika, till exempel om det ena är exceptionellt bra på vissa 

klasser medan det andra är mer jämnbra på alla. Vilket av nätverken som är bäst i ett verkligt 

scenario beror på vilka krav som ställs. För att täcka in sådana fall utvärderas i detta arbete 

därför även träffsäkerhet per klass. 
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Eftersom Li, Ko och Choi (2018) menar att NSSDL blir bättre ju träffsäkrare de initiala 

pseudo-taggarna är verkar det relevant att utvärdera hur deras träffsäkerheter skiljer sig 

mellan vanlig NSSDL och NSSDL med röstning. Pseudo-taggarnas träffsäkerheter mäts 

genom att de jämförs med de egentliga taggarna från MNIST. Av samma anledningar som för 

nätverkens träffsäkerheter utvärderas träffsäkerheten för pseudo-taggarna både övergripande 

och per klass. Dessutom jämförs träffsäkerhet per klass mellan pseudo-taggarna och det 

resulterande nätverket för att se hur deras egenskaper har förts vidare till nätverket. 

För att kunna diskutera effekterna som röstning har på NSSDL kan det vara nödvändigt att ha 

en djupare förståelse för hur röstningsresultaten uppkommer. Därför undersöks hur ofta det 

vinnande alternativet röstas fram av olika antal klassificerare (d.v.s. en enskild klassificerare 

upp till antalet klassificerare som utgör omröstningen). Dessutom undersöks träffsäkerheten 

för de olika antalen. Tillsammans ger dessa mätvärden en inblick i hur lika klassificerarna 

röstar och hur gynnsam röstningen är. Fokus ligger inte på att analysera varje enskild 

klassificerare, utan istället skapa en övergripande bild av hur klassificerarna samspelar vid 

röstning.  

3.2 Metoddiskussion 

Denna del innehåller en mer djupgående diskussion om metodval i form av styrkor och 

svagheter. Diskussionen behandlar metoder som används i arbetet, men det ges även 

motiveringar till varför vissa andra alternativa metoder inte används. 

3.2.1 Övergripande metod 

Anledningen till att tekniska experiment används som undersökningsform är för att resultaten 

lätt kan jämföras med varandra eller med resultat från annan forskning. Dessutom är tekniska 

experiment en vanligt förekommande och allmänt accepterad undersökningsform i tidigare 

forskning inom deep learning (Li, Ko och Choi 2018; Kuncheva, L. och Whitaker, C. 2003; 

Rolnick m.fl. 2018). 

Ett problem med tekniska experiment är dessvärre att resultaten som fås enbart representerar 

stickprov och inte alla möjliga utfall. Diverse val som görs för experimenten skulle dessutom 

kunna leda till missvisande resultat. Exempelvis skulle en för liten taggad träningsmängd 

kunna leda till att ett djupare nätverk inte når sin högsta potential (Ng, A. 2017), vilket i sin 

tur kanske gör att den har en negativ inverkan på röstningsresultat. Även hur dataexemplen i 

träningsmängden väljs ut skulle kunna påverka hur lätt eller svårt nätverken har för att lära 

sig. Eftersom det inte alltid är lätt att veta vilka val som kan leda till missvisande resultat är 

det därför viktigt att inte dra förhastade slutsatser när resultaten analyseras. 

En annan vanlig undersökningsform är användartester. Detta skulle dessvärre vara olämpligt 

att använda i det här arbetet eftersom problemformuleringen ämnar svara på något som är 

högst objektivt och som inte påverkas av personliga synpunkter. 

3.2.2 Utvärderingsmetoder 

Ett problem med att för NSSDL jämföra träffsäkerhet per klass mellan de initiala pseudo-

taggarna och det slutgiltiga nätverket är i detta arbete att träffsäkerheterna mäts på olika 

datamängder. Olika förutsättningar fås då den pseudo-taggade datamängden inte är 

densamma som testmängden. Varför detta ändå görs är för att tydligare kunna se de initiala 

pseudo-taggarnas inverkan på träningen. Samma datamängd hade kunnat användas genom 
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att låta klassificerarna som utför den initiala pseudo-taggningen även klassificera testdatan 

för att därefter mäta träffsäkerheten. Eftersom testmängden inte användes till träningen hade 

det dock utifrån denna träffsäkerhet blivit svårare att se hur de initiala pseudo-taggarna 

påverkat träningen. 

Det är inte lätt att konstruera nätverk som säkert beter sig annorlunda då det som tidigare 

nämnt är svårt att på förhand undersöka om en sammansättning av klassificerare leder till 

ökad träffsäkerhet (Kuncheva och Whitaker 2003). Av denna anledning, samt för att hålla 

arbetet inom dess givna tidsram, görs inget förarbete som säkerställer god mångfald bland 

klassificerarna. Detta medför absolut risken att sammansättningarna inte ger ökade 

träffsäkerheter.  Dock finns det flera arbeten som inte undersöker mångfald och ändå uppnår 

högre träffsäkerhet genom sammansättning (Amri, Zenkouar och Outahajala 2017; Henrich, 

Reuter och Loftsson 2009). Förutsatt att inte färre nätverk används än i dessa arbeten 

(åtminstone tre stycken) och att nätverken konstrueras med mångfald i åtanke, vilket görs 

genom att variera struktur och antal noder, känns det troligt att träffsäkerheten kan öka även 

i detta arbete. Detta är tyvärr bara ett antagande, så den uppmärksammade risken kvarstår. 

Tekniken som används för att undersöka röstningsresultatet är framtagen just för detta 

arbete. Eftersom den mäter både röstningsmönster och träffsäkerhet skulle den kunna ses 

som en teknik för att mäta mångfald likt teknikerna som undersöks av Kuncheva och Whitaker 

(2003). Varför en egen mätteknik väljs istället för en redan existerande är dels för att ingen av 

tidigare tekniker anses av Kuncheva och Whitaker som bäst. De rekommenderar istället att 

teknik väljs utefter hur lätt det går att tolka resultatet som ges. Till skillnad från tidigare 

tekniker som kombinerar träffsäkerhet och röstningsmönster till ett mätvärde ger tekniken i 

detta arbete istället två separata mätvärden. Detta gör det enklare att separat analysera de 

båda aspekterna. Dessutom ger tekniken en bild av hur ofta det vinnande alternativet var fel 

vid olika antal röstande. 

Li, Ko och Choi (2018) gör jämförelser mellan NSSDL och supervised learning på ett flertal 

olika datamängder och visar att NSSDL leder till liknande förbättringar i samtliga fall. Även i 

detta arbete hade det varit intressant att utföra experiment på flera datamängder i syfte att 

utvärdera hur väl NSSDL med röstning fungerar generellt. Dessvärre är arbetet ganska 

omfattande redan med en datamängd. En ytterligare datamängd kan innebära att extra tid 

behöver läggas på att ta fram fler klassificerare eftersom de klassificerare som tränas på 

MNIST inte nödvändigtvis presterar lika väl på andra datamängder. Att fokusera på en enda 

datamängd gör det dessutom möjligt att mer ingående analysera hur datans egenskaper kan 

kopplas till experimentresultaten. 
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4 Implementation 

I detta kapitel beskrivs implementationen av artefakten och de designval som har gjorts. Först 

ges en övergripande förklaring av implementationen och detaljer om datamängden som 

används. Sedan förklaras och motiveras designval som har gjorts för implementationen av de 

neurala nätverken, röstningstekniker och NSSDL. 

4.1 Övergripande implementation 

Artefakten implementeras i programmeringsspråket Python (Python Software Foundation 

2018), vilket primärt är för att kunna använda deep learning-biblioteket Keras (Keras Team 

2018). Keras innehåller ett gränssnitt som på en relativt hög abstraktionsnivå gör det enkelt 

att bygga, träna och testa neurala nätverk.  

4.1.1 Komponenter och struktur 

Artefakten är uppbyggd av ett antal moduler bestående av skripts som tillsammans utgör två 

grupper (se Figur 8), vilka har en indirekt koppling till varandra men som inte behöver köras 

samtidigt. 

Den ena gruppen (överst i Figur 8) utgår från en experiment-modul som har till uppgift att 

genomföra samtliga experiment som beskrivs i metodbeskrivningen. Denna använder i sin tur 

andra moduler för att skapa nätverken och sedan träna dem genom antingen NSSDL eller 

supervised learning. För att utföra NSSDL med röstning genererar och skickar NSSDL-

modulen flera uppsättningar pseudo-taggar till en röstningsmodul som därefter returnerar en 

framröstad uppsättning. Allteftersom experimenten genomförs sparas diverse resultat på 

hårddisken för användning i ett senare skede. 

 

Figur 8: Illustration av de viktigaste modulerna som utgör artefakten och hur de använder 
varandra. En pil innebär att modulen som utgör utgångspunkten använder modulen som 

pilen pekar på. 

Experiment 

NSSDL Supervised Learning 

Röstning Keras 

Utvärdera resultat 

Spara resultat 

Ladda resultat 

Skapa nätverk 
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Den andra gruppen moduler (längst ner i Figur 8) implementerar funktionalitet som på olika 

sätt utvärderar och analyserar det resultat som har sparats.  Eftersom resultatet laddas från 

hårddisken kan denna grupp moduler köras separat från den första gruppen. 

Keras används primärt genom NSSDL-, “Skapa nätverk”- och “Supervised Learning”-

modulerna (se Figur 8) för att skapa och träna neurala nätverk, men biblioteket används även 

för att testa och spara/ladda nätverk. 

4.1.2 Inställningar för Keras 

Keras-gränssnittet implementeras per automatik genom Tensorflow, vilket är ett deep 

learning-bibliotek på lägre abstraktionsnivå, men det är även möjligt att ändra vilket bibliotek 

Keras använder som back-end. För detta arbete byts Keras back-end-bibliotek ut mot en 

version av Tensorflow som körs på grafikkortet istället för på processorn (Google Brain Team 

2018).  Resultatet blir detsamma oavsett vilken version som används, men vid träning och 

testning av ett neuralt nätverk går det flera gånger snabbare om beräkningarna görs på 

grafikkortet. 

4.2 Datamängd 

För att träna samtliga neurala nätverk används datamängden MNIST, vilken består av 

handskrivna siffror från 0 till 9 och innehåller totalt 60 000 tränings- respektive 10 000 

testexempel (LeCun, Cortes och Burges 1998). Varje träningsexempel tar formen av en 

gråskalebild med upplösningen 28x28 pixlar och innehåller exakt en siffra mellan 0 till 9 (se 

Figur 9). Ett neuralt nätverk som tränar på MNIST använder pixlarna som inputvärden och 

lär sig att klassificera bilderna utifrån tio olika klasser (d.v.s. en klass för varje siffra).  

Det finns flera anledningar till varför just MNIST används i detta arbete: För det första 

används det i ett flertal studier som detta arbete baseras på (Rolnick m.fl. 2018 samt Li, Ko 

och Choi 2018), vilket underlättar för jämförelser mellan arbeten. MNIST borde även vara av 

hög kvalité då det är vida använt i andra arbeten inom deep learning. Ytterligare en anledning 

till att använda MNIST är för att det innehåller många träningsexempel. Detta ger stor frihet 

i att kunna träna neurala nätverk med varierande mängd träningsexempel och/eller 

fördelning av klasser i träningsmängden. 

MNIST är fritt att ladda ner direkt från skaparna men följer även med som paket i Keras (Keras 

Team 2018). I detta arbete väljs det senare alternativet eftersom det på diverse sätt anpassar 

MNIST för att direkt kunna användas med Keras. 
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Figur 9: Några dataexempel ur MNIST 

4.2.1 Förbehandling av data 

Datan normaliseras innan den tas emot av nätverken. Normalisering innebär att datan skalas 

om så att den inte täcker ett allt för stort spektrum av värden (Deeplizard 2018). Detta är 

viktigt eftersom  relativt stora värden får större inverkan enbart p.g.a. deras storlek då 

inputvärdena till en nod adderas, vilket i sin tur gör det svårare för nätverket att lära sig 

(Deeplizard 2018). I MNIST innehåller dataexemplen färgvärden för pixlar som ligger i 

spektrumet 0 till 255. Genom att dividera alla värden med 255 normaliseras datan till att 

istället innehålla värden som ligger i spektrumet 0 till 1. 

Den mindre mängden taggad träningsdata som används i experimenten väljs ut så att den 

innehåller lika många träningsexempel från varje klass. Detta görs delvis för att förhålla sig 

till samma experimentförutsättningar som Li, Ko Choi (2018) hade i sina experiment kring 

NSSDL, men även för att motverka overfitting över enskilda klasser. 

4.3 Neurala nätverk 

Detta delkapitel går först igenom lite hur neurala nätverk generellt konstrueras i Keras. 

Därefter beskrivs strukturen för nätverken som används i arbetet och hur de tränas genom 

supervised learning. 

4.3.1 Konstruera nätverk i Keras 

Ett feed forward-nätverk skapas genom att använda klassen Sequential (Keras Documentation 

u.å.a). Nätverkets struktur byggs upp genom att lägga till lager i den ordning som de ska 

exekvera när data flödar genom nätverket (se exempel i Appendix A).  

Det finns olika typer av lager som alla fungerar olika (Keras Documentation u.å.b). Exempelvis 

kan varje lager i sig vara uppbyggd av flera inre lager och flödet av data inom lagren sker inte 

alltid sekventiellt. Exakt hur datan flödar inom enskilda lager spelar dock ingen roll för 

nätverkets övergripande flöde; mellan lagren sker det alltid sekventiellt med start och slut i 

nätverkets första respektive sista lager. Lagren skiljer sig dessutom åt i hur de konfigureras i 
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form av t.ex. antal noder, aktiveringsfunktion etc. Vissa konfigurationsparametrar återfinns 

för alla lagertyper, men ofta finns det dessutom lagerspecifika parametrar. 

Gemensamt för alla feed forward-nätverk i Keras är att de alltid innehåller ett input- och ett 

outputlager. Outputlagret är alltid det sista lagret i nätverket. Inputlagret anges implicit 

genom parametern input_shape i första lagret (se Appendix A). Ett nätverk i Keras accepterar 

endast dataexempel i form av listor som kan vara nästlade. Vad parametern input_shape i 

själva verket anger är formen på listorna, d.v.s. hur många element det finns i varje dimension 

av listan. Alla dataexempel som går in i ett nätverk måste ha samma form som input_shape är 

satt till.  

Utöver lager finns s.k. wrappers som omsluter ett lager och på diverse sätt modifierar dess 

funktionalitet (Keras Documentation u.å.c). Vissa wrappers kan omsluta flera olika lagertyper 

medan andra endast fungerar för en specifik typ. 

4.3.2 Nätverksstrukturer 

Totalt implementeras fem olika nätverk. Dessa är uppbyggda med Keras utifrån tidigare 

nätverk som har visats uppnå hög träffsäkerhet på MNIST eller andra datamängder bestående 

av bilder (Keras Team 2019). Just dessa nätverk valdes eftersom  det är viktigt att samtliga 

nätverk har hög träffsäkerhet för att kunna skapa träffsäkra sammansättningar. Några av 

nätverken är tagna rakt av och andra är modifierade för att vara annorlunda i syfte att försöka 

få nätverken att begå olika fel vid klassificering då detta också är viktigt för en bra 

sammansättning (Dietterich 2000, s. 1-2). Se Appendix A för fullständig överblick av 

nätverken. 

Antalet noder och nätverksstrukturerna varieras för att skapa mångfald bland nätverken 

(Islam, Yao, och Murase 2003; Rokach, L. 2010). Rent konkret görs detta genom att mellan 

nätverken variera lagertyper, antal lager och konfiguration av lagren. Angående antalet lager 

görs vissa nätverk extra djupa eftersom detta skulle kunna få dem att hitta mer komplexa 

mönster i datan (Alpaydin 2010, s. 245–246). 

Outputlagret är identiskt för alla nätverk och tar formen av ett fullt kopplat lager (Dense) som 

har samma antal neuroner som det finns klasser (10st i fallet för MNIST). Lagret använder 

aktgsfunktionen softmax för att vid klassificering få ut värden mellan 0 till 1 som motsvarar 

hur säker nätverket är på de olika alternativen, varpå det säkraste alternativet väljs (Google 

Brain Team 2017). 

Två av nätverken som implementeras är olika varianter av ett CNN. I den första varianten (se 

”CNN” i Figur 10) används ett Conv2D-lager som extraherar egenskaper från bilderna (Keras 

Documentation u.å.d). Genom ett MaxPooling2D-lager filtreras datan så att endast de 

viktigaste egenskaperna kvarstår. Ett Dropout-lager används därefter för att minska risken 

för overfitting genom att det slumpmässigt filtrerar ut vissa egenskaper. 
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Figur 10: Övergripande lagerstruktur för de olika nätverken 

Conv2D och MaxPooling2D tar emot och ger ifrån sig flerdimensionell data. Ett Flatten-lager 

konverterar datan till att vara endimensionell för att outputlagret ska ge ifrån sig en lista med 

skalärer som motsvarar hur säkert nätverket känner sig på samtliga klasser. Detta blir inte 

fallet om datan är av högre dimension eftersom  ett Dense-lager alltid ger ifrån sig data av 

samma dimension som datan det tog emot hade. 

Den andra varianten av CNN är i princip bara en djupare variant av den första (se ”Djup CNN” 

i Figur 10). Något att notera är att denna variant innehåller ett extra Dense-lager innan 

outputlagret. Detta är för att ytterligare analysera datan. 

Det implementeras även två varianter av fullt kopplade multi layer percepton-nätverk (MLP) 

(se ”MLP” och ”Djup MLP” i Figur 10) som endast innehåller Dense- och Dropout-lager. Den 

första varianten innehåller två av varje lager tillsammans med input- och outputlager. Den 

andra varianten av MLP är i princip samma som den första varianten men djupare. 

Det sista nätverket som implementeras i artefakten är ett hierarchial recurrent neural 

network (HRNN) som använder två stycken av den repeterande lagertypen LSTM, där ett av 

lagren är omslutet av en wrapper (se ”HRNN” i Figur 10). Wrappern är av typen 

TimeDistributed och har som funktion att forma om inputen för lagret den omsluter (Keras 

Documentation u.å.c). Varje dataexempel som inputen består av blir uppdelat i mindre delar 

utifrån den yttersta dimensionen och skickas sedan en i sänder som input till lagret som 

omsluts. 
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4.3.3 Träning 

I syftet att maximera nätverkens träffsäkerhet används i detta arbete model checkpoints. Detta 

är en teknik som innebär att den nätverkskonfiguration som under träningen gav högst 

träffsäkerhet på valideringsmängden sparas undan (Brownlee 2016). Nätverken tränas 

dessutom under ett stort antal epoker för att öka sannolikheten att den bästa möjliga 

konfigurationen fås. Eftersom konfiguration väljs baserat på träffsäkerhet på 

valideringsmängden är det återigen viktigt att den inte är för liten så att hög overfitting fås. 

En liten valideringsmängd gör det även svårare att utvärdera i detalj; Två konfigurationer som 

egentligen presterar olika kan framstå som lika bra då skillnaden är för liten för att mäta över 

den befintliga valideringsmängden, vilket i sin tur kan leda till att den bästa konfigurationen 

förbises.  

Li, Ko och Choi (2018) använder early stopping för att maximera träffsäkerheten för sina 

pseudo-klassificerare. Denna teknik innebär att en klassificerare slutar träna om den inte 

förbättrar sin träffsäkerhet på valideringsmängden inom ett visst antal epoker (d.v.s. 

träningsomgångar). Problemet med early stopping är att nätverkskonfigurationen från 

epoken som träningen slutade vid inte nödvändigtvis är den bästa. Dessutom är det svårt att 

veta inom vilka marginaler träffsäkerheten varierar och hur många epoker en eventuell 

förbättring kräver. Visserligen kan early stopping markant reducera träningstiden, men 

eftersom röstning kräver träffsäkra klassificerare för att prestera väl kan early stopping 

innebära en risk att använda.  

4.3.4 Validering 

För samtliga nätverk reserveras en andel av träningsmängden som valideringsmängd. Det är 

viktigt att andelen är av rätt storlek. En för stor andel valideringsmängd kan leda till ökad 

overfitting på träningsmängden eftersom det finns för lite data att träna på. Om 

valideringsmängden däremot är för liten finns det risk att den innehåller en ojämn 

klassfördelning, vilket istället kan leda till overfitting på valideringsmängden (Bishop 1995, s. 

372).  En annan risk med små valideringsmängder är att måttet på träffsäkerheter de ger blir 

mindre exakta. Detta kan resultera i ett sämre nätverk eftersom dess hyperparametrar justeras 

utifrån valideringen. 

Valideringsmängden är i detta arbete 20% av den taggade datamängden för samtliga nätverk. 

Valet baseras delvis på att Li, Ko och Choi (2018) använde lika stor mängd i sina experiment 

kring NSSDL. Dessutom gör 20% det möjligt att valideringsmängden kan innehålla 

dataexempel från varje klass till så lågt som endast 50 taggade dataexempel. För att säkerställa 

att alla klasser är representerade tilldelas valideringsmängden lika många dataexempel från 

varje klass. 

För att nätverkens förutsättningar inte skall variera använder de samma valideringsmängd 

inom varje experimentrepetition. Den taggade datamängden är densamma mellan 

experimentrepetitionerna, men hur den fördelas mellan tränings- och valideringsmängd 

varierar. Detta är för att experimentresultaten inte ska vara bundna till ett enda sätt att fördela 

dataexemplen på. 

4.4 Röstning 

I detta arbete implementeras weighted voting och simple voting. Oavsett röstningsteknik finns 

det ett par saker som behöver specificeras. Den mest självklara är de olika uppsättningarna 
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taggar som utgör röstningen. Kraven på dessa uppsättningar är att antalet taggar inte skiljer 

mellan uppsättningarna, att taggarna har genererats från samma datamängd samt att 

taggarna syftar på dataexempel i samma ordning. Det får inte vara så att det mellan 

uppsättningarna skiljer vilket dataexempel som tagg nr N syftar på. 

Ytterligare en sak som alltid behöver specificeras är klassificerarnas träffsäkerheter. Detta är 

för att oavgjorda röstningar avgörs genom att alternativet som den enskilt träffsäkraste 

klassificeraren röstade på väljs (Amri, Zenkouar och Outahajala 2017). 

4.4.1 Weighted voting 

Artefakten implementerar flera tekniker för att bestämma storleken på vikterna för de 

röstande klassificerarna. Dessa genererar vikter utifrån klassificerarnas träffsäkerheter. Att 

linjärt skala viktbestämningen utefter träffsäkerhet är dessvärre ingen bra idé då det har visats 

förskjuta resultatet till att bli mer baserat på antalet klassificerare än hur stora deras vikter är 

(Henrich, Reuter och Loftsson 2009). För att undvika detta har vikter i tidigare arbeten 

beräknats med den icke-linjära funktionen 𝑣 =  log2( 
1−𝑓

𝑓
 ) (se Figur 11) (Ye m.fl. 2013), där 

f är andelen fel (motsatsen till träffsäkerhet) och v är den slutgiltiga vikten. Dock fås negativa 

värden då f > 50%, vilket skulle kunna ge konstiga röstningsresultat eftersom bra 

klassificerare kan straffas om dåliga klassificerare råkar rösta på samma alternativ. Kanske är 

negativa värden inte ett problem eftersom  Ye m.fl. (2013) inte uppmärksammar detta och 

uppvisar ökad träffsäkerhet när funktionen används. Dessutom är det möjligt att nätverken 

aldrig får under 50% träffsäkerhet då det är ett ganska lågt värde. För att vara på den säkra 

sidan används i detta arbete även funktionen 𝑣 =  log2( 
2−𝑓

𝑓
 ) (se Figur 11). Denna formel 

beter sig liknande den första men returnerar aldrig värden under 0. 

 

Figur 11: Grafer till de olika funktionerna för viktsättning baserat på mängden fel. 
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Ett potentiellt problem med 𝑣 =  log2( 
2−𝑓

𝑓
 ) är att dess graf i princip har en linjär lutning 

fram till att andelen fel är väldigt liten. Förutsatt att samtliga klassificerare inte presterar 

extremt bra innebär detta att vikterna kan bli snarlika även om klassificerarna har märkbart 

olika träffsäkerheter. Detta kan som tidigare nämnt få röstningsresultatet att till för stor del 

baseras på antalet klassificerare. För att motverka detta problem implementeras även den 

alternativa funktionen  =  log( 
1

𝑓
 )2  (se Figur 11). Effekten av denna funktion är att 

klassificerare som presterar väl får exponentiellt större vikt än sämre presterande 

klassificerare, vilket i sin tur minskar påverkan som antalet klassificerare har på 

röstningsresultatet. 

4.4.2 Simple voting 

Simple voting använder exakt samma implementation som weighted voting. Vad som gör det 

hela till simple voting är att alla klassificerare får sina röstningsvikter manuellt satta till 

samma värde. Så länge alla vikter har exakt samma värde spelar det ingen roll vad det är. 

4.5 NSSDL 

NSSDL är med mindre modifikationer implementerad som tekniken beskrivs av Li, Ko och 

Choi (2018). Nätverken från sektion 4.3 genererar, med eller utan röstning, de initiala pseudo-

taggarna som sedan skickas vidare till NSSDL-loopen (se Figur 12). 

NSSDL-loopen 

 1: for i = 0 ; i < N ; i++ 

 2:    pseudo_labeled_data = [ unlabeled_data, pseudo_labels ] 

 3:    final_classifier.train (pseudo_labeled_data) 

 4:    final_classifier.train (labeled_data) 

 5:    pseudo_labels = final_classifier.predict (unlabeled_data) 

 6: end for 

Figur 12: De essentiella delarna av loopen i NSSDL. 

I NSSDL-loopen tränas den slutgiltiga klassificeraren först en epok på den pseudo-taggade 

datan för att därefter finjusteras genom att träna en epok på den taggade datan. När 

klassificeraren sedan har avslutat en träningsomgång används den till att generera nya 

pseudo-taggar för den otaggade datan. Li, Ko och Choi (2018) föreslår ett par olika tekniker 

för att stoppa loopen tidigt i syfte att uppnå bättre träningsresultat. Eftersom resultaten av 

dessa tekniker verkar variera beroende på situation valdes i detta arbete ett fast antal 

iterationer. 

4.5.1 Avvägningar i implementation 

För att träffsäkerheten som uppmäts under träningen bättre ska stabiliseras klassutjämnar Li, 

Ko och Choi (2018) kontinuerligt pseudo-taggarna så att ingen klass blir överrepresenterad. I 

detta arbete utelämnas klassutjämningen på grund av att det inte ges någon utförlig 

beskrivning till hur exakt den görs och för att det verkar tvivelaktigt att basera den på delvis 

felaktiga taggar. Eftersom det inte finns något sätt att veta vilka pseudo-taggar som är korrekta 

borde den verkliga klassfördelningen bli fel oavsett. Det är även tänkbart att en felaktig 

klassutjämning kan påverka träningen negativt genom att klasser med lägre träffsäkerhet 
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maskeras som andra klasser och därmed “försvinner”. Den slutgiltiga klassificeraren hade 

därmed kunnat bli sämre på att känna igen dessa klasser eftersom det till synes finns få 

träningsexempel av dem, men den hade även kunnat bli sämre på att känna igen andra klasser 

eftersom de maskerade klasserna utgör brus. Av samma anledning som  för pseudo-taggarna 

klassutjämnas inte heller valideringsmängden som tas från dem. 

Då träningen i NSSDL-loopen använder en valideringsmängd skulle det gå att använda model 

checkpoints för att försöka förbättra träffsäkerheten. Dock görs det inte i detta arbete av två 

primära anledningar. Den första är att detta arbete endast undersöker om den initiala pseudo-

taggningen kan förbättras, vilket innebär att större ändringar till andra delar av NSSDL om 

möjligt bör undvikas. Den andra anledningen är att det är svårt att veta vilken 

valideringsmängd som är bäst att använda. Detta är eftersom nätverket utvärderar 

träffsäkerhet mot olika valideringsmängder, d.v.s. en under förträningen och en annan under 

finjusteringen. Att validera mot förträningsmängden är fördelaktigt eftersom den är stor och 

därmed resulterar i precisa mått för träffsäkerheter. Nackdelen är att inte alla taggar är 

korrekta. Med fintjusteringsmängden är det precis tvärtom; mindre precisa mått men alla 

taggar är korrekta. 

4.5.2 NSSDL och röstning 

I fall då det finns mycket data kan vikter för weighted voting baseras utifrån träffsäkerheten 

på en testmängd. Finns det begränsat med data, som i fallen när NSSDL är menad att 

användas, kan det vara negativt att reservera en testmängd eftersom träningen behöver all 

data den kan få. För att inte begränsa träningen och kunna utvärdera på data som nätverket 

inte har tränat på används träffsäkerheterna från valideringsmängden för pseudo-

klassificeraren/-arna  till att generera vikter. 

Valideringsmängden får som tidigare nämnt inte vara för stor eftersom det kan leda till ökad 

overfitting på träningsmängden. Dessvärre skulle det kunna innebära problem om 

valideringsmängden är extremt liten då det resulterar i inexakta träffsäkerheter. När vikter 

sedan genereras utifrån dessa träffsäkerheter blir de grovt avrundade från hur träffsäkra 

klassificerarna egentligen är, vilket skulle kunna försämra röstningsresultatet.  

Som beskrivs i kapitel 4.3.4 är valideringsmängden för den taggade datamängden 

klassutjämnad och utgör 20% av datan. Valideringsmängdens uppbyggnad är även till fördel 

för viktgenereringen. Att 20% används är bra eftersom det även för mycket små mängder data 

finns tillräckligt många exempel att utvärdera på så att träffsäkerheterna inte blir allt för grovt 

avrundade. En klassutjämnad valideringsmängd skulle dessutom kunna ge bättre 

röstningsresultat eftersom det inte är möjligt för klassificerare som överpresterar på vissa 

klasser att få en orättvis fördel genom att samma klasser är överrepresenterade i 

valideringsmängden. 
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5 Utvärdering 

Målet med detta kapitel är att försöka besvara frågeställningen. För att kunna göra det utförs 

en undersökning enligt metodbeskrivningen. Kapitlets första del presenterar detaljer kring 

utförandet. Sedan analyseras resultaten från undersökningen för att i kapitlets sista del ha 

underlag som används till att dra slutsatser kring frågeställningen. 

5.1 Presentation av undersökning 

Totalt genomfördes tre experiment i vilka taggade datamängder med 100, 500, respektive 1 

000 exempel användes. I samtliga experiment användes även 60 000 otaggade dataexempel 

(d.v.s. alla träningsexempel från MNIST utan taggar). Varje experiment upprepades tio gånger 

för att kunna normalfördela resultaten. Klassificerarna med nätverksstrukturerna från kapitel 

4.3.2 (se Figur 10) tränades genom antingen supervised learning, NSSDL eller NSSDL med 

röstning.  Alla fem strukturer tränades också genom supervised learning. Dessa klassificerare 

användes därefter som pseudo-klassificerare för samtliga varianter av NSSDL. För vanlig 

NSSDL innebar detta fem körningar i vilka klassificerarna turades om att vara pseudo-

klassificerare. Alla ingick som pseudo-klassificerare för NSSDL med röstning, vilket totalt gav 

fyra körningar: en för simple voting och tre för weighted voting med olika formler för 

viktgenerering.  

Gemensamt för alla klassificerare som tränades genom NSSDL var att de var strukturerade 

som djup CNN (se Figur 10). Anledningen till att samma nätverksstruktur användes för alla 

klassificerare var för att vara konsekvent i alla experiment. Att strukturen just var djup CNN 

är för att den i överlag var träffsäkrast med supervised learning över samtliga taggade 

datamängder. I ett verkligt scenario då tekniken appliceras hade troligtvis den mest träffsäkra 

klassificeraren valts ut för att maximera den resulterande träffsäkerheten, vilket därmed 

gjorde det lämpligt att göra detsamma i detta arbete. 

5.1.1 Förberedning av träningsmängd 

De taggade datamängderna klassutjämnades för att kunna representera alla klasser, vilket 

därmed innebar att det fanns 10, 50 respektive 100 dataexempel per klass i de olika 

experimenten. För att vara konsekvent användes exakt samma taggade datamängder för varje 

repetition av respektive experiment. 

Den stora mängden otaggade dataexempel klassutjämnas inte. Detta var för att det i ett 

verkligt scenario inte hade varit möjligt att göra eftersom  exemplen som sagt saknar taggar 

att utgå från. Dessutom har MNIST en hyfsat jämn klassfördelning, så risken för stor 

overfitting för vissa klasser är troligtvis låg. 

5.1.2 Träning av klassificerare 

Samtliga klassificerare som tränade genom supervised learning reserverade 20% av den 

taggade datamängden som valideringsmängd. För de klassificerare som istället tränade 

genom NSSDL reserverades två olika valideringsmängder som utgjorde 20% av den 

datamängd de utgick från. Den ena mängden togs från den pseudo-taggade datamängden och 

användes under förträningen, medan den andra kom från den taggade datamängden och 

användes under finjusteringen. För samtliga datamängder användes resterande 80% som 

träningsmängd. 
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NSSDL exekverade 15 iterationer av dess loop. Det specifika antalet iterationer valdes genom 

förtester som visade på att det var runt detta antal som klassificerarna slutade att markant 

förbättras. Träningen hade möjligtvis kunnat uppnå mindre förbättringar med ytterligare 

iterationer, men för att träningen inte skulle ta för lång tid undersöktes inte detta. Dessutom 

använde Li, Ko och Choi (2018) endast 10 iterationer och gjorde liknande observationer kring 

vad det optimala antalet är. 

I de tre olika experimenten användes som tidigare nämnt antingen 100, 500 eller 1 000 

taggade dataexempel tillsammans med 60 000 otaggade dataexempel. Taggade datamängder 

på 100 och 500 exempel valdes eftersom det är vad Li, Ko och Choi (2018) använde i sina 

experiment. Varför även 1 000 dataexempel användes var för att kunna se hur klassificerarnas 

träffsäkerheter förändras med stigande antal taggade dataexempel.  Li, Ko och Choi (2018) 

observerar att 20 000 otaggade dataexempel skulle kunna räcka för att NSSDL ska prestera 

som bäst, men för att få mer stabila resultat rekommenderar de att all tillgängliga data 

används om träningstid inte utgör ett hinder. I detta arbete följdes rekommendationen och 

därför användes 60 000 otaggade dataexempel för samtliga experiment. 

5.1.3 Utvärdering av resultat 

Klassificerarnas träffsäkerheter utvärderades mot alla de 10 000 testexempel som finns i 

MNIST. Träffsäkerheten för de initiala pseudo-taggarna mättes genom att jämföra dem med 

dataexemplens egentliga taggar. 

Klassificerarna ställdes mot varandra genom att deras träffsäkerheter jämfördes. För att se 

effekten som röstning hade på de initiala pseudo-taggarna jämfördes träffsäkerheten hos 

pseudo-taggarna för vanlig NSSDL mot NSSDL med röstning. Dessutom undersöktes för 

NSSDL hur de initiala pseudo-taggarnas egenskaper överfördes till den slutgiltiga 

klassificeraren genom att jämföra träffsäkerheterna för dem båda. 

Röstningsmönster analyserades utifrån uppsättningarna taggar som de initiala pseudo-

taggarna röstades fram av. För varje dataexempel jämfördes hur klassificerarna röstade. Det 

som mättes var hur många klassificerare som röstade på det vinnande alternativet samt om 

det vinnande alternativet var korrekt. 

5.2 Analys 

I detta kapitel presenteras och utvärderas resultaten. Först redogörs klassificerarnas och 

pseudo-taggarnas träffsäkerheter, både övergripande och per klass. Samtidigt utvärderas 

pseudo-taggarnas inverkan på klassificerarnas träffsäkerheter. Slutligen utvärderas 

röstningsmönster i syfte att försöka förklara effekterna av röstning. 

Kapitlet utvärderar hur de olika röstningsteknikerna ställde sig mot den bäst presterande 

klassificerare som tränats genom vanlig NSSDL, vilket för samtliga taggade datamängder var 

när Djup CNN användes som pseudo-klassificerare. Inget fokus på att utvärdera övriga 

klassificerare som tränade genom vanlig NSSDL. Varför endast den bästa klassificeraren 

utvärderades är för se om röstning kan förbättra NSSDL, vilket gör det mindre intressant att 

göra jämförelser med sämre presterande klassificerare. 

5.2.1 Övergripande träffsäkerhet 

Figur 13 och Tabell 1 visar den övergripande träffsäkerheten för klassificerarna när de har 

tränats genom supervised learning, vanlig NSSDL och genom NSSDL med diverse 
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röstningstekniker. Som det går att se blev träffsäkerheten för alla datamängderna högre för 

vanlig NSSDL jämfört med supervised learning (se “NSSDL Djup CNN” respektive 

“Supervised Djup CNN” i Figur 13 och Tabell 1). Dessutom blev förbättringen mindre ju 

större den taggade datamängden var. Eftersom även Li, Ko och Choi (2018) gjorde samma 

observationer kring sina resultat är det troligt att NSSDL har fungerat korrekt i detta arbete. 

 

 

Figur 13: Klassificerarnas övergripande träffsäkerheter för olika mängder taggad data (se 

Appendix B för övriga resultat). Viktningsformlerna var 𝑣 =  𝑙𝑜𝑔2( 
2−𝑓

𝑓
 ) för NSSDL Weighted 

voting log2 modifierad, 𝑣 =  𝑙𝑜𝑔2( 
1−𝑓

𝑓
 ) för NSDDL Weighted voting log2 bas och 𝑣 =

 𝑙𝑜𝑔( 
1

𝑓
 )2 för NSSDL Weighted voting log10. NSSDL Djup CNN innebär vanlig NSSDL med 

Djup CNN som pseudo-klassificerare 

Tabell 1: Klassificerarnas övergripande träffsäkerheter i detalj för olika mängder taggad 
data (se Appendix B för övriga resultat). Siffran efter “±” anger standardavvikelse 

Klassificerare 100 exempel 500 exempel 1000 exempel 

Supervised Djup CNN 77,1% ±1,9% 92,0% ±1,1% 95,3% ±0,7% 

NSSDL Djup CNN 82,9% ±2,2% 96,6% ±0,5% 97,9% ±0,3% 

NSSDL Simple voting 80,6% ±1,4% 96,0% ±0,6% 97,8% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log2 
modifierad 81,6% ±1,5% 96,2% ±0,5% 97,7% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log2 bas 80,5% ±1,3% 96,2% ±0,4% 97,8% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log10 81,2% ±2,2% 96,3% ±0,6% 97,9% ±0,3% 
 

För NSSDL med röstning blev den övergripande träffsäkerheten alltid högre än för supervised 

learning, men aldrig högre jämfört med vanlig NSSDL (se Figur 13 och Tabell 1). Dock 

minskade skillnaderna mellan röstningsteknikerna gentemot vanlig NSSDL ju större 

datamängden var. Vid 1000 dataexempel var det i princip ingen skillnad alls. För användandet 
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av röstning med NSSDL är det dessvärre inte särskilt lovande att röstningsteknikerna aldrig 

överträffade vanlig NSSDL. 

För klassificerarna som tränat genom NSSDL med röstning går det även att se att den 

övergripande träffsäkerheten för de initiala pseudo-taggarna aldrig blev högre än för vanlig 

NSSDL (se Figur 14 och Tabell 2). Skillnaden mellan de initiala pseudo-taggarnas 

träffsäkerheter är dock större än vad den är mellan motsvarande klassificerare. Dessutom 

verkar inte skillnaden minska med mer taggad data. Li, Ko och Choi (2018) menar att NSSDL 

ger högre träffsäkerhet ju träffsäkrare de initiala pseudo-taggarna är, men då NSSDL med 

röstning vid 1000 exempel i princip når samma övergripande träffsäkerhet som vanlig NSSDL 

trots att pseudo-taggarna är betydligt mindre träffsäkra blir frågan om detta påstående 

stämmer. En möjlig anledning till varför skillnaden minskar snabbare mellan klassificerarna 

än pseudo-taggarna skulle kunna bero på att finjusteringen får en allt mer dominant roll under 

träningen ju mer taggad data som används. Detta skulle därmed kunna betyda att ju mer 

taggad data som finns tillgängligt desto mindre påverkan har kvalitén för de initiala pseudo-

taggarna på den slutgiltiga klassificerarens träffsäkerhet. 

 

 

Figur 14: Övergripande träffsäkerhet för klassificerarnas initiala pseudo-taggar  
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Tabell 2: Övergripande träffsäkerhet i detalj för klassificerarnas initiala pseudo-taggar. 
Siffran efter “±” anger standardavvikelse 

Klassificerare 100 exempel 500 exempel 1000 exempel 

NSSDL Deep CNN 76,8% ±1,6% 91,6% ±1,0% 95,0% ±0,7% 

NSSDL Simple voting 73,2% ±1,5% 88,0% ±2,0% 91,9% ±0,7% 

NSSDL Weighted voting log2 
modifierad 73,4% ±1,0% 88,4% ±0,6% 92,5% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log2 bas 73,4% ±1,0% 88,5% ±0,6% 92,5% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log10 73,5% ±1,1% 88,9% ±0,7% 93,1% ±1,0% 
 

5.2.2 Träffsäkerhet per klass 

Som tidigare nämnt innebär en bra sammansättning i teorin att klassificerarna kompletterar 

varandra (Dietterich 2000, s. 1-2). I och med detta är det även tänkbart att en sammansättning 

kan göra träffsäkerheten per klass mer utjämnad. Även om sämre träffsäkerhet fås för vissa 

klasser skulle den kunna stiga för andra, vilket trots en minskning i övergripande träffsäkerhet 

hade kunnat vara en användbar förändring eftersom klassificeraren blir mer jämnbra på alla 

klasser. Tyvärr verkar inte denna effekt tydligt ha uppnåtts av NSSDL med röstning jämfört 

med vanlig NSSDL (se Figur 15 respektive Figur 16). För åtminstone 100 dataexempel har 

det snarare gått något åt det motsatta hållet.  

 

Figur 15: Träffsäkerheten per klass för NSSDL Djup CNN för de olika taggade 
datamängderna 
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Figur 16: Träffsäkerheten per klass för NSSDL simple voting för de olika taggade 
datamängderna. Samtliga röstningsvarianter hade mycket liknande resultat och därför 

valdes NSSDL simple voting för att representera dem alla (se Appendix B för övriga resultat) 

Träffsäkerheten per klass för de initiala pseudo-taggarna verkar inte heller ha blivit mer 

utjämnad med röstning (se Figur 17 och Figur 18). Precis som för klassificerarnas 

träffsäkerheter vid 100 dataexempel har träffsäkerheterna för pseudo-taggarna blivit mer 

varierade med röstning. Dessa variationer verkar dessutom vara ännu större för pseudo-

taggarna och kan även återfinnas för 500 och 1000 dataexempel. 

 

Figur 17: De initiala pseudo-taggarnas träffsäkerhet per klass för NSSDL Djup CNN för de 
olika träningsmängderna 
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Figur 18: De initiala pseudo-taggarnas träffsäkerhet per klass för NSSDL simple voting för 
de olika träningsmängderna. Samtliga röstningsvarianter hade mycket liknande resultat och 
därför valdes NSSDL simple voting för att representera dem alla (se Appendix B för övriga 

resultat) 

I överlag verkar inte sämre träffsäkerhet per klass för de initiala pseudo-taggarna ha gett lika 

stora försämringar av träffsäkerheten per klass för klassificerarna. Ett tydligt exempel på detta 

kan ses för 100 dataexempel med klass 5 (se Figur 15 till Figur 18).  Av resultaten att döma 

verkar Li, Ko och Chois (2018) observation om att mer träffsäkra pseudo-taggar ger mer 

träffsäkra klassificerare även för träffsäkerhet per klass inte helt stämma. En bidragande orsak 

till pseudo-taggarnas minimala påverkan skulle kunna vara att neurala nätverk har stor 

resistans mot brus (Rolnick m.fl. 2018). Då neurala nätverk tidigare har kunnat generalisera 

även om träningsmängden bestod av flera gånger så mycket brus som sanna taggar är det 

troligt att den i jämförelse lilla mängd brus som orsakades av röstning inte hade någon 

nämnvärd effekt på klassificerarens träffsäkerhet jämfört med vanlig NSSDL. 

5.2.3 Förändringar av genomsnittlig träffsäkerhet per klass 

Träffsäkerheten för NSSDL med röstning var lägre för nästan varje klass för dess initiala 

pseudo-taggar jämfört med när röstning inte användes (se Figur 19). Försämringen skedde 

dessutom för samtliga datamängder. En anledning till försämringen skulle kunna vara att 

pseudo-klassificeraren Djup CNN ofta blev nedröstad av övriga pseudo-klassificerare, d.v.s. 

mångfalden var dålig mellan Djup CNN och de andra pseudo-klassificerarna som grupp. 

Eftersom mångfald är svårmätt går det dessvärre inte att säkert säga om detta var fallet 

(Kuncheva och Whitaker 2003), men från resultaten i Figur 20 finns det tecken som stödjer 

teorin. För det första går det att se att Djup CNN hade högst träffsäkerhet för exakt alla 

klasser. Om pseudo-klassificerarna alltid röstade helt olika hade träffsäkerheten varit 

oförändrad från vanlig NSSDL eftersom  regeln för oavgjorda röstningar som användes 

väljer alternativet som den träffsäkraste klassificeraren röstade på (vilket alltid hade varit 

Djup CNN). Faktumet att träffsäkerheten blev sämre med röstning borde därmed betyda att 

övriga pseudo-klassificerare ibland tillsammans röstade emot Djup CNN på dataexempel 

som Djup CNN hade rätt på. Detta är troligtvis fallet för åtminstone 100 dataexempel 

eftersom det endast är den mängden som Figur 20 hänvisar till. Att träffsäkerheten sjönk 
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för NSSDL med röstning skulle i och med detta kunna bero på att de andra pseudo-

klassificerarna oftare tillsammans felaktigt röstade emot Djup CNN än vad de tillsammans 

röstade emot Djup CNN men hade rätt. 

 

Figur 19: Jämförelse av genomsnittlig träffsäkerhet per klass för de initiala pseudo-
taggarna mellan NSSDL simple voting och NSSDL Djup CNN (högre värden = 

förbättring). Samtliga röstningsvarianter hade mycket liknande resultat och därför valdes 
NSSDL simple voting för att representera dem alla (se Appendix B för övriga resultat) 

 

Figur 20: Genomsnittlig träffsäkerhet per klass för pseudo-klassificerarna för 100 taggade 
dataexempel 
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Det är enbart för klass 2, 7 och 8 vid 100 dataexempel som en tydlig förbättring i träffsäkerhet 

ficks. Förbättringen skulle kunna bero på att de andra pseudo-klassificerarna kompletterade 

Djup CNN för dessa klasser. Visserligen har Djup CNN högst genomsnittlig träffsäkerhet för 

klass 2, 7 och 8 (se Figur 20), men så länge de övriga pseudo-klassificerarna tillsammans 

röstar rätt på dataexempel som Djup CNN inte röstar rätt på och inte allt för ofta röstar emot 

Djup CNN då den har rätt är det möjligt för dem att utgöra komplement. Faktumet att 

träffsäkerheten steg för klass 2, 7 och 8 gör det sannolikt att det fanns kompletterande 

egenskaper för dessa klasser. Exakt hur de kompletterade varandra är dessvärre svårt att veta. 

För 100 dataexempel hade flera klasser ungefär lika stora förändringar i träffsäkerhet för 

klassificerarna som för deras initiala pseudo-taggar (se Figur 19 och Figur 21). Vad som 

dock är intressant är att för 500 och 1000 dataexempel visar de initiala pseudo-taggarna på 

tydliga förändringar medan det knappt går att se några skillnader alls för klassificerarna. För 

klass tre, vars initiala pseudo-taggar för 500 och 1000 dataexempel t.o.m. försämrades mer 

än vid 100 dataexempel, blev klassificeraren bara marginellt sämre för 500 och 1000 

dataexempel. Försämringen blev dessutom mindre ju större taggad datamängd som användes, 

vilket återigen skulle kunna bero på att finjusteringen i NSSDL får en allt mer dominant roll 

över förträningen ju fler taggade dataexempel som används. 

 

Figur 21: Jämförelse av genomsnittlig träffsäkerhet för klassificerare mellan NSSDL simple 
voting och NSSDL Djup CNN per klass (högre värden = förbättring). Samtliga 

röstningsvarianter hade mycket liknande resultat och därför valdes NSSDL Simple voting för 
att representera dem alla (se Appendix B för övriga resultat) 

5.2.4 Förändringar av standardavvikelse för träffsäkerhet per klass 

Även om träffsäkerheten vid 100 dataexempel blev sämre för nästan varje klass för de 

initiala pseudo-taggarna vid röstning jämfört med vanlig NSSDL (se Figur 19) blev 

standardavvikelsen istället bättre för nästan varje klass (se Figur 22). En möjlig orsak till 

detta kan vara att röstningen fick träffsäkerheten att konvergera mellan 
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experimentrepetitionerna genom att de olika pseudo-klassificerarna balanserade varandra 

mot ett mer genomsnittligt värde.  

 

Figur 22: Jämförelse av träffsäkerhet standardavvikelse för de initiala pseudo-taggarna 
mellan NSSDL simple voting och NSSDL Djup CNN per klass (högre värden = 

försämring). Samtliga röstningsvarianter hade mycket liknande resultat och därför valdes 
NSSDL simple voting för att representera dem alla (se Appendix B för övriga resultat) 

Klass 4 och 5 stack ut med att standardavvikelsen ökade för de initiala pseudo-taggarna (se 

Figur 22). Tidigare spekulerades det om att Djup CNN ofta blev nedröstad av övriga pseudo-

klassificerare när den hade rätt. Om det även var så att det mellan experimentrepetitionerna 

varierade hur ofta pseudo-klassificeraren Djup CNN blev nedröstad skulle ökningen kunna 

bero på att skillnaden i träffsäkerhet mellan Djup CNN och övriga klassificerare varierade så 

pass mycket för klass 4 och 5 (se Figur 20). För exempelvis klass 5 hade Djup CNN ca 63% 

träffsäkerhet medan de andra pseudo-klassificerarna låg mellan 15% och 40%, vilket därmed 

gör det troligt att en sammansättning av dem inte når lika högt som Djup CNN. Om det nu var 

så att Djup CNN under vissa experimentrepetitioner blev nedröstad mindre ofta borde därmed 

träffsäkerheten för de initiala pseudo-taggarna ha varit högre för dessa än för repetitionerna 

då Djup CNN ofta blev nedröstad. Detta hade i så fall för klass 4 och 5 kunnat förklara varför 

standardavvikelsen var högre för NSSDL med röstning jämfört med vanlig NSSDL. 

Relationen mellan de initiala pseudo-taggarnas förändring i standardavvikelse (se Figur 22) 

och förändringen i standardavvikelse för de slutgiltiga klassificerarna (se Figur 23) är 

svårförklarad. För 100 dataexempel verkar liknande förändringar ha skett, men för klass 4 

ökade standardavvikelsen tydligt för pseudo-taggarna medan den istället tydligt minskade 

för klassificerarna. Omvända resultat går även att se för klass 1–4 för 500 dataexempel, för 

vilka standardavvikelsen tydligt minskar för pseudo-taggarna men istället ökar för 

klassificerarna. Det verkar alltså inte ha funnits någon konsekvent relation mellan hur 

träffsäkerheternas standardavvikelser för pseudo-taggarna förändrades i förhållande till hur 

de förändrades för de motsvarande klassificerarna. Ännu en gång skulle detta kunna vara ett 
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tecken på att Li, Ko och Chois (2018) observation om sambandet mellan träffsäkerheterna 

för de initiala pseudo-taggarna och slutgiltiga klassificerarna inte helt stämmer.  

 

 

Figur 23: Jämförelse av träffsäkerhet standardavvikelse för klassificerare mellan NSSDL 
simple voting och NSSDL Djup CNN per klass (högre värden = försämring). Samtliga 

röstningsvarianter hade mycket liknande resultat och därför valdes NSSDL simple voting för 
att representera dem alla (se Appendix B för övriga resultat) 

5.2.5 Röstningsmönster - Fördelning av antal vinnande röstande 

Ju större den taggade datamängden var desto mer tenderade pseudo-klassificerarna att rösta 

på samma alternativ (se Figur 24). Detta är logiskt eftersom  klassificerarna blev träffsäkrare 

ju mer data de hade att träna på (se Figur 25 och Tabell 3), vilket därmed gav dem mindre 

rum för att kunna rösta olika. Frågan är dock om klassificerarna var för lika. Ett möjligt tecken 

på detta är att de till stor grad tenderade att helt hålla med varandra (se staplarna längst till 

höger i Figur 24). Till viss del behöver klassificerare rösta lika för att en sammansättning ska 

bli bra, men är de för lika kan de inte komplettera varandra (Dietterich 2000, s. 1-2).  
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Figur 24: Weighted voting log2 modifierad genomsnittlig fördelning av antal vinnande 
röstande för olika stora taggade datamängder. Samtliga röstningsvarianter hade i princip 

samma mönster och därför valdes NSSDL log2 modifierad för att representera dem alla (se 
Appendix B för övriga resultat) 

 

Figur 25: Övergripande träffsäkerheter i detalj för pseudo-klassificerarna 

Tabell 3: Övergripande träffsäkerheter i detalj för pseudo-klassificerarna. Siffran efter “±” 
anger standardavvikelse 

Klassificerare 100 exempel 500 exempel 1000 exempel 

CNN 69,5% ±1,4% 83,8% ±2,0% 88,4% ±0,8% 

Djup CNN 77,1% ±1,9% 92,0% ±1,1% 95,3% ±0,7% 

MLP 65,4% ±3,2% 82,9% ±2,4% 87,4% ±0,6% 

Deep MLP 65,3% ±2,8% 84,8% ±0,6% 88,7% ±0,6% 

HRNN 51,4% ±3,4% 75,1% ±1,9% 87,2% ±0,7% 
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Fördelningen av antal vinnande röstande var för weighted voting log2 modifierad/log2 bas 

näst intill identisk med simple voting. Detta ställer frågan om det för båda viktningsformlerna 

gavs för lika vikter till klassificerarna så att röstningsresultatet blev väldigt likt simple voting 

(Henrich, Reuter och Loftsson 2009). För att säkert säga detta skulle vikterna behöva 

undersökas. Det skulle även vara intressant att se på klassificerarnas träffsäkerhet på 

valideringsdatan.  Detta för att se om träffsäkerheterna var för grovt uppmätta så att de inte 

skiljde sig från varandra, något som oavsett viktningsformel hade gett identiska vikter. Dock 

blev fördelningen något annorlunda för weighted voting log10 (se Figur 26), vilket borde 

betyda att det fanns viss variation bland träffsäkerheterna. 

 

  

Figur 26: Jämförelse av genomsnittlig fördelning av antal vinnande röstande mellan 
weighted voting log2 modifierad och weighted voting log10. Simple voting och samtliga 

weighted voting log2 hade nästintill identiska resultat och därför valdes weighted voting log2 
modifierad för att representera dem alla (se Appendix B för övriga resultat) 

Jämfört med övriga röstningsvarianter tenderande för weighted voting log10 färre 

omröstningar att vinnas av tre klassificerare och fler att vinnas av en eller två (se Figur 26). 

Troligtvis innebär det att ett mindre antal klassificerare ibland vann över ett större antal. Detta 

skulle kunna bero på att log10-funktionen ger en exponentiellt större vikt ju högre 

träffsäkerheten är. Då andelen för fyra vinnande klassificerare var opåverkad för log10 jämfört 

med de andra röstningsteknikerna borde därför aldrig en klassificerare ha haft så stor vikt att 

den ensam vann över de fyra resterande, vilket är positivt eftersom röstningen (som diskuterat 

i kapitel 3.1.1) annars hade varit verkningslös. 

Om pseudo-klassificerarnas valideringsträffsäkerheter var ungefär som deras 

testträffsäkerheter (se Figur 25 och Tabell 3) borde Djup CNN vid användning av log10-

funktionen ha haft en betydligt större vikt än övriga klassificerare. Varför en och två röstande 

oftare vann för log10 än för de andra röstningsvarianterna skulle därmed kunna bero på att 

Djup CNN gjorde det möjligt för färre röstande att vinna mot flera. Att tre röstande ibland 

förlorade mot en eller två går att se genom att minskningen i fördelning för tre vinnande 
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röstande var ungefär lika stor som den sammanlagda ökningen för en och två vinnande 

röstande (se Figur 26). Det är möjligt att en röstande ibland vann mot tre, men troligast är 

att endast två ibland vann mot tre och att en ibland vann mot två. För 100 dataexempel verkar 

dock en ensam röstande ha kunnat vinna mot både två och tre eftersom fördelningen av dessa 

minskade i förmån till en ensamt vinnande klassificerare (se Figur 26). 

5.2.6 Röstningsmönster - Träffsäkerhet per antal vinnande röstande 

Generellt steg träffsäkerheten per antal vinnande röstande ju mer taggad data som fanns 

tillgänglig (se Figur 27), vilket är logiskt eftersom det gav pseudo-klassificerarna mer data att 

träna på och därmed gjorde dem träffsäkrare (se Figur 25 och Tabell 3). Underligt nog 

minskade träffsäkerheten för när en enskild klassificerare vann mellan 500 och 1000 

dataexempel.  

 

Figur 27: Simple voting genomsnittlig träffsäkerhet per antal vinnande röstande 
klassificerare 

För simple voting blev träffsäkerheten alltid högre ju fler röstande som vann (se Figur 27). 

Detta är logiskt eftersom ju fler röstande det är desto mindre sannolikt borde det vara att alla 

har fel. Intressant nog återfinns inte helt samma mönster för någon av weighted voting log2-

varianterna (se Figur 28). Då är träffsäkerheten för 500 och 1000 dataexempel högst när en 

röstande ensamt vinner. En anledning till detta skulle kunna vara att den mest träffsäkra 

klassificeraren till skillnad från simple voting kunde vinna när flera klassificerare röstade emot 

den. Eftersom Djup CNN var betydligt mer träffsäker än de andra pseudo-klassificerarna (se 

Figur 25 och Tabell 3) är det tänkbart att den oftare hade rätt än klassificerarna som 

tillsammans röstade emot den. I så fall förklarar detta för när en ensam röstande vann både 

varför träffsäkerheten var högre än för två och tre röstande samt varför den steg gentemot 

simple voting (jämför träffsäkerheten för en röstande mellan Figur 27 och Figur 28).  
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Figur 28: Weighted voting log2 modifierad genomsnittlig träffsäkerhet för en till tre 
vinnande röstande. Weighted voting log2 bas hade näst intill identisk träffsäkerhet och 

därför valdes Weighted log2 modifierad för att representera båda (se Appendix B för övriga 
resultat). Träffsäkerheten för fyra och fem röstande är densamma som för simple voting 

Att träffsäkerheten steg för när två klassificerare vann borde inte kunna förklaras av att två 

vann mot ännu fler röstande. Detta beror på att simple voting och båda varianterna av 

weighted voting log2 för tre till fem vinnande klassificerare har identiska träffsäkerheter (det 

som visas i Figur 27) och som tidigare nämnt även nästintill identiska fördelningar av antal 

vinnande röstande (se beskrivning för Figur 26). Allt detta gör det troligt att 

röstningsresultaten för simple och weighted voting log2 inte skiljde för tre till fem vinnande 

klassificerare. Att träffsäkerheten ändå steg för när två röstande vann skulle därmed kanske 

bero på interna skillnader i röstningsmönster när två klassificerare vann mot två andra. 

För weighted voting log10 steg för samtliga datamängder träffsäkerheten gentemot båda 

varianterna av weighted voting log2 när två eller tre röstande vann (se Figur 29). Förutom 

för 100 dataexempel sjönk dock alltid träffsäkerheten när en röstande ensamt vann. Andelen 

fall då en ensam röstande vann var som sagt högre med log10 än för de andra 

röstningsvarianterna (se Figur 26), vilket som tidigare spekulerat kan ha berott på att Djup 

CNN fick så stor vikt att den gjorde det möjligt för färre röstande att vinna över flera. Faktumet 

att träffsäkerheten för log10 sjönk borde dessvärre kunna innebära att det var negativt att en 

ensam röstande oftare kunde vinna över ett större antal. Dock var träffsäkerheten för två och 

tre vinnande röstande uteslutande högre för log10 (se Figur 29). Eftersom många fler 

omröstningar vanns av två eller tre röstande jämfört med en ensam röstande (se Figur 26) 

verkar det som att effekterna av log10 i överlag var gynnande. 
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Figur 29: Jämförelse av genomsnittlig träffsäkerhet per antal vinnande röstande för 
Weighted voting log2 modifierad och Weighted voting log10. För klass 4 och 5 var 

träffsäkerheterna identiska. Weighted voting log2 bas hade nästintill identisk träffsäkerhet 
som log2 modifierad och därför valdes log2 modifierad för att representera dem båda. 

5.3 Slutsatser 

Detta arbetes frågeställning var Hur påverkas träffsäkerheten för NSSDL då flera 

klassificerare röstar fram de initiala pseudo-taggarna?. Det korta svaret är att 

träffsäkerheten i detta arbete blev sämre, både övergripande och för nästan varje klass. Det 

långa svaret är mer komplicerat då det finns många faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

Eftersom Li, Ko och Choi (2018) menar att NSSDL ger högre träffsäkerhet ju träffsäkrare de 

initiala pseudo-taggarna är har den grundläggande tanken i detta arbete varit att förbättra 

dessa. Frågan är dessvärre om detta är hela sanningen då flera olika resultat har visat på att 

klassificerarna har kunnat bli ungefär lika träffsäkra trots stora skillnader i träffsäkerhet 

mellan deras initiala pseudo-taggar. Det har även observerats att skillnaderna mellan 

klassificerarnas träffsäkerheter minskade kraftigt ju mer taggad data som fanns tillgänglig, 

trots att skillnaderna bland träffsäkerheterna för de initiala pseudo-taggarna inte minskade 

nämnvärt. Detta skulle kunna betyda att träffsäkerheten för de initiala pseudo-taggarna har 

mindre påverkan ju mer taggad data som finns tillgänglig. Om detta är fallet, finns det då alltid 

något att vinna på att försöka maximera de initiala pseudo-taggarnas träffsäkerheter?  

Genom att ställa de initiala pseudo-taggarnas och slutgiltiga klassificerarnas träffsäkerheter 

per klass mot varandra har det gått att se vissa mönster som tyder på att egenskaper från de 

initiala pseudo-taggarna till viss del förs över till klassificerarna. I överlag blev genomsnitten 

sämre men standardavvikelserna bättre. Dock var det inte alltid konsekvent hur egenskaperna 

fördes över. För det mesta ledde en förbättring i pseudo-taggarna till en förbättring för 

klassificeraren, men i flera situationer blev det tvärt om. Dessutom skiljde det till vilken grad 

olika egenskaper fördes över.  
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Flera resultat gav upphov till spekulationer om att pseudo-klassificerarna inte kompletterade 

varandra särskilt väl. Detta tros vara på grund av att Djup CNN var överlägset mest träffsäker 

och att den ofta blev nedröstad. Dessutom verkade simple och weighted voting ge snarlika 

röstningsresultat, vilket troligtvis beror på att vikterna under weighted voting var för lika. 

Weighted voting log10 gjorde till viss grad att få klassificerare oftare vann än för övriga 

röstningstekniker, men även i detta fall var röstningsresultatet mycket likt simple voting. 

Förvisso steg träffsäkerheten för alla weighted voting-varianter när få klassificerare röstade 

igenom det vinnande resultatet. Dock hände det väldigt sällan att få klassificerare vann, så 

troligtvis steg den övergripande träffsäkerheten nästan ingenting av det. 

Som föregående stycke visar fanns det många problem med omröstningarna av de initiala 

pseudo-taggarna. Till skillnad från teorin och andra arbeten gav sammansättningarna inga 

särskilda förbättringar. Det blir därmed svårt att helt kunna besvara frågeställningen eftersom  

sammansättningarna inte verkade representera det allmänna fallet. Kanske hade resultaten 

blivit annorlunda med andra pseudo-klassificerare eller tekniker för sammansättning. Oavsett 

är det som tidigare nämnt svårt att på förhand veta om en sammansättning kommer att 

prestera väl. I ett verkligt scenario då det är brist på taggad data är det även svårt att i 

efterhand utvärdera en sammansättning. I och med alla dessa svårigheter, är det i praktiken 

lönt att försöka använda röstning med NSSDL? Även om det går att få mer träffsäkra initiala 

pseudo-taggar genom röstning är det som tidigare spekulerat kanske så att det inte alltid ger 

en större effekt på den slutgiltiga klassificerarens träffsäkerhet. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta är arbetets sista kapitel och börjar med en sammanfattning av de tidigare kapitlen. 

Sedan sätts arbetet in ett större sammanhang och diskuteras utifrån etiska och samhälleliga 

aspekter. Det förs även diskussion kring arbetets trovärdighet. Slutligen presenteras förslag 

på hur detta arbete kan användas i framtida arbeten. 

6.1 Sammanfattning 

Brist på taggad data är ett vanligt problem inom supervised learning. Naive semi-supervised 

deep learning (NSSDL) är en teknik utvecklad för att mildra detta problem. Tekniken består 

av två delar. Först tränas ett neuralt nätverk på en liten taggad datamängd för att därefter 

generera taggar till en betydligt större mängd otaggad data. De genererade taggarna kallas 

pseudo-taggar. Därefter tränar ett slutgiltigt nätverk på både den pseudo-taggade och taggade 

datan. Det slutgiltiga nätverket pseudo-taggar under träningen kontinuerligt om den pseudo-

taggade datan.  

Skaparna av NSSDL menar att det slutgiltiga nätverket uppnår högre träffsäkerhet ju 

träffsäkrare de initiala pseudo-taggarna (som det första nätverket genererade) är. Genom s.k. 

sammansättningstekniker är det möjligt att öka träffsäkerheten för en viss uppgift genom att 

låta flera neurala nätverk tillsammans bestämma utfallet. En typ av sammansättning är att 

låta klassificerare rösta fram utfallet. I detta arbete kombinerades NSSDL med röstning för ett 

klassificeringsproblem i syfte att försöka svara på följande frågeställning; Hur påverkas 

träffsäkerheten för NSSDL då flera klassificerare röstar fram de initiala pseudo-taggarna? 

Ett flertal klassificerare tränades genom antingen supervised learning, vanlig NSSDL eller 

NSSDL med röstning. Specifikt var teknikerna för röstning simple voting och weighted voting 

med olika formler för viktgenerering. Sedan utvärderades resultaten i mån av klassificerarnas 

träffsäkerheter, de initiala pseudo-taggarnas träffsäkerheter samt röstningsmönster. 

Utvärderingen gav att NSSDL med röstning i överlag sänkte träffsäkerheten gentemot vanlig 

NSSDL. Detta var fallet för både övergripande träffsäkerhet och träffsäkerhet per klass. Dock 

fanns det underliggande faktorer som gjorde det svårt att med säkerhet kunna besvara 

frågeställningen. Den största av dem var att röstningen inte verkar ha presterat så bra som 

den kanske hade kunnat vid andra förutsättningar.  

En fråga som uppkom var huruvida det i praktiken är värt att använda röstning med NSSDL 

då det i detta arbete har visat sig kunna vara en stor utmaning att med röstning ge få en 

förbättring i scenarion då NSSDL är tänkt att användas. Dessutom verkar påståendet om att 

NSSDL ger högre träffsäkerhet ju träffsäkrare de initiala pseudo-taggarna är inte alltid 

stämma då utvärderingen visar på att klassificerare har kunnat bli lika träffsäkra trots att vissa 

har tränats med betydligt mindre träffsäkra initiala pseudo-taggar. Detta ställer frågan om det 

alltid är lönt att försöka maximera träffsäkerheten för de initiala pseudo-taggarna. 

6.2 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetet från olika perspektiv. Först förs en diskussion kring etiska 

och samhälleliga aspekter för verkliga scenarion som arbetet skulle kunna appliceras på. 

Därefter avlutas kapitlet med att arbetets trovärdighet diskuteras.  



   
 

 46 

6.2.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

Medicin är ett område som deep learning har fått stor användning inom (Handelman m.fl. 

2018). Exempelvis har neurala nätverk genom att träna på bilder på näthinnor lärt sig att till 

mycket goda resultat identifiera en ögonsjukdom som kan förekomma hos personer med 

diabetes (Handelman m.fl. 2018). För detta användes 128 000 bilder som är analyserade och 

kategoriserade av ögonexperter. Att ta fram så pass mycket taggad data skulle oavsett dess 

karaktär i de flesta fall ta lång tid, men eftersom det i detta fallet även krävdes experter är det 

troligt att uppgiften var extra krävande. Med detta i åtanke finns det för många andra typer av 

sjukdomar troligtvis inte lika mycket tillgänglig taggad data. Förutsatt att det för de fallen 

däremot finns mycket otaggad data skulle möjligen NSSDL kunna användas. Dessvärre är det 

inte säkert att ens otaggad data alltid finns tillgänglig eftersom mycket patientinformation är 

sekretessbelagd (Handelman m.fl. 2018). Dessutom finns ofta informationen endast i fysiskt 

format och är även av den anledningen inte särskilt lättillgänglig. 

Li, Ko och Choi (2018) lyckas aldrig få NSSDL att uppnå lika hög träffsäkerhet som supervised 

learning med mycket taggad data. Dessutom var deras problem simpelt (klassificering av 

handskrivna siffror) i förhållande till de problem som kan uppkomma inom exempelvis 

medicin. Detta gör det tänkbart att skillnaden mellan NSSDL och supervised learning då det 

finns mycket taggad data skulle kunna vara ännu större för mer komplexa problem. Om det 

enda sättet för att uppnå bästa möjliga resultat alltså är att ta fram stora mängder taggad data, 

är det då alltid etiskt rättfärdigat att ta genvägar genom NSSDL? Svaret beror nog mycket på 

vilka konsekvenser som fås av att göra fel och hur nätverkets bedömning används. 

I ett scenario då ett felaktigt beslut inbär förödande konsekvenser borde NSSDL användas 

med stor försiktighet. Ett sådant fall skulle kunna handla om ett medicinskt beslut för vilket 

en patients liv står på spel. Att låta en icke felfri klassificerare själv ta detta beslut hade av 

många nog kunnat ses som omoraliskt. Visserligen gör även läkare fel och kanske hade även 

en klassificerare som tränats genom NSSDL fortfarande varit mer träffsäker. Om det dock 

finns resurser att lägga på att ta fram större mängder taggad data och därmed göra 

klassificeraren ännu bättre, borde det i en sådan skarp situation inte då göras? Ifall det inte 

finns resurser att spendera kanske klassificeraren istället för att självständigt ta beslutet skulle 

kunna göra det tillsammans med en läkare. Om inte båda håller med varandra kanske det 

betyder att något har blivit fel och att vidare undersökningar behöver göras. 

Uppgifter för vilka målet är optimering och det inte är kritiskt att dem alltid blir rätt kan nog 

NSSDL ge stora fördelar. En sådan uppgift skulle exempelvis kunna vara att klassificerare 

spelare utifrån hur de spelar. I free-to-play spel har deep learning använts till att bl.a. 

kategorisera spelare utifrån hur mycket pengar de spenderar i syfte att få dem som spenderar 

mycket till att spendera ännu mer (Bloomberg 2017). Framgångsrika free-to-play-spel som 

Candy Crush Saga (2012) har miljontals spelare, vilket i sin tur innebär att det troligtvis finns 

mycket otaggad spelardata. För att slippa lägga mycket resurser på att ta fram en stor taggad 

träningsmängd skulle därmed NSSDL kunna vara till stor nytta. Förvisso kan det anses vara 

omoraliskt att medvetet försöka få spelare som redan spenderar mycket att spendera ännu 

mer. Dock är free-to-play-spel beroende av att vissa betalar mycket: Vanligtvis kommer 

hälften av intäkterna från mindre än en procent av spelarbasen (Bloomberg 2017). Om dessa 

spelare inte bidrog så mycket hade det kanske inte funnits lika många free-to-play-spel, vilket 

i sin tur hade gjort spel mindre tillgängligt för folk som har det sämre ställt finansiellt. 
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Det finns inom klassificering en risk för felaktig bias, d.v.s. att en klassificerare ger en viss typ 

av output oavsett inputen som ges. Om klassificeringsproblemet är komplext skulle en orsak 

kunna vara att alla variationer av en klass inte blir representerade i datamängden, vilket hade 

kunnat få en klassificerare som tränar på datamängden att få en bias gentemot variationerna 

som datamängden består av. Detta problem skulle dessutom kunna bli större ju mindre 

datamängden är, samt om klassificeraren har en inbyggd bias. Om det för NSSDL finns en 

felaktig bias i den taggade datan skulle den kunna föras över till pseudo-taggarna. Denna bias 

skulle ytterligare kunna föras vidare till den slutgiltiga klassificeraren eftersom den tränar på 

både den pseudo-taggade och taggade datamängden (vilka då båda har en liknande bias). 

Eftersom verkliga klassificeringsproblem ofta är komplexa skulle därmed felaktig bias kunna 

utgöra ett problem för NSSDL. Vissa problem är kanske till och med för komplexa för att 

kunna lösas med klassificering eftersom det inte alltid finns tydliga gränser mellan olika 

klasser eller att det överhuvudtaget inte går att koppla vissa egenskaper till en specifik klass. 

Hittills har NSSDL bara prövats på enkla klassificeringsproblem. Visserligen har goda resultat 

fåtts, men för framtiden blir frågan om NSSDL kan vara praktiskt applicerbar och prestera väl 

även för mer komplexa problem. 

6.2.2 Arbetets trovärdighet 

Något som stärker arbetets trovärdighet är att resultaten är konkreta och lättolkade. Det är 

tydligt vad som mäts och enkelt att mäta skillnader. Dock baseras slutsatserna till stor del på 

spekulationer från analysen. Visserligen är inte spekulationerna grundlösa då de baseras 

utifrån konkreta mätvärden, men det går inte med det som mäts att helt bekräfta 

spekulationerna.  

Det går som tidigare nämnt inte helt att svara på frågeställningen då det i resultatet finns 

mycket som tyder på att röstningen hade kunnat fungera bättre. Ifall studien gjorts om hade 

därför mer fokus lagts på att försäkra att röstningen gav positivt utslag. 

Detta arbete baseras i stor grad på ett specifikt arbete, d.v.s. Li, Ko och Choi (2018) som är 

skaparna av NSSDL. Viss kritik har dock förts mot genomförandet av arbetet (se kap 4.3.3 och 

4.5.1). Detta minskar inte bara trovärdigheten för deras arbete, utan gör det även för detta 

arbete. Eftersom detta arbete ämnar förbättra NSSDL blir det dock svårt att inte lägga mycket 

fokus på dess ursprungskälla. Dessutom var det inte alls länge sedan som arbetet publicerades 

och därför har inga andra arbeten som utvärderar det kunnat hittas. Visserligen skulle det 

kunna ifrågasättas ifall det är lämpligt att överhuvudtaget försöka förbättra NSSDL om det 

ursprungliga arbetet har märkbara brister. Dock påvisade både grundkällan och detta arbete 

liknande resultat kring NSSDL trots att detta arbete försökte kringgå de uppmärksammade 

bristerna, så troligtvis är grundkällan tillräckligt trovärdig i den mån den har använts. 

Det finns en del aspekter i Li, Ko och Chois (2018) analys som skulle kunna utvecklas. Den 

första handlar om deras påstående kring att träffsäkrare initiala pseudo-taggar leder till en 

träffsäkrare slutgiltig klassificerare. I detta arbete ifrågasattes påståendet då resultaten visade 

på att likvärdigt träffsäkra klassificerare har kunnat fås trots att träffsäkerheten för de initiala 

pseudo-taggarna har skilt. Det är till och med så att Li, Ko och Chois (2018, s. 7) egna resultat 

visar på linkande skillnader mellan träffsäkerheten för de initiala pseudo-taggarna och 

slutgiltiga klassificerarna. Den andra aspekten handlar om hur mycket inverkan den taggade 

datamängden har på NSSDL. I detta arbete har resultaten gett upphov till spekulation kring 

att den taggade datan får en allt mer dominant roll över de initiala pseudo-taggarna ju mer 
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taggad data som används. Li, Ko och Choi analyserar eller spekulerar dock inte kring den 

taggade datans inverkan på NSSDL. 

Med båda aspekterna från förra stycket i åtanke går det att se brister i analysen som Li, Ko och 

Choi för. Troligt är att det finns ännu fler aspekter kring NSSDL som varken har behandlats 

av detta arbete eller Li, Ko och Choi. Det verkar alltså som att mer forskning kring NSSDL 

krävs för att helt förstå tekniken. 

6.3 Framtida arbete 

Varför NSSDL med röstning inte gav bättre resultat jämfört med vanlig NSSDL kan som 

diskuterat ha berott på svårigheterna med att få röstningen att prestera väl, vilket har gjort det 

svårt att helt besvara frågeställningen. För att mer utförligt kunna svara på frågeställningen 

skulle ett arbete kunna göras där NSSDL appliceras på ett scenario i vilket röstning redan har 

påvisats ge förbättringar. Exempelvis visar Jenni A. M. Sidey-Gibbons och Chris J. Sidey-

Gibbons (2019) att träffsäkerheten ökade med simple voting för cancerdiagnostisering. Då 

endast 456 taggade träningsexempel användes skulle deras arbete, förutsatt att ytterligare 

otaggad data går att få tag på, kunna utökas med att introducera NSSDL. Ett sådant arbete 

hade både vidare undersökt det här arbetets frågeställning och byggt vidare på deras arbete. 

Fokuset kring NSSDL lades i det här arbetet enbart på genereringen av initiala pseudo-taggar 

och hur de påverkar den slutgiltiga klassificerarens träffsäkerhet. Som tidigare diskuterat 

finns det en del osäkerheter kring NSSDL. En av dessa osäkerheter är hur mycket inverkan 

den initialt pseudo-taggade datan har gentemot den taggade datan. I detta arbete har det 

uppmärksammats att den taggade datamängden skulle kunna få en allt mer dominant 

inverkan på klassificerarens träffsäkerhet ju fler taggade dataexempel som används. Framtida 

arbeten skulle därmed kunna undersöka den pseudo-taggade respektive taggade datans 

stegvisa effekt på klassificerarens träffsäkerhet under NSSDL-loopen. Dessutom hade det varit 

intressant att undersöka den stegvisa förändringen av pseudo-taggarnas träffsäkerheter. 

Kanske är det så att de trots initialt stora skillnader (beroende på vilken pseudo-klassificerare 

som används) snabbt går mot att bli likvärdigt träffsäkra, vilket skulle kunna förklara varför 

klassificerare i detta arbete har kunnat bli lika träffsäkra trots skillnader i träffsäkerhet för 

deras initiala pseudo-taggar. 

I diskussionen uppmärksammades det att free-to-play-spel skulle kunna använda NSSDL för 

att med mindre resurser kunna kategorisera spelare utefter deras spelarvanor. Om det inte är 

kritiskt att kategoriseringen alltid blir rätt skulle NSSDL för många spel säkert vara till nytta. 

Särskilt för mindre företag som omöjligen har resurserna för att ta fram stora taggade 

datamängder kring spelarvanor. I framtiden skulle därmed NSSDL kunna vara ett billigt 

alternativ för spelaranalys som både stora och små företag kan dra nytta av. Detta skulle i 

allmänhet kunna få spelföretag att bli mer måna om att analysera sina spelare, vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till en mer skräddarsydd spelupplevelse för varje individ. 
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Appendix A -  Nätverksstrukturer 

Denna appendix innehåller Python-kod och övergripande skisser för de fem neurala nätverk 

som används. 

 

CNN 

1: model = Sequential([ 

2:    Conv2D( 32, kernel_size = ( 3, 3 ), activation = 'relu', 

             input_shape = ( 28, 28, 1 )), 

3:    MaxPooling2D(pool_size = ( 2, 2 )), 

4:    Dropout( 0.25 ), 

5:    Flatten(), 

6:    Dense( 10, activation = 'softmax' ) 
7: ]) 

 

  

CNN 

Conv2D 

MaxPooling2D 

Dropout 

Dense 



   
 

 II 

 

HRNN 

1: model = Sequential([ 

2:    TimeDistributed( LSTM( 128 ), input_shape = ( 28, 28, 1 )), 

3:    LSTM( 128 ), 

4:    Dense( 10, activation = 'softmax' ) 
5: ]) 

 

  

TimeDistributed(LSTM) 

LSTM 

Dense 

HRNN 



   
 

 III 

 

MLP 

1: model = Sequential([ 

2:    Dense( 64, activation = ‘relu’, input_shape = ( 784, )) 

3:    Dropout( 0.2 ), 

4:    Dense( 64, activation = ‘relu’ ) 

5:    Dropout( 0.2 ), 

6:    Dense( 10, activation = 'softmax' ) 
7: ]) 

 

 

  

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

MLP 

 



   
 

 IV 

 

Djup MLP 

 1: model = Sequential([ 

 2:    Dense( 256, activation = ‘relu’, 

             input_shape = ( 784, )) 

 3:    Dropout( 0.1 ), 

 4:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

 5:    Dropout( 0.1 ), 

 6:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

 7:    Dropout( 0.1 ), 

 8:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

 9:    Dropout( 0.1 ), 

10:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

11:    Dropout( 0.1 ), 

12:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

13:    Dropout( 0.1 ), 

14:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

15:    Dropout( 0.1 ), 

16:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

17:    Dropout( 0.1 ), 

18:    Dense( 256, activation = ‘relu’ ) 

19:    Dropout( 0.1 ), 

20:    Dense( 10, activation = 'softmax' ) 
21: ]) 

 

  

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Dropout 

Dense 

Djup MLP 



   
 

 V 

 

Djup CNN 

 1: model = Sequential([ 

 2:    Conv2D( 32, ( 3, 3 ), padding = 'same', 

              input_shape = ( 28, 28, 1 ), 

              activation = 'relu' ), 

 3:    Conv2D( 32, ( 3, 3 ), 

              activation = 'relu' ), 

 4:    MaxPooling2D( pool_size = ( 2, 2 )), 

 5:    Dropout( 0.25 ), 

 6:    Conv2D( 64, ( 3, 3 ), padding = 'same', 

              activation = 'relu' ), 

 7:    Conv2D( 64, ( 3, 3 ), 

              activation = 'relu' ), 
 8:    MaxPooling2D( pool_size = ( 2, 2 )), 

 9:    Dropout( 0.25 ), 

10:    Flatten(), 

11:    Dense( 512, activation = ‘relu’) 

12:    Dropout( 0.5 ), 

13:    Dense( 10, activation = 'softmax' ) 

14: ]) 

 

 

 

Conv2D 

MaxPooling2D 

Dropout 

Dense 

Conv2D 

Conv2D 

MaxPooling2D 

Dropout 

Conv2D 

Flatten 

Dropout 

Dense 

Djup CNN 
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Appendix B -  Resultat 

Här återfinns samtliga resultat som för ligger till grund för analysen i ”Kapitel 5.2 – Analys” 

men som inte direkt presenteras i syfte att göra kapitlet mer läsbart. 

Tabell 4: Övergripande träffsäkerhet för klassificerare tränade genom NSSDL med olika 
pseudo- klassificerare för olika stora taggade datamängder 

Klassificerare 100 exempel 500 exempel 1000 exempel 

NSSDL CNN 77,0% ±1,6% 94,3% ±0,6% 97,1% ±0,2% 

NSSDL Djup CNN 82,9% ±2,2% 96,6% ±0,5% 97,9% ±0,3% 

NSSDL MLP 77,2% ±1,8% 94,7% ±0,7% 97,0% ±0,4% 

NSSDL Deep MLP 77,9% ±3,3% 95,3% ±0,6% 97,5% ±0,2% 

NSSDL HRNN 63,5% ±2,6% 93,1% ±0,9% 97,6% ±0,3% 

NSSDL Simple voting 80,6% ±1,4% 96,0% ±0,6% 97,8% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log2 
modifierad 81,6% ±1,5% 96,2% ±0,5% 97,7% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log2 bas 80,5% ±1,3% 96,2% ±0,4% 97,8% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log10 81,2% ±2,2% 96,3% ±0,6% 97,9% ±0,3% 
 

Tabell 5: Övergripande träffsäkerhet för pseudo-klassificerare för olika stora taggade 
datamängder 

Klassificerare 100 exempel 500 exempel 1000 exempel 

NSSDL CNN 69,6% ±1,5% 83,3% ±2,0% 88,0% ±0,7% 

NSSDL Djup CNN 76,8% ±1,6% 91,6% ±1,0% 95,0% ±0,7% 

NSSDL MLP 65,6% ±2,8% 82,5% ±2,2% 87,1% ±0,6% 

NSSDL Deep MLP 65,7% ±2,9% 84,5% ±0,5% 88,4% ±0,5% 

NSSDL HRNN 51,1% ±3,1% 75,6% ±1,7% 87,2% ±0,7% 

Simple voting 73,2% ±1,5% 88,0% ±2,0% 91,9% ±0,7% 

NSSDL Weighted voting log2 
modifierad 73,4% ±1,0% 88,4% ±0,6% 92,5% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log2 bas 73,4% ±1,0% 88,5% ±0,6% 92,5% ±0,3% 

NSSDL Weighted voting log10 73,5% ±1,1% 88,9% ±0,7% 93,1% ±1,0% 
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