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Abstract
During the design of an Artificial Neural Network (ANN), one important phase is to
identify a good topology. The topology has an impact on the ANN’s ability to
generalize, i.e. correct classify examples which has not seen during the training phase,
and also the ANN’s ability to correctly classify examples in general. One way to
automate this design phase is to use Genetic Algorithms (GA), a process which is here
referred to as Neuro-Evolution.

By using Neuro-Evolution an automatization of the design of ANN’s occurs. The goal
of this project is to identify a general method for reducing the number of epochs used
during the training phase of this automated design process. Since the GA used in
Neuro-Evolution requires a population of ANN’s, and these needs to be trained for a
number of epochs in order to be compared, the length of the training phase will have a
large impact of the length of the entire design process.

This final year report covers reduced training during Neuro-Evolution. Four methods
for reducing the number of training epochs have been identified and analyzed, and
compared to the general training algorithm used by Braun et.al. in [Bra93]. Our results
show that a significant reduction of the length of the training phase is possible without
loss of classification or generalization ability of the final network. One of the methods
halved the number of epochs in both applications while achieving the same accuracy
as the original method, and without introducing any new parameter.
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1

Sammanfattning
Denna examensarbetesrapport behandlar reducerad träning vid neuroevolution. Ett
antal metoder för att reducera antal träningsepoker av ANN har identifierats och
analyserats.

Vid designande av artificiella nätverk (ANN) är en viktig fas att identifiera en bra
topologi. Topologin har betydelse för hur väl ett ANN klara att klassificera tidigare
osedd data och även hur väl ett ANN klarar av att klassificera generellt. Ett sätt att
automatisera detta designarbete är att använda genetiska algoritmer. Att använda GA
för att evolvera ANN kallas neuroevolution.

Vid användande av neuroevolution sker en automatisering av nätverksdesignen. Men
eftersom GA använder en population, d.v.s. en mängd av nätverk i detta fall, och alla
dessa nätverk behöver tränas ett antal träningsepoker så blir denna automatisering tids
och resurskrävande. Just träningen av ANN har en stor betydelse för hur lång tid
evolutionsprocessen tar.

I detta arbete har fyra olika metoder för reducering av träning vid neuroevolution
identifierats. Av dessa identifierade metoder har tre metoder ansetts tillräckligt
lovande att utföra tester med. Dessa tre kvarvarande har implementerats och testats på
två olika problemtyper. Använda testproblem är åtta bitars paritetsproblem och ett
klassificeringsproblem rörande klassificering av bilder på träd (tall och gran).

Metoderna har utvärderats teoretiskt och även baserat på resultat från experiment.
Som bedömningskriteria har resulterande nätverks klassificeringsförmåga, storlek hos
resulterande nätverk och hur stor minskningen av antal använda träningsepoker är.
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1 Introduktion
Många krävande problem har visat sig svåra eller omöjliga att lösa med hjälp av
traditionella sök- och optimeringsalgoritmer. Med traditionella algoritmer så kan det
vara svårt att hantera stora och komplexa sökrymder. Däremot så har det visat sig att
algoritmer som bygger på Darwins evolutionsteori med stor tillförlitlighet kan hitta
rätt lösning utan att behöva söka igenom hela sökrymden. Detta är framförallt en
fördel i stora eller oändliga sökrymder. Denna typ av biologiskt inspirerade strategier
kallas evolutionsalgoritmer (EA). Det finns olika typer av evolutionsalgoritmer, av
vilka genetiska algoritmer (GA)  och evolutionsstrategier (ES) är två exempel. GA
formulerades ursprungligen av Holland [Hol92] och vidareutveckling har utförts av
Goldberg [Gol89] m.fl. ES ursprungligen av Reschenberg [Res73] och
vidareutveckling har utförts av Schwefel [Sch77], Bäck [Bäc91] m.fl.

En annan biologisk inspirationskälla är den mänskliga hjärnan. Den består av ett stort
antal neuroner som är sammankopplade i ett avancerat nätverk. Enligt Haykin
[Hay94] så har en vuxen människas hjärna omkring 1010 neuroner och 6*1013

kopplingar. Det som är så speciellt med detta är hjärnans snabbhet på att genomföra
parallell bearbetning, som t.ex. att tyda synintryck till en bild. Detta arbetsätt
efterhärmas, grovt förenklat, med hjälp av konstgjorda neurala nätverk, så kallade
artificiella neurala nätverk (ANN). Dessa har möjlighet att ”lära” i den mening att de
tränas på ett antal exempel. Efter lyckad träning så kan ett ANN ofta generalisera den
intränade kunskapen till liknande exempel. Denna generaliseringsförmåga är svår att
uppnå med konventionella metoder.

Det arbetssätt som används vid design av topologi för ANN utgår från expertkunskap
och tumregler. Detta innebär att det kan behövas ett flertal försök innan en lämplig
topologi har hittats. Eftersom de designade nätverken behöver tränas fullt innan de
kan utvärderas så är detta ett resurskrävande arbetssätt.

En fördel med att evolvera nätverkstopologier är att de evolverade nätverken anpassas
- via evolutionsprocessen - till problemet så att de får en topologi som klarar av att
lära problemet. Enligt Braun och Weisbrod [Bra93] kan nätverket på så sätt även få en
bättre generaliseringsförmåga. Därmed slipper nätverksdesignern söka efter ett
fungerande nät manuellt och får ett resulterande nätverk med bra prestanda.

Intresset för att använda evolutionsalgoritmer för denna sökning efter lämplig topologi
motiveras av att sökrymden är oerhört stor och dessutom multimodal, d.v.s. har många
lokala maxima.

Att sökrymden är så stor är samtidigt ett hinder mot att använda EA. Detta beror på att
en mängd nätverk måste tränas flera gånger, med ett antal epoker varje gång. Just
träningen är det mest tids- och resurskrävande vid neuroevolution. Detta
examensarbete är inriktat på att formulera och jämföra ett antal metoder för att minska
antalet träningsepoker under evolutionsprocessen.
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2 Bakgrund till neuroevolution

2.1 Evolutionsalgoritmer

Enligt Fogel [Fog95] bygger EA på Neo-Darwinism, d.v.s. Darwins evolutionsteori
kombinerat med Weissmans selectionism och Mendels genetik. Neo-Darwinism
innebär att den nuvarande artrikedomen härrör från ett fåtal statistiska processer som
utförs på och inom populationer och arter. Dessa processer är förökning, mutation,
konkurrens och urval. I naturen anpassas arter med hjälp av dessa processer till
omgivningen över en lång tidsperiod, vilket har lett till den artrikedom vi har idag.
Denna anpassning till omgivningen är en av grundidéerna bakom EA.

Förökning innebär att föräldrarnas arvsanlag kombineras och bildar avkommans
arvsanlag. Under denna process sker även slumpmässiga förändringar av arvsanlagen.
Dessa förändringar kallas mutationer. Urval sker genom konkurrens p.g.a. de
begränsade resurser, t.ex. föda, som finns i naturen. Över tiden så anpassas arter mer
och mer efter sina livsvillkor. Exempelvis kan en individ som har bättre kamouflage
ha bättre förutsättningar att överleva och få mer avkomma, och på detta sätt sprida de
anlag som ger den fördelaktiga egenskapen.

Evolutionsalgoritmer efterhärmar den naturliga evolutionsprocessen. Med
evolutionsalgoritmer används en process för förökning och evolutionsprocessen delas
ofta in i diskreta generationer. Förökningen kan exempelvis ske genom överkorsning
eller enbart kopiera föräldern och använda mutation på avkomman.

Det finns ett flertal typer av evolutionsalgoritmer, varav genetiska algoritmer (GA)
och evolutionsstrategier (ES) är två vanligt använda. I EA-området ingår förutom GA
och ES även genetisk programmering (GP) och evolutionsprogrammering (EP). GP
formulerades ursprungligen av Koza [Koz92] och EP formulerades av Fogel [Fog95]

2.1.1 Genetiska algoritmer

Genetiska algoritmer kan ses som en parallell sökmetod där ett antal individer
representerar olika positioner i sökrymden. På dessa individer appliceras förökning
och urval för att skapa ny generation. Förökningen skapar ny avkomma och urvalet
väljer ut de individer som skall ingå i nästa generation. Individerna betygsätts efter hur
bra de löser problemet. Detta mått kallas fitness. Vid skapande av avkomma sker ett
val av föräldrar. Vid detta urval har föräldrar med bättre fitness större chanser att få
avkomma.

Termer:

• Kromosom: Består vanligen av en sträng där problemets variabler kodas.
Vanligen binär kodning {0,1}.

• Individ: Består av en kromosom och ett tillhörande fitnessvärde.

• Population: Består av ett bestämt antal individer.

• Avkomma: Resultatet av en kombinering av föräldrakromosomerna eller
kopiering av förälder och mutation av avkomma, d.v.s. efter
förökning.

• Fitnessvärde: Flyttal som är en bedömning av hur bra en specifik individ löser
problemet.
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• Fitnessfunktion: En funktion som tilldelar en individ ett fitnessvärde.

• Mutation: Slumpmässig förändring av någon eller några av bitarna i en
kromosom. Mutation utförs vanligen på avkomman efter
överkorsning. Den används så att varje bit har en (vanligen låg)
sannolikhet, Pm, att ändras. Figur 1a visar mutation utförd på
position två i en kromosom.

• Överkorsning: Metod som skapar ny avkomma genom att kombinera
egenskaper från två föräldrar. Ett lokus, d.v.s. en position i en
kromosom, välj slumpmässigt. Innehållet efter denna position
byts mellan de två utvalda föräldrarna och därmed skapas två nya
individer. Figur 1b visar exempel på hur överkorsning kan
utföras.

• Urval: Metod att välja föräldrar till överkorsning. Då sökningen
eftersträvar att maximera fitness, så har individer med högt
fitnessvärde större sannolikhet att skaffa avkomma än individer
med dålig fitness. Detta kallas för fitnessproportionellt urval.

Figur 1. Genetiska operatorer. Överst (a) mutation av andra positionen i en
kromosom. Nedre bilden (b) visar överkorsning av två kromosomer där
överkorsningspunkt är mellan position tre och fyra.

Arbetssätt:

En körning med en genetisk algoritm börjar med att en slumpmässig1 initial
population skapas. Alla individer i denna initiala population fitnessutvärderas. Efter
detta initieringssteg påbörjas en cykel som pågår ett antal generationer:

1. Välj, med hänsyn tagen till fitness, ut ett föräldrapar som skall reproduceras.

2. Skapa avkomma med hjälp av överkorsning och mutation.

3. Utvärdera fitness hos avkomma.

4. Upprepa från steg 2 tills en helt ny population skapats.

Ett varv i denna cykel kallas en generation och upprepas tills ett bestämt antal
generationer har utförts eller en individ i populationen har tillräckligt bra fitness.

                                                
1 Initial population kan även vara initierad från domänkunskap

0 0 0 0  0 1 0 0 0 1 0 0  0 1 0 0

1 1 1 1  1 1 1 1

0 1 0 0  0 1 0 0

1 1 1 0  0 1 0 0

0 1 0 1  1 1 1 1

a)

b)
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Exempel:

Antag att ett problem är att söka efter en åtta bitars binärsträng med bara ettor. En
kromosom kan för detta problem representeras av en åtta bitars binärsträng.
Fitnessfunktionen blir enkel för detta problem: räkna antalet positioner med en 1a i.
Antag att vi har en populationsstorlek på fyra individer. Först initieras populationen
och fyra slumpmässiga individer skapas. Nästa steg blir att räkna antalet 1or i varje
kromosom, d.v.s. bestämma fitness för alla individer i initialpopulationen.

Kromosom Fitness

1 0 1 1  1 0 0 0 4

0 0 1 1  0 1 1 1 5

1 1 0 0  0 0 1 0 3

0 0 1 0  0 1 0 1 3

a) Initial population

Kromosom Fitness

1 0 1 1  0 1 1 1 6

1 1 1 1  1 1 1 1 8

1 1 1 0  0 1 1 0 5

1 0 1 0  0 1 1 1 5

b) Slutpopulation

Figur 2. Initial- och slutpopulation för exempelproblemet.

Initialpopulationen i Figur 2a har genomsnittsfitness: (4+5+3+3)/4 =3.75. Efter att ha
tillämpat algoritmen tillräckligt många generationer, så har en korrekt lösning hittats,
rad 2 i Figur 2b. Den slutgiltiga populationens genomsnittsfitness är (6+8+5+5)/4 = 6
och alltså högre än initialpopulationens genomsnittsfitness.

2.1.2 Evolutionsstrategier

En evolutionsstrategi fungerar på liknande sätt som en GA. Största skillnaden är att en
ES vanligen hanterar kromosomer bestående av flyttal och inte binärsträngar. Det gör
att den passar bättre för optimering av  flyttalsparametrar än GA, då en GA måste
koda flyttal m.h.a. binärsträngar. Eftersom ES-kromosomer är vektorer av flyttal blir
mutationsoperatorn annorlunda.

X 5.6 75.2 0.4 0.02

σ 0.4 0.9 0.03 0.004

Figur 3. Kromosom bestående av fyra flyttalsvärden, x, och deras standardavvikelse,
σ, för mutation.

På grund av den speciella mutationen består vanligen kromsomen av en vektor av
talpar (x, σ). Mutationen av gen xi sker i ES genom att lägga till ett normalfördelat
slumptal med standardavvikelse σi. D.v.s. lika stor sannolikhet att öka värdet som att
minska det. Däremot så är mindre förändringar mer frekventa än stora. Hur stora
förändringarna blir ges av σ, som även den kan anpassas under evolutionen. Vid
överkorsning följer vanligen standardavvikelsen, σi, med flyttalsvärdet, xi.
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2.2 Artificiella neurala nätverk

Haykin [Hay94, sid 2] definierar ett ANN med följande ord:

“A neural network is a massively parallel distributed processor that has a
natural property for storing experimental knowledge and making it
available for use. It resembles the brain in two respects:

1. The knowledge is acquired by the network through a learning process.

2. Interneuron connection strengths known as synaptic weights are used
to store the knowledge.”

Ett ANN är enligt den definitionen en distribuerad beräkningsenhet med egenskap att
kunna lagra och använda kunskap. Denna kunskap inhämtas genom inlärning från
exempel och lagras via en inlärningsfunktion m.h.a. viktade kopplingar mellan
neuroner.

Det finns en mängd olika typer av ANN. Det som tas upp här är en vanlig typ av ANN
som kallas flerlagers feedforward ANN.

2.2.1 Komponenter

Ett ANN består av ett antal noder som är sammankopplade med nätverkskopplingar.
Kopplingarna är riktade och varje nod har en vikt. Denna vikt avgör hur mycket
aktivationen från kopplingen inverkar på det neuron som kopplingen leder till.

In 1

Ut 1

Gömda noder

Innoder

Ut noder

Kopplingar

In 3

Ut 2

In 2 In 4

Figur 4. Uppbyggnad av ett ANN.

Vardera nod summerar inlänkarnas aktivering enligt (utaktivering * vikt). Noden ger
sedan en utaktivering om den inkommande aktiveringen överstiger en
aktiveringsfunktion. I Figur 5a är indatafunktionen för nod i Σ(aj * Wj,i), där aj  är
utaktivering från tidigare nod j och Wj,i är vikten på kopplingen från nod j till nod i.
Aktiveringsfunktionen vid backpropagationalgoritmen är vanligen en sigmoid
funktion enligt Figur 5b. Utaktiveringen, ai, från noden i är ett värde inom intervallet
[0,1].
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Figur 5. a) En nods uppbyggnad med infunktion, aktiveringsfunktion och
aktiveringsnivå. b) Exempel på en sigmoidal aktiveringsfunktion.

Nätverksnoderna delas in i tre typer: in-, gömda-  och utnoder. Innoderna är de noder
där man matar in datan man vill använda vid träning eller som beslutsunderlag när
nätverket är färdigtränat. Utnoderna är de noder som man tolkar nätverkets beslut
ifrån. De gömda noderna är noder som sitter mellan in- och utnoderna. De gömda
noderna deltar i nätverksbeslutet, men syns inte av en betraktare. I figurer motsvarar
cirklar noderna och pilar nätverkskopplingar. Exempelvis har topologin i Figur 4 fyra
innoder, tre gömda noder och två utnoder.

På innoderna presenteras ett problem och utnoderna får en aktivering. För att
nätverket ska klara av att ge rätt beslut krävs ett flertal ”saker”. Dels måste topologin
designas på ett bra sätt, d.v.s. ha en lämplig uppsättning noder och kopplingar. Dels så
måste det designade nätverket tränas på en exempelmängd.

2.2.2 Träning

Vid träning av ett feedforward ANN används ett antal exempel som man vet svaret på.
Dessa exempel kallas en träningsmängd. Träningsmängden används så att vardera
exempel presenteras på innoderna och sedan sprids aktiveringen framåt, mot
utnoderna, i nätverket enligt arbetsgången i Figur 5. Slutligen ges ett beslut på
utnoderna. Detta värde jämförs med det önskade och felet propageras bakåt genom
nätverket från utnoderna via de gömda noderna till innoderna. Under denna
propagering av felet bakåt, från utnoderna till innoderna, så uppdateras vikterna
mellan noderna. Idén är att vikterna ska uppdateras beroende på hur mycket de
bidragit till det resulterande felet. Vikten på länken mellan nod j och nod i uppdateras
enligt Ekvation 1.

Wj,i = Wj,i + ∆Wj,i Ekvation 1.

∆Wj,i = N * aj * g´( Ini) * Feli Ekvation 2.

Där N är inlärningstakten, Ini är inaktivationen till i och g´ är derivatan av
aktiveringsfunktionen. Används sigmoidala aktiverings funktionen logistic
enligt Ekvation 3 så blir denna derivata enligt Ekvation 4. Ekvation 1-4 har
hämtats från [Has95].

g(x) = 1/(1 + e(-x)) Ekvation 3.

g´(x) = g(x)*(1-g(x)) Ekvation 4.

Denna arbetsgång upprepas för alla exempel i träningsmängden. En sådan genomgång
av ett antal exempel benämns en epok. Efter ett bestämt antal epoker eller när felet

b) Sigmoid aktiveringsfunktion

aj

a) Uppbyggnad av en nod

Wj,i

ai
Ini =

Σ(aj*wji)
ai = g(ini)
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bedöms vara tillräckligt lågt avbryts träningen. Vid träning propageras felet ”bakåt”,
d.v.s. från utnoderna till innoderna, och varje vikt på vägen ska justeras.

Antal viktuppdateringar som utförs beror på vilken träningsrutin som används.
Används online-uppdatering (standard backpropagation), så uppdateras vikterna för
varje exempel och används batch uppdatering så lagras felet i varje nod och
uppdatering sker efter att hela träningsmängden har presenterats.

Efter lyckad träning har vikterna justerats för att kunna klassificera träningsmängden.
När väl träningen är genomförd så används inte träningsalgoritmen mer och vikterna
är således låsta. Nätverket presenteras för problemet på innoderna och ger ett resultat
på utnoderna. För att veta när ett nätverk är färdigtränat kan man använda en andra
uppsättning av exempel som inte är med i träningsmängden och mäta felet för dessa.
Denna exempelmängd kallas för testmängd. När detta fel börjar öka igen bör
träningen avbrytas, för att förhindra överträning. Överträning inträffar när ett nätverk
har anpassat vikterna för exakt efter träningsmängden, d.v.s. nätverket klarar inte av
att generalisera utan har enbart memorererat träningsexemplen exakt.

Eftersom syftet med ett ANN är att det ska kunna generalisera, d.v.s. korrekt kunna
klassificera osedda exempel, så behöver denna förmåga kontrolleras. Det görs med en
tredje exempelmängd, kallad valideringsmängd. Exemplen i denna valideringsmängd
ska varken finnas med i träningsmängden eller testmängden. Exemplen i
valideringsmängden används för att undersöka nätverkets förmåga att klassificera
dessa exempel. Denna validering sker på färdigtränade nätverk.

2.2.3 Topologins betydelse

Enligt Russel [Rus95] så kan ett nätverk utan gömda noder, se topologi C i Figur 7,
bara approximera linjärt separerbara funktioner. Exempel på linjärt separerbara
funktioner är ”logiskt och” och ”logiskt eller”, se Figur 6. Nätverk med ett gömt
lager, givet att det har tillräckligt många noder (eventuellt oändligt), kan approximera
alla kontinuerliga funktioner. Vidare så kan ett nätverk med två eller fler gömda lager
approximera alla godtyckliga funktioner. Antalet gömda lager har alltså betydelse för
vilken typ av funktion som kan approximeras.

Figur 6. Linjär separabilitet. Figur av [Rus95].

I Figur 7 visas några möjliga topologier för Xor problemet. Xor-problemet består i att
approximera den logiska funktionen exklusivt eller, vars funktionsvärden finns
angivna i Tabell 1.

In 1In 1In 1

In 2 In 2In 2 0

1 1

111

1

0 0

In1 och In2 In1 eller In2 In1 Xor In2
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In1 In2 Ut

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Tabell 1. Funktionstabell för Xor.

Topologi A Topologi B Topologi C

In 1 In 2 In 1 In 1In 2 In 2

Ut Ut Ut

Figur 7. Olika topologier för Xor
problemet. Obs: endast topologi A  och
topologi B klarar att lösa Xor
problemet.

Eftersom Xor-funktionen  inte är linjärt separerbar, så kommer inte topologi C i Figur
7 att klara att approximera funktionen. Däremot klarar topologi A och B i Figur 7 av
att lära funktionen givet att de tränas tillräckligt mycket. Topologi A är en fullt
kopplad topologi, medan topologi B använder vidarekoppling och behöver en gömd
nod och en koppling mindre än den fullt kopplade topologin.

Detta exempel demonstrerar att topologin har betydelse för om ett nätverk klarar av att
approximera en funktion överhuvudtaget. Ett annat problem är att om det finns för
många noder så memorerar nätverket träningsmängden och klarar inte att generalisera.

Dessvärre finns det inga regler som definitivt säger hur ett ANN skall designas m.a.p.
antal gömda noder och vilka kopplingar som skall finnas. Dessa variabler är
problemspecifika på så sätt att det finns tumregler och erfarenhet att utgå ifrån, men
det behövs ändå testande tills en tillräckligt bra topologi (antal gömda noder, vilka
kopplingar som finns med, m.m.) har hittats.

2.2.4 Gallringsalgoritmer

Eftersom ett ANNs topologi har betydelse för dess funktion så finns det flera
algoritmer framtagna för att anpassa topologi till problem. Dessa kan enligt Russel
och Norvig [Rus95] delas in två grupper av algoritmer: växande och minskande. Där
växande algoritmer utgår från en liten topologi och utökar med nya kopplingar och
noder. Minskande börjar med en definierad maximal topologi och tar bort kopplingar
och noder. Dessa modifieringar upprepas vanligen så länge nätverksfelet minskar.

Ett av de enklaste exemplen på en minskande algoritm är storleks baserad gallring, se
[SNNS]. I denna algoritm tas kopplingen bort som har den lägsta vikten. En variant av
denna algoritm används som gallringsoperator i ENZO [ENZO]. Där används istället
en tröskel som specificerar minimal viktstorlek. Alla kopplingar med vikter under
detta tröskelvärde tas bort. En annan minskande algoritm är optimal brain damage, se
[SNNS].

Ett exempel på en växande algoritm är enligt [Rus95] the tiling algorithm av Mézard
och Nadal [Méz89]. Algoritmen startar nätverksstrukturen med en nod och lägger till
noder tills en korrekt klassificering uppnås.
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2.3 Kombinera olika biologiskt inspirerade metoder

Jag ser ingen motsättning i arbetssätten hos artificiella neurala nätverk och hos
evolutionsstrategier. Tvärtom så har de vardera fördelar inom olika områden som går
att kombinera.

Att få ett väl fungerande ANN består av två delproblem:

• Hitta en bra nätverkstopologi.

• Hitta en bra uppsättning vikter.

Vanligen så används backpropagation-algoritmen för träning och tumregler
kombinerade med ”trial and error” för att hitta en bra nätverkstopologi.

Nätverkstopologi har viss betydelse för ett nätverks beteende. Enligt Mandischer
[Man93] så påverkar nätverkets topologi dess förmåga att generalisera, antal
träningsepoker som behövs och förmåga att klara oren indata. Med
generaliseringsförmåga avses nätverkets förmåga att korrekt klassificera data som den
inte har tränats på. Backpropagation algoritmen uppdaterar vikterna med hjälp av
gradient descent. Det gör att algoritmen söker sig mot ett lågt nätverksfel, men den
kan fastna på lokala minimum. Både viktsättning och design av nätverkstopologi är
sökproblem med egenskaper som tycks passa för evolutionsalgoritmer. Med att
sökproblemens egenskaper passar för evolutionsalgoritmer menas att sökning efter rätt
topologi är ett kombinatoriskt problem, vilket genetiska algoritmer är bra till.
Sökningen av vikter är ett flyttalsoptimeringsproblem till vilket evolutionsstrategier
passar bra för då de naturligt hanterar flyttal, vilket en genetisk algoritm inte gör p.g.a.
dess bitsträngsrepresentation.

2.3.1 Användande av EA för att evolvera topologi

Att hitta rätt nätverkstopologi är ett sökproblem som enligt Mitchell [Mit96] kan
minska inlärningstiden hos ett nätverk och öka dess generaliseringsförmåga. Dessa två
egenskaper är viktiga för ett väl fungerande artificiellt neuralt nätverk och är samtidigt
svåra att optimera manuellt. Mitchell [Mit96, s70] uttrycker problemet med att hitta
rätt topologi som:

”Neural networks researchers know all too well that the particular
architecture can determine the success or failure of the application, so they
would like very much to be able to automatically optimize the procedure
of designing an architecture for a particular application. Many believe that
GAs are well suited for this task.”

När man använder EA för att evolvera nätverkstopologier kan
nätverksrepresentationerna kategoriseras som direkt kodade eller indirekt kodade. Vid
direkt kodning så kan man i ett steg översätta en kromosom till ett nätverk. Med
indirekt kodning så innehåller kromosomen istället en meta-beskrivning av ett
nätverk. Denna beskrivning kräver flera översättningssteg där en procedur översätter
kromosomen till ett nätverk. Proceduren genererar alltså iterativt ett komplext nätverk
ifrån en kompakt kromosom. Ett exempel på en indirekt kodning kan vara en
grammatik med ett antal regler för att generera nätverk. Då används dessa
grammatiska byggstenar i kromosomen under evolutionsprocessen och sedan
appliceras reglerna för att generera nätverken när de ska utvärderas.
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Exempel på direkt kodning är att kromosomen: 00000 00000 11000 11000 00110
representerar kopplingarna i ett ANN enligt:

Från nod: 1 2 3 4 5

Till nod: 1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 1 1 0 0 0

4 1 1 0 0 0

5 0 0 1 1 0

Figur 8. Matris för nätverkskopplingar
vid direkt kodning. Modifierad figur

från [Mit96, s71].

2

43

5

1

Figur 9. ANN med kopplingarna i
Figur 8 representerade.

Figur 8 visar en matrisrepresentation av kromosomen, där 0 betyder att ingen koppling
finns mellan två de noderna, medan 1 betyder att det finns en koppling. Kromosomen
kan direkt översättas, med en ”ett till ett mappning” mellan kromosom och
nätverkskoppling, till den topologi som finns i Figur 9 och sedan tränas och
utvärderas.

Ett problem med att evolvera topologier är att träning med en träningsalgoritm,
exempelvis backpropagation, vanligen behöver utföras på samtliga evolverade
nätverkstopologier för att kunna utvärdera deras duglighet. Det kan behövas ett stort
antal träningsepoker under evolutionsprocessen. Detta blir ett problem eftersom
träningen är så tidskrävande.

2.3.2 Användande av EA för att evolvera nätverksvikter

På grund av problem med backpropagation algoritmen, t.ex. lokala optima, så har
man sökt alternativa inlärningsmetoder för ANN.  Ett exempel på sådan är att använda
en evolutionsalgoritm för att söka efter en uppsättning bra vikter till ett ANN.  Denna
EA ersätter träningsalgoritmen (vanligen någon variant av backpropagation
algoritmen) för viktjustering. Vikterna justeras m.h.a. EA operatorerna, d.v.s. vanligen
mutation och överkorsning. En fördel med att använda en EA att söka efter bra
nätverksvikter är att EA är en global sökmetod, medan backpropagation utför en lokal
sökning. EAn har härmed mindre risk att fastna i lokala minima.

Mitchell [Mit96] beskriver ett sätt att evolvera nätverksvikter i ett ANN med fixerad
topologi. I experimentet, som utförts av David Montana och Lawrence Davis
[Mon89], används en genetisk algoritm för viktjustering. Det är ett
klassificeringsproblem där de har en träningsmängd  som experter har uttalat sig om.
Då nätverkets topologi är fixerad så representerar en kromosom vikterna i ett nätverk.

Eftersom vikterna i ett neuralt nätverk är flyttal och GA’s kromosomer i
standardutförande använder sig av bitsträngar för representation av kromosomer, så
använde Montana och Davis en modifierad GA. Fitnessutvärderingen utfördes genom
att man använde nätverket på hela träningsmängden och mätte felet Ei mellan det
önskade utvärdet och det resulterande utvärdet för alla exempel i i testmängden.
Felvärdet räknades ut som ∑i(Ei^2), d.v.s. det summerade kvadrerade felet för
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nätverket över hela träningsmängden. Lågt felvärde betyder att kromosomen har hög
fitness. Detta värde mäter inte nätverkets generaliseringsförmåga och alltså kan
nätverket övertränas.

Försökets resultat visade att i vissa fall kan en GA vara en bättre träningsmetod för
ANN än den klassiska backpropagation-algoritmen. Men fortfarande kvarstår
problemet med att hitta rätt topologi.

Även Hassan [Has95] tar upp ett liknande tillvägagångssätt där en GA används för att
bestämma vikter till ett ANN. Nätverkets topologi är förbestämd och det GAn utför är
en global sökning i viktrymden efter optimala vikter.

2.3.3 Användande av EA för att evolvera både topologi och vikter

Att bara använda EA för att evolvera en topologi som passar problemet för att sedan
träna det fullt blir tidskrävande och att bara evolvera vikterna kan bli långsammare än
vanlig träning med backpropagation-algoritmen.

Detta gäller var för sig, men om dessa inriktningar kombineras så att man evolverar
både topologi och vikter samtidigt så kan det resultera i tidsvinster under
evolutionsprocessen. Dessa tidsvinster uppnås i jämförelse med att evolvera topologi
och träna med en ANN-träningsmetod, exempelvis backpropagation. Det genererade
nätverkets topologi, m.a.p. gömda noder, kopplingar m.m.,  är anpassat till problemet
vilket kan ge bättre generaliseringsförmåga  enligt Braun och Weisbrod [Bra93].

2.3.4 Hybrider (back-prop/EA för viktjustering)

Eftersom evolvering av nätverksvikter visat sig vara tidskrävande så har man även
undersökt möjligheter att använda både evolution och träning för viktsättning. Det
fungerar vanligen så att evolutionen tar hand den grova viktsättningen och träningen
används för finjustering av vikterna. På så sätt använder man både global sökning
m.h.a. EA för att undvika lokala minima och gradient descent information, d.v.s.
derivata, om den närmaste omgivningen vid träning.

Exempelvis så använder Braun och Weisbrod [Bra93] i sin ENZO-algoritm en sådan
metod vid viktsättning för avkomman. När en avkommas vikter sätts så tilldelas de en
fraktion av föräldrarnas vikter enligt FBP*Wij. Där FBP är en användardefinierad
konstant i intervallet [0,1] och Wij är föräldravikten. Det sker alltså en
”tillbakaskruvning” av den inlärda kunskapen om FBP<1. När avkommans vikter är
initierade så tränas nätverket åter. Träningen av avkomman startar alltså inte från ett
slumpmässigt utgångsläge, utan från en position i viktrymden som är i närheten (om
FBP<1) av föräldrarnas eller lika med föräldrarnas (om FBP=1). Man kan alltså
uttrycka det som att avkomman ärver en större eller mindre del av föräldrarnas
kunskap och har denna kunskap som utgångsläge inför vidare träning.
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3 Bakgrund till reducerad träning
Med Neuroevolution användes en evolutionsalgoritm för att evolvera
nätverkstopologier för ANN. Dessa topologier utvärderas sedan med avseende  på hur
bra de presterar på problemet. För att utvärdera ett specifikt nätverks fitness behövs
vanligen fullständig träning. Denna träning tar lång tid och det vore önskvärt att
minska den träning som behövs innan nätverket utvärderas.

Vi kan uppskatta ett mått på hur många träningsexempel som behandlas genom
ekvationen:

TotEx=AntGen*PopStorl*TränEp*TränEx 

Där:

AntGen = antal generationer som EAn körs
PopStorl = antal individer i populationen, d.v.s. antalet nätverk
TränEp = antal iterationer med alla träningsexempel
TränEx = antal iterationer träningsexempel per epok

Ett exempel som belyser hur mycket träningen påverkar tidsåtgången följer.

Antag att vi har en population av 50 nätverk som används av evolutionsprocessen i
100 generationer. Varje individ (ett nätverk) i populationen tränas 50 epoker på 1000
träningsexempel. Med dessa siffror så får vi:

TotEx=100*50*50*1000=2.5*108

Kan man t.ex. halvera antalet träningsepoker innan utvärderingen så halveras antalet
steg, vilket medför en förtjänst av 1.25*108 träningssteg.

TotEx=100*50*25*1000=1.25*108

Dessa siffror är givetvis endast intressanta om kvalitén på de evolverade nätverken
behålls. Så målet är att minska variabeln träningsepoker samtidigt som kvalitén på de
evolverade nätverken behålls.

Figur 10. Exempel på arbetsgång vid evolvering av nätverk. Det mest tidskrävande
steget är träning av nätverk. Modifierad figur från [Man93b, sid. 643].
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Stegen som nätverksevolutionsprocessen kan genomgå visas i Figur 10. De är
selektion, överkorsning, mutation, nätverksgenerering, träning av nätverk, testning av
nätverk, bestämning av fitnesssvärde och insortering/ersättning av nätverk. Mest
tidskrävande steget av dessa är träningen, och det är alltså detta som påverkar
tidsåtgången mest. Det  vill säga för att minska tidsåtgången behöver man minska
antalet nätverk som ska tränas eller antal epoker per testat nätverk. Min avgränsning
är att enbart studera metoder att minska antalet epoker per testat nätverk.

För att minska antalet epoker under träningen innan fitnessutvärderingen finns flera
metoder. De metoder som jag har undersökt är:

• Överföring av intränad kunskap vid evolution

• Partiell träning innan utvärdering av fitness

Gemensamt för de undersökta metoderna är att de evolverar nätverkstopologi
samtidigt som de använder en metod för förkortad träning innan fitness-evaluering.

3.1 Överföring av intränad kunskap vid evolution

ENZO [ENZO] är en GA-baserad generator av neurala nätverk. Den optimerar både
nätverkstopologi och nätverksvikter samtidigt. ENZO är en hybridinriktning i den
mening att den både använder evolution och träning för att justera vikter. Det gör att
nätverken inte behöver tränas fullt innan de utvärderas. Algoritmen använder en direkt
kodning av nätverken i kromosomen. ENZO kräver ett externt
nätverkssimuleringssystem, exempelvis SNNS.

3.1.1 ENZO

Algoritmen för evolution av nätverk i ENZO fungerar enligt följande:

Givet maximal topologi, populationsstorlek S (antalet neurala nät som används av
GAn) och initiala kopplingstätheten PI , så genererar ENZO en initial population av S
nätverk. Dessa nätverk använder ca 100* PI % av det totala antalet kopplingar som
tillåts av den valda maximala toplogin.  För varje initialt nätverk, så upprättas varje
potentiell nätverkskoppling med den givna sannolikheten PI . Denna population av
nätverk tränas, utvärderas och sorteras med avseende på deras fitnessvärde.
Fitnessfunktionen definieras som en summering av önskade optimeringskriterier, t.ex.
lyckad träning, generaliseringsförmåga eller nätverksstorlek. Optimeringskriterierna är
viktade.

Individerna i populationen rankas efter fitness och en ranking baserad urvalsmetod
används, d.v.s. högre rankade nätverk har större chans att reproduceras än de lägre
rankade. Avkomman skapas från två utvalda föräldrar m.h.a. mutation och/eller
överkorsning. Dessutom används elitism, d.v.s. en viss del av populationen överförs
oförändrade till nästa generation. De skapade nätverken sorteras in efter fitness och de
sämsta nätverken tas bort.

Överkorsningsoperatorn i ENZO fungerar så att om en koppling finns i båda
föräldrarna så får avkomman denna koppling. Om kopplingen inte finns i båda
nätverken så är sannolikheten PC att avkomman får den kopplingen.

Mutationsoperatorn fungerar så att en sannolikhet av PM används för att byta tillstånd
(existerande/ icke existerande) på en nätverkskoppling.
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När avkomman är tränad så kan de resulterande nätverken gallras, eng. pruning. Det
innebär att kopplingar med vikter i intervallet [-Wmin ,Wmin] tas bort, där Wmin är en
användarspecificerad konstant. Efter gallringen så omtränas nätverken.

Slutligen så utvärderas fitness för alla nya nätverk i populationen och de nya
nätverken sorteras in i populationen utifrån på deras fitnessvärde.

I Figur 11 så ges en förenklad pseudokod av ENZO-algoritmen, så som det ser ut om
överkorsning, mutation och gallring används.

Procedure ENZO_algorithm

begin
pop:=Generate_Start_population(S, PI , maximal_topology)
repeat

/* selektionsoperator */
net1:=select_network()
net2:=select_network()

/*  överkorsningsoperator */
offspring:=crossover(net1,net2)

/* mutationsoperator */
offspring:=mutation(offspring)
training(offspring)

/* gallringsoperator */
prune(offspring)
training(offspring)

/* operator för fitnessutvärdering */
evaluate(offspring)
insert_offspring(offspring, pop)

until (avbrottsvillkor)
end

Figur 11. ENZO-algoritmen. Förenklad version av [Bra93, sid 3]. Scenario med
överkorsning, mutation och gallring. Avbrottsvillkor är att maximalt antal
generationer uppnås.

3.1.2 Operatorer i ENZO

Mutation:

Både kopplingar och noder muteras i ENZO.

För kopplingsmutation är det en större sannolikhet för kopplingar med lägre vikter att
tas bort än för kopplingar med stora vikter. Det beror enligt ENZO manualen [ENZO]
på att en koppling med en stor vikt påverkar nätverkets uppförande mer än en med
liten och därmed är det större risk att försämra nätverkstopologin om man tar bort en
koppling med en stor vikt. För att lägga till nya kopplingar så är sannolikheten lika
stor för alla kopplingar som potentiellt kan läggas till, d.v.s. sannolikheten är lika stor
för de möjliga positioner som inte har existerande koppling.

Vid nodmutationen  rankas noderna enligt deras relativa kopplingstäthet. Noder med
färre kopplingar har större sannolikhet att tas bort än noder med  flera kopplingar.
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Överkorsning:

Överkorsningsoperatorn i ENZO fungerar så att om en koppling finns i båda
föräldrarna så får avkomman denna koppling. Om kopplingen inte finns i båda
nätverken så är sannolikheten PC att avkomman får den kopplingen.

3.2 Partiell träning av artificiella neurala nätverk

Partiell träning är ett försök att minska den träning som behövs av de evolverade
nätverken innan de ska utvärderas. Eftersom just träning är det mest tidskrävande
steget i hela evolutionsprocessen så kan man tjäna tid på detta.

3.2.1 Justering av inlärningstakt

I [Liu96] beskrivs en algoritm, population-based learning algorithm (PBLA), som
evolverar både topologi och vikter. Dess algoritm bygger på evolvering av en
population av ANN. Det som särskiljer PBLA från ENZO är att poplulationens
individer, d.v.s. ANN:en, inte tränas fullt innan fitness utvärderingen. Denna partiella
inlärning bygger på en modifierad version av back-propagation algoritmen. Största
skillnaden mot standard back-propagation är att inlärningstakten anpassas så att varje
individ i populationen har en egen inlärningstakt. Denna inlärningstakt justeras under
träningen för varje individ. På så sätt finns en möjlig uppsnabbning av inlärning,
beroende på hur denna inlärningsvariabel justeras.

3.2.2 Justering av antalet träningsepoker

En möjlighet att minska antalet nödvändiga träningsepoker är att bedöma nätverken
för att fördela träningsepoker till de mest lovande. Ett annat alternativ är att fördela
träningsepokerna jämnt över generationerna och i jämna steg öka alternativt minska
antalet träningsepoker med generationsnummer.

På så sätt kan det totala antalet nödvändiga epoker minskas och därigenom minskas
antalet genomförda viktuppdateringar. Denna justering av antalet träningsepoker kan
tänkas ske på olika sätt, varav följande är några exempel:

• Linjärt ökande

Linjärt ökande innebär att första generationen tränas få epoker för att sedan ökas med
lika stora steg (maxAntalEpoker/MaxGenerationer) varje generation. På så sätt kan
totala antalet träningsepoker (och viktjusteringar) halveras.

• Linjärt minskande

Linjärt minskande startar med ett i förväg definierat maximalt antal epoker och
minskar till minimalt antal epoker. Även här räknas en stegfaktor ut.

• Derivata hos träningsfelet

Derivata hos träningsfelet använder ett släpande medelvärde för att jämna ut
felkurvan från träningsmängden. På denna utslätade felkurva används derivatan för att
avgöra om mer träning behövs för ett nätverk.
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• Turnering

Turnering innebär att nätverken tävlar mot varandra i ett antal steg. Som vinnare utses
det nätverk med lägst träningsfel. Vinnande ANN tränas vidare ett beräknat antal
träningsepoker och sedan sker utslagstävlan igen. Hela tävlingsprocessen utförs varje
generation.
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4 Problemdefinition
Som tidigare beskrivits så kan det finnas fördelar med att evolvera nätverkstopologier
vad gäller tidsåtgång för framtagning av nätverk och kvalitén på nätverken. Men det är
fortfarande en tidskrävande process. Önskvärt vore att minska antalet träningsepoker
som behövs innan fitness-utvärdering av ett nätverk och samtidigt behålla kvalitén på
de genererade nätverken. Med kvalitet avses här klassificeringsförmåga och
nätverksstorlek.

Det finns en intressant implementation kallad ENZO, Braun och Weisbrod [Bra93],
där både vikter och topologi evolveras samtidigt. Den använder också arv av vikter
från föräldrar till avkomma  för att minska antalet träningsepoker per avkomma. Dock
blir fortfarande det totala antalet träningsepoker för en population som evolveras stort.
Ytterligare minskning av nödvändig träning vore önskvärd.

4.1 Förstudie

En mindre förstudie har utförts där antalet träningsteg successivt har sänkts över ett
antal körningar med ENZO-paketet. Dessa har utförts på ett encoder-decoder problem
som medföljer programvaran. Körningar har utförts i ENZO och det bästa genererade
nätverket från varje körning har tränats om från slumpmässig viktsättning i 200
epoker. Det vill säga viktsättningen som ENZO gav har inte använts, utan enbart dess
topologier. Vardera nätverk har tränats om 10 gånger från olika slumpmässiga
viktsättningar. Medelvärdet från dessa har använts till grafer över hur felet förändras i
och med att olika topologier resulterar av evolutionsprocessen då antalet epoker
minskas. Den föreslagna konfigurationen använde maximalt 200 epoker per avkomma
under träningsfasen. Detta värde har använts som ”tak” och sedan har antalet
träningsepoker sänkts till 150, 100, 50, 30, 10, 5 och 1 epok.

Figur 12. Nätverksfel under förstudien. Genomsnittsfel hos bästa nätverk för varje
generation. Medelvärde för 10 nätverk. För  kurva n100 har maximalt 100 epoker
träning använts under evolutionsprocessen och för kurva n200 har maximalt 200
epoker använts. SSE fel räknat enl: ½*∑(dl-yl)

2. Där (dl-yl) är felet hos en utnod.
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Observera att enbart topologierna efter evolution har använts från evolutionsverktyget.
Detta experiment är avsett att undersöka effekten av mindre träningsepoker med
avseende på resulterande topologier. Det vill säga: Hur stor effekt har en minskning
av antalet träningsepoker på hur väl de resulterande nätverkens topologier klarar av att
lösa ett problem?

Felkurvorna i Figur 12 indikerar att en minskning av det totala antalet träningsepoker
vore möjlig, eventuellt upp till en halvering. Detta grundas på att felkurvorna från
förstudien visar på enbart en mindre skillnad i fel mellan nätverk som använt 200
epoker och nätverk som använt 100 epoker under träningsfasen.

4.2 Testfall

För att testa om betydelsen av de förändringar som har gjorts så används ett antal
testfall för algoritmen. Syftet är att se om det blir någon uppsnabbning med förkortad
träning i ENZO. Dessutom så ska nätverksprestanda hos de resulterande nätverken
vara lika hög. Med prestanda avses nätverkens förmåga att klassificera och
generalisera.

4.2.1 N-bitars paritets problem

Ett problemområde som är vanligt som testfall för nätverk. De är svåra p.ga. att de
kräver god generaliseringsförmåga hos ANN. Tidigare nämnda Xor-problemet är ett
N-bitars paritetsproblem där N=2. Problemklassen går ut på att nätverket ges N indata.
Är antalet 1or i denna indata udda så ska nätverket ge 1 som svar, annars så skall
resultatet bli 0.

4.2.2 Bildigenkänning: skilja tall från gran

Problemet är ett klassificeringproblem där det gäller att skilja bilder på tallar från
bilder på granar. Dessa bilder är tagna på fällda granar och tallar. Undersöker man
bilderna ser man att granars årsringar är ljusa, medan tallar har en kärna med mörkare
årsringar, se Figur 13.

Figur 13. Bild av gran och tall tagna på ändsidorna. Notera tallens mörkare kärna.

Bakgrunden till detta problem är ett tidigare utfört examensarbete av Ingolfur
Arnarsson [Arn96]. En uppföljning på detta problem med en något annorlunda
tillvägagångsätt har utförts av Mattias Andersson [And98]. Mattias har valt en metod
med förminskning av bilderna genom att ta genomsnittsvärdet på ett antal
kringliggande punkter.

Som testfall används Mattias [And98] inriktning. Att detta exempel har valts beror på
att det är ett realistiskt problem och att det använder en komplex nätverksstruktur.

Gran Tall
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Mattias Anderssons grundtopologi, dock fullt kopplat, används som starttopologi för
evolutionsalgoritmen.

4.3 Hypotetiska förbättringar

ENZO är ett programpaket för evolvering av ANN både vad gäller topologi och
vikter. Eftersom vikterna både tränas och delvis ärvs under evolutionsprocessen, så är
det troligen en ganska snabbt arbetande algoritm. Enligt Braun och Weisbrod [Bra93]
ger kombinationen av att ärva vikterna och att träna en symbioseffekt som minskar
träningsbehovet avsevärt. Men ytterligare minskning av den totala mängden använda
träningsepoker vore önskvärd, då just träningsfasen är den mest tidskrävande fasen
under evolutionsprocessen.

4.3.1 Justering av antalet träningsepoker

En möjlighet att minska antalet nödvändiga träningsepoker är att bedöma nätverken
för att fördela träningsepoker till de mest lovande. Ett annat alternativt är att fördela
träningsepokerna jämt över generationerna och i jämna steg öka alternativt minska
antalet träningsepoker med generationsnummer.

På så sätt kan det totala antalet nödvändiga epoker minskas och därigenom minskas
antalet genomförda viktuppdateringar. Denna justering av antalet träningsepoker kan
tänkas ske på olika sätt, se avsnitt 3.2.2. Dessa metoder är:

• Linjärt ökande

• Linjärt minskande

• Derivata hos träningsfelet

• Turnering

4.4 Hypotes

Min hypotes är att det är möjligt att minska tidsåtgången vid evolvering av nätverk
genom att minska antalet träningsepoker som används av EAn innan nätverken
utvärderas och samtidigt behålla samma kvalitetsnivå på de resulterande nätverken
efter fullständig evolution. Med kvalitet avses här klassificeringsförmåga och
generaliseringsförmåga. Klassificeringsförmåga avser förmågan att ge rätt beslut och
generaliseringsförmåga avser förmågan att korrekt klassificera tidigare osedda
exempel, d.v.s. exempel som ej är med i träningsmängden.

4.5 Avgränsningar

Arbetet är avgränsat till att studera effekterna av modifieringar (uppsnabbad
inlärning). Modifieringarna utförs på ENZO programvarupaket. Detta beroende på att
programvarupaketet finns tillgängligt som fri programvara och att ENZO har en
modifierbar struktur, då den är uppbyggd kring moduler.

Alla nätverk som jag undersöker är flerlagers feedforward ANN. Övriga nätverkstyper
är inte adresserade.

Evolverade nätverk utvärderas efter följande kriteria:

1. Klassificeringsförmåga.

2. Topologins storlek.
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5 Metoder för förkortad träning.
Här presenteras tänkbara metoder för förkortad träning som alla modifierar antalet
tränade epoker under evolutionsprocessen. Två av metoderna (Metod 1 och Metod 2)
använder en funktion av aktuellt generationsnummer för att bestämma antalet epoker
för träningen. Metod 3 använder förändringen hos träningsfelet för att avgöra när
träningen skall avbrytas. Metod 4 använder ett turneringsliknande förfarande.

I algoritmerna används avkommepopulation och föräldrapopulation. Med
föräldrapopulation avses den population som individer väljs ur vid skapande av
avkomma och avkommepopulation avser den population som avkomman skapas och
behandlas i. Efter behandling av avkomma, t.ex. mutation, träning m.m., sorteras
avkomman in i föräldrapopulationen m.a.p. fitness. popSize motsvarar storleken på
föräldrapopulationen och avkommePop storleken på avkommepopulationen.

5.1 Metod 1

En möjlighet är att variera antalet epoker som ANN tränas så att träningen börjar med
ett mindre antal epoker för att sedan ökas till full träning. På så sätt kan det totala
antalet nödvändiga träningssteg minskas och därigenom minskar antalet genomförda
viktuppdateringar.

Metoden bygger på antagandet att de tidigt genererade topologierna är mindre bra. Om
så är fallet så borde träningen av dessa tidigt framtagna topologier inte påverka
slutresultatet i stor mån. Därigenom tilldelas de ANN i de tidiga epoker en mindre
träning som sedan ökas. Denna ökning av antalet träningsepoker kan alltså ses som en
funktion av aktuell generation. Där träningen ökas i fasta steg ju längre
evolutionsprocessen fortgår. Dock tränas alltid initialpopulationen fullt (generation 0),
se Figur 14.

Ett möjligt problem med denna metod är att fitnessbedömningen av nästan otränade
nätverk kan ge väldigt slumpmässiga resultat och därigenom riskerar populationen att
inneha ganska slumpmässigt utvalda nätverk i de tidiga generationerna.

Figur 14. Metod 1.
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Procedure Metod 1

begin
pop := Generate_Start_population( S, PI , maximal_topology )
gen = 0;
epochStep = maxEpochs/maxGen
repeat

gen := gen + 1
/* linjär ökning */
epochs := epochs + round( epochStep );
/* selektionsoperator */
net1 := select_network( )
net2 := select_network( )

/*  överkorsnings operator */
offspring := crossover( net1,net2 )

/* mutationsoperator */
offspring := mutation( offspring )
training( offspring, epochs )

/* gallringsoperator */
prune( offspring )
training( offspring, epochs )

/* operator för fitnessutvärdering */
evaluate( offspring )
insert_offspring( offspring, pop )

until ( gen == maxGen )
end

Figur 15. Metod 1: Linjär ökning av antal träningsepoker.

I Figur 15 visas pseudokod för algoritmen. Först räknas en stegfaktor ut genom
ekvation 5, där maxEpochs är maximalt antal träningsepoker och maxGen är maximalt
antal generationer. EpochStep blir resultatet av denna division.

epochStep =  maxEpochs/maxGen Ekvation 5.

epochs = round ( epochs + epochStep ) Ekvation 6.

Stegfaktorn, epochStep i Ekvation 5, läggs sedan till antalet aktuella träningsepoker,
epochs i Ekvation 6, varje generation. epochs tilldelas den till heltal avrundade
summan. Nätverken tränas sedan med epochs epoker varje generation. På så sätt ökas
antalet tränade epoker stegvis från epochStep (minst en epok), till maximalt antal
epoker.

Det under evolutionen totala antalet träningsepoker blir enligt ekvation 7.

maxGen
gen=0Σ  avkommePop * epochStep * gen Ekvation 7popSize*maxEp+
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5.2 Metod 2

Motsvarande algoritm som i metod 1, dock sänks antal tränade epoker enligt ekvation
9 och ekvation 10.

epochs = maxEpochs Ekvation 8.

epochStep =  maxEpochs/maxGen Ekvation 9.

epochs = round (epochs – epochStep) Ekvation 10.

Variabeln epochs initieras till maximalt antal epoker enligt Ekvation 8. Stegfaktorn,
epochStep i Ekvation 9, dras sedan ifrån antalet aktuella träningsepoker, epochs i
Ekvation 10, varje generation. Nätverken tränas sedan med epochs epoker varje
generation. På så sätt minskar antalet tränade epoker stegvis från maximalt antal
epoker till epochStep (minst en epok).

Figur 16. Metod 2.

Antalet träningsepoker blir enligt ekvation 11.

5.3 Metod 3

Använder felförändringen hos nätverken under träning (m.a.p. träningsmängden) som
avbrottsvillkor för träningen. Eftersom en typisk kurva över felet från
träningsmängden bildar en ”båge”, se Figur 17, så kan man använda derivatan denna
kurva för att bestämma om träningen skall fortsätta eller avbrytas. Derivatan beräknas
på en kurva som ”jämnats ut” genom att glidande medelvärde beräknats. Hinner
kurvan ”plana ut” innan det maximala antalet träningsepoker är uppnått, så avbryts
träningen.

Max

Generation

Träningsepoker

0

0 1 Max

maxGen
gen=0Σ  avkommePop * (maxEpochs-(epochsStep*gen))popSize*maxEpochs +

Ekvation 11
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Denna funktion bygger på antagandet att en grov uppskattning av om ett nätverk är
tillräckligt tränat kan utläsas av träningsfelets förändring över tiden.

Figur 17. Metod 3

Det glidande medelvärdet från de fem senaste epokernas felvärde beräknas för epok
N+1 enligt Ekvation 12 och för epoken tidigare, N, enligt Ekvation 13. I Figur 17
används N som förra träningsepoken och N+1 för nuvarande träningsepok.
Medelvärdet för de fem senaste träningsfelsvärden betecknas som ∆N+1 i Figur 17 för
aktuell epok och ∆N betecknar medelvärdet för epoken tidigare. Kvoten, derivata i
Ekvation 14, mellan värdena ∆N och ∆N+1 jämförs mot en fixerad, alternativt
användarspecifierad, konstant som sätts tillräckligt lågt för att låta träningen fortgå
tillräckligt länge.

∆N+1 = ( FN+1 + FN + FN-1 + FN-2 + FN-3 ) / 5 Ekvation 12.

∆N = ( FN + FN-1 + FN-2 + FN-3 + FN-4 ) / 5 Ekvation 13.

derivata =  ∆N+1 / ∆N Ekvation 14.

Använder medelvärdet av felet för de fem senaste epokerna som referensvärde. Har
det nya medelfelet (för aktuell epok + de fyra tidigare) minskat med mindre än en viss
procent jämfört med medelfelet från fem tidigare epoker, så avbryts träningen. Det ska
ge en grov indikation på när ett nätverk är tillräckligt tränat för att korrekt fitness ska
kunna bestämmas.

Detta är en metod att låta systemet avgöra mängden träning m.h.a. feedback från
träningsresultatet. Därmed finns möjligheten att onödig träning minskas då antalet
träningsepokerna beror på hur ett nätverk uppför sig istället för att proportionellt
fördela träningsepokerna över generationer som metod 1 och metod 2.

Träningsepok

Träningsfel

0

0 N+1 MaxNN-4 N-3

∆N+1
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5.4 Metod 4

Metod 4 använder ett turneringsförfarande där avkommorna paras ihop och det
nätverk i varje par som har minst fel går vidare, se Figur 18. Detta utförs flera gånger,
i nödvändigt antal omgångar, under en generation och minskar det totala antalet
använda träningsepoker.

Figur 18. Metod 4:s turneringsförfarande.

Nätverken paras ihop efter ett visst antal träningsepoker. Det nätverk med minst fel i
varje par tränas vidare. Det bygger på en form av turnering, där de mest lovande får
mer träning och de mindre lovande får mindre i och med att de blir utslagna.

Antalet steg i utslagsförfarandet beror på hur många nätverk som finns i
avkommepopulationen och kan beräknas enligt ekvation 15.

turnSteg = log2 ( AvkommePop ) + 1 Ekvation 15

step =  ⎡maxEpochs/ turnSteg ⎤ Ekvation 16

Vid varje turneringssteg tränas kvarvarande nätverk med ytterligare step epoker, se
ekvation 16.

Totalt så används ca 40%-43% (beroende på initialt antal nätverk) av maximalt antal
träningsepoker. Är initialt antal nätverk en jämn exponent på basen 2, så kan antalet
beräknas enligt ekvation 17.

5.5 Utvärdering av metoderna

För att utvärdera metoderna har två saker utförts: en diskussion av hypoteser och ett
mindre experiment. Den största vikten ligger på hypoteserna, medan experimentet
används som en indikator på om hypoteserna verkar korrekta.

Här ges först en diskussion om tänkbara för- och nackdelar för varje metod. I
efterföljande avsnitt visas resultat från ett enskilt experiment med varje metod.

5.5.1 Metod 1

Metod 1 använder linjärt ökande antal träningsepoker och beskrivs i avsnitt 5.1. Initial
population, generation 0, tränas maximalt antal epoker för att sedan minska till en låg
träning, generation 1, och sedan öka gradvis till maximalt antal epoker i sista
generation.

Nätverk

Träningsepoker0 Max*(2 / 3) MaxMax / 3

turnSteg-1
nivå=0Σ  (avkommePop * step ) / 2nivå        Ekvation 17
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Då metod 1 använder (efter initial population) ett lågt antal träningsepoker från början
kan det ge en dåligt tränad avkomma i de tidiga generationerna. Detta kan leda till att
de skapade nätverken får så dålig fitness att den ursprungliga populationen blir
dominerande. Detta då de nya nätverken riskerar att inte få tillräckligt bra fitness och
därmed inte bidrar till diversiteten hos populationen. Inträffar detta kommer metoden
att ge ett dåligt resultat m.a.p. funktionen hos de resulterande nätverken. Denna metod
är sålunda mindre lovande.

5.5.2 Metod 2

Metod 2 använder linjärt minskande antal träningsepoker och beskrivs i avsnitt 5.2.
Initial population, generation 0,  tränas maximalt för att sedan minska gradvis till lågt
antal epoker i sista generationen.

Då metod 2 använder (efter initial population) ett högt antal träningsepoker från
början kan det ge en bra tränad avkomma i de tidiga generationerna. Denna avkomma
kan ”tävla” med den initiala population och öka spridningen i den totala populationen.
Att sedan träningsepokerna gradvis avtar kan kompenseras av att avkommans vikter är
initierade från föräldrarnas kunskap. På så sätt har de efterkommande generationerna
nytta av bra egenskaper hos nätverk tidigare i ”släktträdet”. Denna metod är sålunda
lovande.

5.5.3 Metod 3

Metoden använder differensen av glidande medelvärde av träningsfelet som
avbrottsvillkor för träning, se avsnitt 5.3. Detta skapar ett antal frågeställningar:

1. Hur bestäms värdet på denna parameter?

Att bestämma storleken hos denna konstant kan bedömas som svårt, men en
uppskattning av rimlig storlek kan erhållas genom experimenterande och
undersökande av felkurvor.

2. Hur bra uppskattning är det på träning?

Eftersom det enbart är frågan om en grov bedömning av träningen, så kan det anses
vara tillräckligt om konstantens värde sätts till ett lämpligt värde, se punkt 1.

3. Förhindras överträning av nätverk då inte generaliseringsförmåga testas?

Det finns en risk att överträning sker då enbart träningsfelet beaktas. Dock är det en
avvägning mellan att träna längre och få in mer information och att förhindra
överträning som behöver göras då parameterns storlek väljs, se punkt 1

Som svaren indikerar så är valet av konstantens värde troligen en viktig faktor för hur
väl denna metod fungerar. Detta är olyckligt då ett syfte med att evolvera ANN är just
att automatisera utvecklingsprocessen och underlätta designen. Att införa nya
parametrar som är svåra att bestämma (i värsta fall ”trial and error”) motverkar syftet
med arbetet. Det är också svårt att säga hur mycket träning som besparas då det
varierar med hur nätverkens träningsfel utvecklas under evolutionsprocessen. Denna
metod är sålunda mindre lovande om inte en metod för att bestämma detta värde kan
identifieras.
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5.5.4 Metod 4

Metod  4 använder ett turneringsförfarande vilket gör att de lovande nätverken i
avkommepopulationen  får mer träning i varje generation. Vilka som är lovande
bestäms av träningsfelets storlek. På så sätt bygger denna metod på samma antagande
som metod 3, nämligen att träningsfelet kan användas som en grov indikator på hur
lovande ett nätverk är. Denna bedömning sker förhållandevis tidigt för de första
utslagningarna.

Fördelen med att använda just turneringsmetoden är att man inte inför någon ny
variabel samtidigt som de mest lovande nätverken får mest träning. Eftersom denna
metoden precis som med metod 3 bygger på en grov indikation av hur lovande ett
nätverk är, så finns risken att nätverk med högt träningsfel i de tidiga epokerna får inte
bra fitness. Detta kan vara en nackdel om det är så att ett nätverket om det tilläts träna
ytterligare skulle få ett bra träningsfel under de senare epokerna. D.v.s. nätverk som
har en brant felkurva i de tidigare epokerna uppmuntras på bekostnad av nätverk vars
träningsfel sjunker brant i senare stadium.

5.5.5 Bakgrund till experiment

För att utvärdera om hypoteserna är lovande har de testats mha. ett mindre problem.
Valt utvärderingsproblem är ett encoder/decoder problem. Problemet består i att
överföra 10 indata till 10 utdata med så litet antal gömda noder som möjligt, d.v.s.
nätverkets topologi blir 10-N-10. Indatan kan bara ha en position med positiv
aktivering i taget. Det innebär att totalt antal träningsexempel är 10 stycken, se Tabell
2.

In
1

In
2

In
3

In
4

In
5

In
6

In
7

In
8

In
9

In
10

Ut
1

Ut
2

Ut
3

Ut
4

Ut
5

Ut
6

Ut
7

Ut
8

Ut
9

Ut
10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabell 2. Exempelmängd för encoder/decoder problem
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5.5.6 Konfiguration vid experiment

Som konfiguration av har en maximal topologi, d.v.s. ett referensnätverk, angivits till
10-10-10. D.v.s. 10 innoder, 10 gömda noder och 10 utnoder. Maximalt antal
träningsepoker per avkomma och generation har satts till 200. En föräldrapopulation
av 40 individer och en avkommepopulation av 15 individer har använt. Maximalt
antal generationer har satts till 30. Fitnessbedömmningen använder följande kriteria:

”Utvärdering av topologi” och ” Utvärdering m.h.a. högsta utvärde”

Med följande viktning:

weight rating: 100.0 unit rating 150.0

no learnRating: 200.0

Vilket ger att fitnessfunktionen ser ut enligt nedan:

v * 100.0/maxV + n * 200.0/maxN + L * 200.0

Där v är aktuellt antal kopplingar (vikter), maxV är maximalt antal vikter, d.v.s. antal
vikter i referensnätverket, n är antal noder och maxN maximalt antal noder, d.v.s. antal
noder i referensnätverket. L=0 om träningsfelet understiger bestämt maxTss, annars är
L=1. Använda fitnesskriteria finns mer beskrivna i avsnitt 6.1.2.

5.5.7 Resultat från experiment

Metod Antal
epoker

Gömda
noder

Antal
vikter

% Korrekt % Osäker % Fel

Original 6070.7 3.3 40.3 100 0 0

Metod 1 4431.3 3.3 40.0 90 10 0

Metod 2 3655.1 3.3 39.3 100 0 0

Metod 3 1762.3 4.0 50.3 100 0 0

Metod 4 2609.1 4.0 40.6 100 0 0

Figur 19. Resultat från experiment. Genomsnitt av tre körningar.

I Figur 19 visas resultaten för de olika metoderna vad gäller resulterande topologi,
totalt antal använda epoker, antal vikter och klassificeringsförmåga. Som kommentar
till antal använda epoker i Figur 19 och Figur 20 kan nämnas att statistiken inte
innefattar antal träningsepoker för ej godkända nätverk. Ej godkända nätverk är
nätverk som inte har några kopplingar alls efter gallring. Det är ett fåtal som kasseras,
så jag anser inte att de påverkar den totala statistiken i någon större mening.

Som klassificeringsbedömning i Figur 19 används winner takes it all (WTA), se
[SNNS]. För att ett exempel ska bedömas som Korrekt klassificerat krävs:

• En utnod som har en högre aktivering än de övriga utnoderna

• Högsta utaktivering > h, där h = 0.6

• Önskat utvärde för noden med högst utaktivering är högt, d.v.s. vanligen 1

• Utaktivering från övriga noder < (högsta utvärdet –l), där l=0.2
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För att bedömas som Fel krävs:

• En utnod som har en högre aktivering än de övriga utnoderna

• Högsta utaktivering > h, där h = 0.6

• Önskat utvärde för noden med högst utaktivering inte är högt

• Utaktivering från övriga noder < (högsta utvärdet –l), där l=0.2

Övriga fall klassificeras som osäker.

Figur 20. Använda träningsepoker per generation för de 4 olika metoderna och för
ursprunglig (omodifierad) metod.

De olika metodernas använda träningsepoker över de olika generationerna visas i
Figur 20. Av figuren framgår att originalmetoden kräver störst antal träningsepoker.
Det framgår också att metod 3 (glidande medelvärde) ger minst antal träningsepoker
och metod 4 (turnering) använder näst minst. Antalet använda träningsepoker finns
angivna i kolumnen Antal epoker i Figur 19.

Att originalmetoden inte ligger på ett konstant antal träningsepoker beror på att
metoden avbryter träningen när träningsfelet understiger en specificerad nivå. Detta
gäller även för de övriga metoderna. De beräknade värdena på sparade träningsepoker
gäller alltså enbart om träningsfelet inte understigit denna gräns. Eftersom detta
kriteria kan användas under fitnessättning och även förkortar träningen ytterligare har
jag valt att använda det i mina metoder också.
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5.6 Val av metod

Baserat på utvärderingen av de olika metoderna så har tre av metoderna ansetts
intressanta. Dessa är:

• Metod 2

Linjärt minskande epoker verkar lovande i och med att det arbetssättets passar
ENZOs arbetssätt, d.v.s. arv av vikter vid skapande av nya nätverk. På så sätt
överförs tidigare träning i viss mån och detta kan utnyttjas bättre om de tidigare
nätverken får mycket träning.

Sparar ca 50% och visade lovande resultat i experimentet.

• Metod 3

Användande av glidande medelvärde för att grovt avgöra om ett nätverk är
tillräckligt tränat. Verkar lovande då det kan anpassa träningen adaptivt efter
nätverken. Dock införs en ny parameter som kan vara svår att justera samtidigt
som den påverkar resultatet avsevärt.

Går inte att avgöra hur mycket som sparas generellt, men vid experimentet var det
den metoden som använde minst antal epoker, samtidigt som den visade ganska
bra resultat i experimentet.

• Metod 4

Turneringsförfarandet gör att de mest lovande nätverken får mest träning samtidigt
som ingen ny variabel införs.

Sparar ca 60 % av ursprungligt antal träningsepoker. Visade bra resultat i
experimentet.
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6 Genomförande
Två experiment genomförs för att utvärdera de utvalda metodernas prestanda.
Experimenten som har valts är ett mindre ”standardproblem” och ett större mer
verklighetsnära experiment. Det första är ett mindre problem, se avsnitt 6.1, som är
enkelt att förbereda och genomföra och samtidigt ger en indikation på hur lovande de
olika metoderna är. Det verklighetsnära problemet, se avsnitt 6.2, har valts för att
avgöra hur bra metoderna klarar att skalas upp till större problem som kräver mer
träningsdata, komplexare nätverkstopologi och fler träningsepoker.

6.1 ENZO konfiguration

6.1.1 Arbetssätt

ENZO använder en steady state GA. En steady state GA ersätter inte hela
populationen varje generation, utan enbart en del av populationen. Det innebär att man
har två populationer: en grundpopulation som innehåller ursprungsindividerna och en
temporär population som avkomman placeras i. Föräldrar väljs från
föräldrapopulationen och skapar avkomma som hamnar i avkommepopulationen.
Dessa avkommor tränas och fitnessbedöms innan de sorteras in i föräldrapopulationen
om de har bättre fitness än den sämsta individen i föräldrapopulationen. Alla metoder
för reducerad träning som studeras i detta arbete har effekt enbart på
avkommepopulationen. I generation 0 (initialgenerationen) tränas alla nätverk fullt.

Vid skapande av initial population används ett referensnätverk att utgå ifrån. Detta
referensnätverk definierar maximal topologi vad gäller antal kopplingar och noder.

6.1.2 Fitnessbestämmning

För att evolutionsprocessen ska kunna sätta fitness på nätverk så krävs det att en
fitnessfunktion har specificerats. I ENZO består fitnessfunktionen av ett antal viktade
faktorer som adderas för att resultera i ett finessvärde. Vilka faktorer som skall ingå
kan varieras och även hur mycket de påverkar fitnessvärdet (viktningen). Skulle någon
av faktorerna inte önskas så sätts parametern till 0, vilket medför att den parametern
inte bidrar alls till fitnessvärdet.

Fitnessvärden tolkas sedan som att ju lägre fitnessvärde ett ANN har desto bättre är
det. Det är alltså motsatsen till det vanliga fallet då högt fitnessvärde visar att en
individ är lovande. För utförligare beskrivning av ENZO, se manualen [ENZO].
Nedan följer en beskrivning av några olika byggstenar i fitnessfunktionen:

Utvärdering av topologi innebära att topologin hos de olika avkommenätverken
bedöms. Bedömningskriteria är antal in-noder, antal gömda noder och antal vikter i
nätverken. Viktningen sätts enligt nedan.

weightRating w:
Antal kopplingar i ett nätverk multipliceras med w och divideras med maximalt antal
kopplingar (referensnätverket).

unitRating u:
Antal gömda noder i ett nätverk multipliceras med w och divideras med maximalt
antal gömda noder (referensnätverket).
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inputRating i:
Antal in-noder i ett nätverk multipliceras med i och divideras med maximalt antal
innoder (referensnätverket).

Utvärdering av inlärningsprocessen hos avkommenätverk.

noLearnrating n:
n adderas till fitnessvärdet om genomsnittsfelet är högre än angivet värde på maxtss.
Bestraffar nätverk som bedöms inte kunna tränas

epochRating e:
Antal träningsepoker multipliceras med e.

tssrating t:
Medelvärdet av träningsfelet multipliceras med t.

maxTss m:

Används för att avgöra om träning lyckats eller inte. Är medelträningsfelet mindre än
m bedöms träningen lyckad.

Utvärdering mha 40-20-40 metoden används för klassificering med nätverk som
bara har en utnod där ett värde betyder positiv klassificering och ett betyder negativ
klassificering.

missRating: m
För varje exempel som klassificeras fel i exempelmängden angiven av crossPattern så
adderas detta värde, m,  till fitnessvärdet.

noneRating: n
För varje exempel som inte klassificeras i exempelmängden angiven av crossPattern
så adderas detta värde, n,  till fitnessvärdet.

Utvärdering m.h.a. högsta utvärde används för nätverk med flera utnoder, varav en
förväntas ha hög aktivering och övriga utnoder ha låg aktivering.

hitDistance: h
Om avståndet till näst högsta aktivering är mindre än angivet  h så anses exemplet inte
vara klassificerat.

missRating: m
För varje exempel som klassificeras fel i exempelmängden angiven av crossPattern så
adderas detta värde, m,  till fitnessvärdet.

noneRating: n
För varje exempel som inte klassificeras i exempelmängden angiven av crossPattern
så adderas detta värde, n,  till fitnessvärdet.

Utvärdering genom korsvalidering

crossTssRating: t
Faktor som multipliceras med genomsnittsfelet på crossPattern.

crossHamRating: h
För varje exempel som klassificeras fel i exempelmängden angiven av crossPattern så
adderas detta värde, h,  till fitnessvärdet.

crossHamThresh: t
Hur stor avvikelse från önskat utvärde som ändå tolkas som korrekt klassificering.
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6.2  Åtta bitars paritet

6.2.1 Problem introduktion

Ett problemområde som är vanligt som testfall för ANN är N-bitars paritetsproblem.
De är svåra p.g.a. att de kräver god generaliseringsförmåga hos nätverket. Tidigare
nämnda Xor-problem är ett N-bitars paritetsproblem där N=2. Problemklassen går ut
på att nätverket ges N indata. Är antalet 1or i denna indata udda så ska nätverket ge 1
som svar, annars så skall resultatet bli 0. I detta fall används N=8, vilket ger 256
möjliga indata i två klasser, se Tabell 3.

Mönster In1 In2 In3 In4 In5 In6 In7 In8 Ut

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 1 1

. . . . . . . . . .

74 0 1 0 0 1 0 0 1 1

75 0 1 0 0 1 0 1 0 1

. . . . . . . . . .

255 1 1 1 1 1 1 1 0 1

256 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Tabell 3. Data för N bitars paritetsproblem, N=8

Dessa 256 möjliga fall har fördelats i 3 olika mängder: 206 till träningsmängden, 25
till testmängden och 25 till generaliseringsmängden. Det innebär att ca 10% av totalt
antal exempel används för att sätta fitness på generaliseringsförmåga, d.v.s. hur väl
nätverket klarar av att klassificera tidigare osedd data. Eftersom denna bedömning
bidrar till fitness så behövs en tredje mängd för att efter fullbordad evolution avgöra
om det genererade nätverket klarar av att generalisera osedd data.

Referensnätverk är ett fullt kopplat nätverk med 8-8-1 topologi, d.v.s. 8 in-noder, 8
gömda noder och 1 ut-nod.

6.2.2 Genomförande

Resultaten nedan är för fem körningar med varje metod. Vid varje körning har en
föräldrapopulationsstorlek på 40 använts och en avkommepopulationsstolek av 15
nätverk använts. Vidare har maximalt antal träningsepoker per avkomma satts till 400
och antal generationer till 40.

Fitnessfunktionen använder följande kriteria:

”Utvärdering mha 40-20-40 metoden” och ”Utvärdering av inlärningsprocessen”.

Med följande viktning:

missRating: 200 noneRating: 200

tssRating: 2.0 noLearnrating: 200
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Det gör att fitnessfunktionen blir:

tss*2.0 + AntEjKlass * 200 + AntEjKorKlass *200 + L * 200

Där tss är genomsnittsträningsfel, AntEjKlass är antal ej klassificerade,
AntEjKorKlass är antal felaktigt klassificerade. L=0 om träningsfelet understiger
bestämt maxTss, annars är L=1.

Där klassificeringen utförs på en separat exempelmängd med 25 exempel som ej finns
i träningsmängden. Och ”om ej lyckad träning” innebär att träningsfelet inte understeg
maxtss som för detta exempel är satt till 0.1. Vidare har en ”relearn factor” på 0.7
använts. Det innebär att avkommans vikter blir föräldravikten * 0.7, d.v.s. 70% av
förälderns vikt på motsvarande position. Nya tidigare ej existerande vikter sätts
slumpmässigt värde i intervallet [–0.5, 0.5].

Metod Gömda
noder

Antal
vikter

% Korrekt % Fel

Original 3.6 35.6 80.6 19.4

Metod 2 3.2 34.4 80.5 19.5

Metod 3 4.6 43.7 94.0 6.0

Metod 4 2.7 30.4 83.2 16.8

Figur 21. Resultat från åtta bitars paritet problem. Topologi och
klassificeringsförmåga.

I Figur 21 anges de resulterande nätverkens prestanda vad gäller storlek och
generaliseringsförmåga. Generaliseringsförmågan mäts på en exempelmängd med 25
exempel vilka inte finns med i varken träningsmängden eller den exempelmängd som
används för att sätta fitness på generaliseringsförmågan.

För klassificeringenbedömning i Figur 21 har ”band” använts, se [SNNS]. D.v.s. ett
område som är godkänt definieras.

För att ett exempel ska bedömas som Korrekt klassificerat krävs:

• Utaktivering >= önskat utvärde - h, där h = 0.4

• Utaktivering <= önskat utvärde - l, där l = 0.4

Annars klassificeras exemplet som Fel.

Metod Totalt antal epoker Totalt antal ANN Genomsnittsepoker

Original 435 579 631.4 690.0

Metod 2 217 978 637.0 342.2

Metod 3 69 452 639.4 108.6

Metod 4 124 435 637.6 195.4

Figur 22. Resultat från åtta-bitars paritets problem. Träningsepoker.
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I Figur 22 visas statistik över totalt använda träningsepoker för vardera metod, antal
korrekta ANN som sorterats in i avkommepopulationen och genomsnittsantal
träningsepoker per ANN framtaget ANN. Maximalt antal ANN är 640 och maximalt
antal träningsepoker är 640 * 400 * 2 = 512 000.

Figur 23. Antal använda epoker under evolutionsprocessen för de utvärderade
metoderna. Genomsnitt av fem körningar per metod.

I Figur 23 visas antal använda träningsepoker i de olika generationerna under
evolutionsprocessen. Siffrorna är genomsnitt från fem olika körningar per metod. Från
figuren kan utläsas att original-metoden använder betydligt fler träningsepoker än för
de framtagna metoderna.

6.3 Bildigenkänning: skilja tall från gran

6.3.1 Problem introduktion:

Problemet är ett klassificeringsproblem där det gäller att skilja bilder på tallar från
bilder på granar. Dessa bilder är tagna på fällda granar och tallar. Undersöker man
bilderna ser man att granars årsringar är ljusa, medan tallar har en kärna med mörkare
årsringar, se Figur 13.

Ursprungsbilderna är 100*100 pixlar stora, men genom att beräkna medelvärde för ett
antal kringliggande punkter (5*5 pixlar), så har bilder förminskats till en storlek av
20*20 pixlar, se Figur 24. Denna storlek är tillräckligt liten för att kunna användas
som direkt indata till ett ANN, samtidigt som det innehåller tillräckligt med
bildinformation för att ett ANN ska kunna tränas på det enligt Andersson [And98].
Det är på Mattias Anderssons AI projekt som detta exempel bygger på och de data
som använts vid pixelisering av bilder har han tagit fram i [And98].
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Figur 24. Pixelisering. Till vänster visas bild på en gran före pixelisering och till
höger visas samma bild pixeliserad till 20*20 pixlar.

Anderssons lyckade nätverk använder en 400-10-2 topologi, d.v.s. 400 in-noder
(bilden), 10 gömda noder och 2 ut-noder. Denna topologi är inte fullt kopplad utan
kopplar bildens olika lager till vissa noder. D.v.s. de yttre övre, vänstra, högra och
nedre pixlarna kopplas till en gömd nod, de näst yttre till en nod o.s.v., se Figur 25,
och det finns alltså färre vikter att justera i den topologin än i en fullt kopplad
topologi.

I Figur 25 visas en schematisk bild av Anderssons ANN. De 10 ringarna motsvarar
indatan, d.v.s. den pixeliserade bildens olika pixlar. Från de 400 innoderna så är varje
pixel i de olika pixellagren kopplade till en specifik gömd nod. På så sätt kan features
i bilden användas av ANNet och exempelvis identifiera att de centrala pixlarna är
mörkare i ena klassen av bilder. Detta kan enklare användas av ANNet om det inte är
fullt kopplat.

Figur 25. Anderssons ANN -struktur. De 400 innoderna är fördelade över indatans
(pixeliserade bilden) 20*20 pixels. En innod motsvarar en pixel.

Vid evolution av ANN har det dock överlämnats till evolutionsprocessen att hitta de
features (mha kopplingar) i det fullt kopplade nätverket som är användbara. För att
göra detta krävs att fitnessfunktionen favoriserar nätverk med ”lagom” mycket noder,
som samtidigt har ett lågt träningsfel och testfel.

400 10 2
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Anledningen till att detta klassificeringsproblem valts som testfall är att se hur väl
metoderna för förkortad träning fungerar på ett större och mer realistiskt problem.
Dessutom finns viss data tillgänglig vilket gjort det lättare att hinna med fullständiga
experiment. Det är också intressant att om metoderna skalar bra, d.v.s. testfallet ger ett
bra resultat. En annan intressant aspekt är att undersöka om de evolverade nätverken
påminner om det handdesignade nätverket (Anderssons).

6.3.2 Genomförande

Resultaten nedan är framtagna med fem körningar med varje metod. Vid varje körning
har en föräldrapopulationsstorlek på 30 använts och en avkommepopulationsstolek av
10 nätverk använts. Vidare har maximalt antal träningsepoker satts till 200 och antal
generationer har satts till 20. Referensnätverkets topologi är 400-20-2.

Fitnessfunktionen använder följande kriteria:

”Utvärdering mha  högsta utvärde” och ”Utvärdering av inlärningsprocessen”.

Med följande viktning:

missRating: m = 10.0 noneRating: n = 10.0

weightRating: w = 2.0 unitRating: u = 3.0

Det gör att fitnessfunktionen blir:

(v*2) / maxV + (n*3) / maxN + antEjKlass * 10 + antEjKorrKlass * 10

Där v är aktuellt antal vikter, maxV är antal vikter i referensnätverket, n är aktuellt
antal noder, maxN är antal noder i referensnätverket, antEjKlass är antal ej
klassificerade exempel och antEjKorrKlass är antal felaktigt klassificerade exempel.

Klassificeringen utförs på en validieringsmängd med 4 exempel. Och ”om ej lyckad
träning” innebär att träningsfelet inte understeg maxtss som för detta exempel är satt
till 0.2. Vidare har en ”relearn factor” på 0.8 använts. Det innebär att avkommans
vikter blir föräldravikten * 0.8, d.v.s. 80% av förälderns vikt på motsvarande position.
Nya tidigare ej existerande vikter sätts till slumpmässigt värde i intervall [–0.5, 0.5].
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Figur 26. Använda träningsepoker för de olika metoderna vid bildigenkänning.

Metod Gömda
noder

Antal
vikter

% Korrekt % Osäker % Fel

Original 1.7 614.5 90.25 5.67 4.08

Metod 2 2.2 789.7 90.25 5.67 4.08

Metod 3 1.3 511.5 98.74 0.00 1.26

Metod 4 1.3 507.7 91.18 6.28 2.54

Figur 27. Resultat från bildigenkännings-problem. Topologi och
klassificeringsförmåga.

För klassificeringensbedömning i Figur 27 har ”winner takes it all” (WTA), se
[SNNS], använts. D.v.s. ut-noden  med högst aktivering bedöms vara segrare. Detta är
överensstämmande med önskat beteende hos topologin  då det finns två utnoder och
två exempelklasser (gran och tall).

För att ett exempel ska bedömas som Korrekt klassificerat krävs:

• En utnod som har en högre aktivering än de övriga utnoderna

• Högsta utaktivering > h, där h = 0.6

• Önskat utvärde för noden med högst utaktivering är högt, d.v.s. vanligen 1

• Utaktivering från övriga noder < (högsta utvärdet –l), där l=0.1
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För att bedömas som Fel krävs:

• En utnod som har en högre aktivering än de övriga utnoderna

• Högsta utaktivering > h, där h = 0.6

• Önskat utvärde för noden med högst utaktivering inte är högt

• Utaktivering från övriga noder < (högsta utvärdet –l), där l=0.1

Övriga fall klassificeras som osäker.

Metod Totalt antal epoker Totalt antal ANN Genomsnittsepoker

Original 8682.3 220.3 38.6

Metod 2 4555.0 229.3 19.9

Metod 3 8740.3 203.7 43.0

Metod 4 3439.0 215.3 16.1

Figur 28. Resultat från bildigenkännings-problem. Träningsepoker.

I Figur 28 visas antal använda träningsepoker i de olika generationerna under
evolutionsprocessen. Siffrorna är genomsnitt från sex olika körningar per metod. Från
figuren kan utläsas att original-metoden och metod 3 använder fler träningsepoker än
för de framtagna metoderna. Dock använder alla metoderna (inklusive original)
betydligt mindre antal träningsepoker än maximalt antal. Maximalt antal
träningsepoker är: 30*300*2+20*10*200*2 = 92000 och maximalt antal ANN är
30+20*10=230 st. Så metoderna använder mellan 3.7%-9.5% av maximal träning.

Om man jämför använda antal träningsepoker, Figur 28, med klassificeringsförmåga,
Figur 27, så visas det att metod 3 ger den bästa klassificeringsförmågan. Även
topologin blir mindre än för originalmetoden.
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7 Slutsatser
I detta kapitel diskuteras först resultaten av de två experiment som utförts och sedan
en sammanställning av de olika metodernas prestanda m.a.p. de fastslagna
bedömningskriterierna. Kapitlet avslutas med en generell diskussion om resultat vad
gäller de olika metoderna.

De bedömningskriterier jag använder är klassificeringsförmåga och nätverksstorlek
Nätverksstorleken används inte som ett direkt mått, exempelvis att ett nätverk med 2
gömda noder är bättre än ett med 3, utan används som bedömningsaspekt då olika
metoder har liknande prestanda vad gäller klassificeringsförmågan.

7.1 Resultat från experiment

Då endast två experiment utförts, och resultaten från dessa inte är helt entydiga, så får
dessa resultat ses som indikationer mer än som generella resultat. Det vore önskvärt
att ha hunnit genomföra flera experiment med olika parameter-sättningar och
problemtyper. Resultaten från de experiment som genomförts redovisas nedan.

7.1.1 Experiment 1

Alla metoderna för förkortad träning använder färre epoker än originalmetoden i detta
experiment. Dock verkar evolutionsprocessen, fitnessfunktionen, premiera små
topologier över bra klassificeringsförmåga. Klassificeringsförmågan är inte fullständig
(100%) för någon metod. Då detta är ett mindre ”toy”-problem, så är detta en
besvikelse. Dock resulterar metoderna för förkortad träning i minst lika bra
klassificeringsförmåga som originalmetoden (80.6% korrekt). Undantaget är metod 2,
men skillnaden är marginell (0.1 procentenheter).

I detta experiment använder metod 3 minst antal träningsepoker (15.9% av
originalmetodens), samtidigt som den ger den bäst klassificeringsförmågan (94.0%
korrekt). Här kunde alltså klart bättre klassificeringsförmåga (än originalmetodens)
uppnås samtidigt som antal träningsepoker reduceras till en sjättedel.

Metod 4 använder bara 28.6% av originalmetodens antal träningsepoker, samtidigt
som de resulterande nätverken  klassificerar något bättre än originalmetoden.

Metod 2 halverar antal träningsepoker jämfört med originalmetoden och ger likartat
resultat som originalmetoden vad gäller klassificeringsförmåga.

Metod Träningsepoker (%) Korrekt klassificerade (%)

Original 100.0 80.6

Metod 2 50.0 80.5

Metod 3 15.9 94.0

Metod 4 28.6 83.2

Figur 29. Sammanfattning av experiment 1. Andel träningsepoker är relativt
originalmetodens använda träningsepoker, d.v.s. originalmetodens träningsepoker

används som referens.
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Vad gäller nätverksstorlek så resulterar metod 3 i störst topologi, 27.8% fler noder och
22.7% fler kopplingar än originalmetoden, se Figur 21. Övriga metoder resulterar i
mindre topologier än med originalmetoden. Detta resultat är dock av mindre betydelse
än resultaten för antal träningsepoker och klassificeringsförmåga.

I detta experiment ger metod 3 klart bäst resultat både vad gäller
klassificeringsförmåga och antal använda träningsepoker.

7.1.2 Experiment 2

Metod2 och Metod 4 använder färre träningsepoker än originalmetoden, se Figur 27.
Dock använder metod 3 fler träningsepoker. Detta är möjligt då träningen i alla
metoderna avbryts om träningsfelet understiger en specificerad nivå (för detta
experiment 0.2). Dock har metod 3 bäst klassificeringsförmåga (98.7%). Även den
resulterande topologin  blir näst minst för metod 3. Samtliga metoder ger minst lika
bra klassificeringsförmåga som ursprungliga metoden. Endast metod 2 ger en större
topologi än originalmetoden.

Metod Träningsepoker (%) Korrekt klassificerade (%)

Original 100.0% 90.25

Metod 2 52.5 % 90.25

Metod 3 100.7 % 98.74

Metod 4 39.6 % 91.19

Figur 30. Sammanfattning av experiment 2. Andel träningsepoker är relativt
originalmetodens använda träningsepoker, d.v.s. originalmetodens träningsepoker

används som referens.

Då alla metoderna (inklusive originalmetoden) använder få träningsepoker jämfört
med maximalt antal träningsepoker, så ger inte ökningen av träningsepoker med
metod 3 jämfört med originalmetoden ett stort utfall.

7.2 Analys av metoderna

Nedan har utvärderingar av metoderna utförts. Dessa utvärderingar är baserade på de
två experiment som genomförts och metodernas arbetssätt.

7.2.1 Metod 2

Metod 2 är den enklaste metoden vad gäller arbetssätt.  Dess resultat vad gäller
experimenten är sämre än för metod 3 och metod 4 vad gäller klassificeringsförmåga,
vilket är mitt primära bedömningskriterium.

Dock är dess prestanda väldigt snarlik originalmetodens vad gäller både
klassificeringsförmåga och nätverksstorlek. I den jämförelsen är dock metod 2 bättre
än originalmetoden, då metod 2 i dessa experiment halverat antal träningsepoker.
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7.2.2 Metod 3

Metod 3 är den mest adaptiva metoden, då den ger träning till behövande ANN och
avbryter träningen när träningsfelet slutat sjunka. Dess arbetsätt är det mest lovande
vad gäller kvalitén hos de resulterande nätverken. Dock ger den ett tvetydigt resultat
vad gäller minskning av träningsepoker. Detta då den visar en betydande minskning
av träningsepoker hos de mindre experimenten, d.v.s. förstudien och experiment 1
(åtta bitar paritet). På experiment 2 verkar den använda lika stort antal träningsepoker
som med originalmetoden. Detta kan förklara med att metod 3 alltid använder minst 6
epoker, för att kunna räkna ut två stycken medelvärden, och originalmetoden kan
bryta träningen efter 1 epok om träningsfelet är mindre än en specificerad gräns. Vid
detta experiment bröts träningen tidigt för ett flertal nätverk och detta kan vara
orsaken till fenomenet.

Vad gäller denna metods parameter så är den fastställd till ett värde genom ”trial and
error”. Den valda nivån för derivatan är 0.001, se ekvation 14.

7.2.3 Metod 4

Metod 4 liknar metod 3, men istället för att bedöma när ett ANN fått tillräckligt med
träning så sker en utslagstävlan. I denna tävlan får de ANN med högst träningsfel mer
träning. Metoden förväntades ge prestanda snarlik metod 3. Dock ger experimenten en
annan indikation. Metod 4 har större likheter med metod 2 än med metod 3 vad gäller
både nätverksstorlek och antal använda träningsepoker.

Figur 31. Nätverken möts i par baserat på dess fitness. Resulterar i att nätverk med
lika fitness möts tidigt i utslagsprocessen, De två bästa (1 och 2 i figuren) möts först.

I första omgången har man mycket osäker information om nätverkens verkliga
kvalitet, eftersom man de är lite tränade. Trots detta är det i detta första turneringssteg
som de mest kritiska valen utförs, och detta val sker mellan nätverk med ungefär lika
fitnessvärden. I sista turneringssteget har man säkrare information och kan göra ett
säkrare utslag. Ändå så är det i detta steg som det enklaste valet utförs, nämligen valet
mellan ett nätverk med tidigare dålig fitness (undre halvan) och ett med hög fitness
(övre halvan). Ett bättre sätt att para ihop nätverken vore att låta de bästa möta de
sämsta nätverken tidigt.

Turneringssteg

Nätverk

(rankade
efter

fitness)

0 Max*(2 / 3) MaxMax / 3

1

2

3

4
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7.3 Metodernas generalitet.

Metod 2 bestämmer antal träningsepoker för en viss generation som en funktion av
aktuell epok. Denna metod bygger alltså på att data om aktuell epok är tillgänglig.
Finns denna data är funktionen möjlig att implementera. Dock bygger metod 2 på att
understödjande evolveringssystem använder s.k. genetisk lamarckism, d.v.s.
information förs över från föräldrar till avkomma. I detta fall är informationen
föräldrarnas vikter, som i ENZO kan överföras till avkomman. Detta resulterar i att
metodens är hårt sammankopplat med ENZO och andra evolutionssystem med denna
funktionalitet.

Metod 3 är inte beroende av ENZOs funktionalitet. Enda kravet för att denna funktion
ska fungera är att data vad gäller nuvarande träningsfel är åtkomligt.

Metod 4 är inte starkt beroende av ENZOs funktionalitet. Dock kan metoden behöva
modifieras vid användning i evolutionssystem för ANN som inte överför
föräldravikterna till avkomma. Exempelvis skulle Metod 4 troligen behöva använda
en annan fördelning av träningsepokerna, så att alla ANN får en större mängd
grundträning innan utslagsprocessen startar. Detta resulterar i en lägre procentuell
minskning av antal träningsepoker, men möjligtvis en stor verklig förtjänst. Detta då
ett evolutionssystem som inte överför delar av vikterna till ny avkomma gör att alla
ANN tränas från slumpmässig initialisering. I detta fall tar det troligen fler
träningsepoker innan nätverken konvergerar till ett lågt träningsfel. Så totalt sett
används troligen fler träningsepoker med slumpmässig initiering än med initiering
utifrån föräldrarnas kunskap. Det gör att även en mindre procentuell minskning av
antal träningsepoker kan resultera i en stor tidsvinst.

Sammanfattningsvis så är metod 2 starkt beroende av ENZO. Metod 3 är mest generell
då inget särskilt arbetssätts för evolutionsprocessen förutsätts. Den anpassar träningen
efter nätverkens felvärden enbart. Metod 4 är generell då en koppling i arbetssättet
existerar, men med mindre förändringar i algoritmen gör att den ändå kan införas i
andra system.

7.4 Generella resultat

Metoderna för förkortad träning fungerar minst lika bra som originalmetoden. Detta
baseras på att metoderna ger minst lika bra klassificeringsförmåga som original
samtidigt som antalet träningsepoker har minskat i alla fall utom ett, metod 3 i
experiment 2 använder 0.7% fler träningsepoker än originalmetoden. I detta
experiment användes generellt ganska få (3.7%-9.5%) träningsepoker jämför med
maximalt antal träningsepoker.

När det gäller resulterande topologierna från de olika metoderna kan inga större
skillnaderna identifieras. Nämnas kan också att  den resulterande topologin inte är så
viktig för de flesta problemtyper (undantaget flaskhals-problem som
encoder/decoder). Det primära kravet är klasificeringsförmåga hos nätverken.

Generellt så finns det vissa frågetecken vad gäller kvalitén på de nätverk som ENZO
evolverar. Detta gäller speciellt för de mindre experimenten, d.v.s. förstudien och
experiment 1. Dessa borde gå att få att klassificera korrekt. Även om experiment 2
klarar att klassificera majoriteten med alla metoderna så är det emellanåt ganska
osäkra beslut.
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Ingen av metoderna har identifierats som bäst, då de har olika prestanda vad gäller
antal träningsepoker jämfört med klassificeringsförmåga. Det finns troligen även
andra metoder som ger lika bra eller bättre resultat. Dock är det intressant att se att tre
av de fyra framtagna metoderna reducerar träningen samtidigt som de ger minst lika
bra resultat som med originalmetoden.

7.5 Uppfyllande av hypotes

Min hypotes är att det är möjligt att minska tidsåtgången vid evolvering av nätverk
genom att minska antalet träningsepoker som används av EAn innan nätverken
utvärderas och samtidigt behålla samma kvalitetsnivå på de resulterande nätverken
efter fullständig evolution.

Denna hypotes uppfylls då träningsfasen förkortas, samtidigt som
klassificeringsförmåga blir minst lika bra med de framtagna metoderna.
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8 Fortsatt arbete
Nedan presenteras ett antal möjliga fortsättningar på detta arbete. Flertalet handlar om
analysering av träningsdata eller topologi.

8.1 Förbättringar av metod 3

En metod att bestämma brytpunktens storlek vore önskvärd. Alternativt att hitta ett
generellt värde för denna parameter. I dessa experiment har jag använt ett konstant
värde på denna brytpunkt. Detta värde har jag experimenterat mig till under
förstudien. Det borde således vara möjligt att öka prestanda för denna metod både vad
gäller resulterande ANNs klassificeringsförmåga som antal använda epoker.

Exempelvis kunde en serie experiment utföras för undersöka om det går att finna en
typisk brytpunkt mellan derivata och klassificeringsförmåga. Ifrån detta kan eventuellt
en metod för att ta fram ett värde eller ett typiskt värde identifieras.

8.2 Fler realistiska experiment

Vidare experimenterande för att få fram mer statistik för att starkare kunna uttala sig
om de olika metodernas beteende. Även hur metoderna hanterar uppskalning till större
problem vore önskvärt. För sådant kan exempelvis någon existerande samling av
testdatabaser användas. Ett antal testdatabaser finns i ”UCI Repository Of Machine
Learning Databases and Domain Theories”2.

8.3 Metoder att identifiera onödig träning

De mest lovande metoderna i mina experiment var metod 3 och metod 4. Dessa var
samtidigt de metoder som anpassade antal träningsepoker efter nätverkens
uppförande. Samtidigt identifierade jag att ett flertal nätverk i flera varje körningar
använde maximalt antal träningsepoker och inte fick bra fitness. På så sätt kan man
säga att träningen var onödig då dessa nätverk (och dess använda träning) bidrog lite
till det resulterande nätverkets uppförande. Att tidigare identifiera ”hopplösa fall”
skulle ytterligare kunna minska antalet använda träningsepoker. En möjlig
infallsvinkel vore att analysera de ANN som tränas i onödan utifrån körningar i ENZO
på olika problem och söka efter liknande uppförande vad gäller träningsfel.

8.4 Likheter mellan evolverade topologier och handdesignade.

I ett av experimenten används finns ett handdesignat ANN att tillgå, se experiment 2.
Det vore intressant att undersöka om de tumregler som används ”uppfinns” av ENZO
under evolutionsprocessen. Även att se om några nya regler kan utvinnas ifrån
evolverade ANN.

8.5 Andra tillämpningar av evolutionsprocessen

Det vore intressant att undersöka möjligheterna att använda evolvering av ANN som
ett sätt att dynamiskt skapa ANN. Detta kan t.e.x. behövas då i fall där ANNs
arbetsmiljö ändrar sig, t.ex. att många olika dataserier som körs en kort tid och ofta
förändras. I ett sådant fall kan ANN behövas tränas om ofta och det vore intressant att

                                                
2 Internet-adress: http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html



8 Fortsatt arbete

46

se om ett löpande evolutionsarbete vore lösningen. I detta fall kan även unsupervised
learning vara av intresse, då det inte är säkert att alla svar finns i datamängden man
tränar med.

Även att evolvera andra nätverkstyper, t.e.x. rekursiva ANN, kan vara av intresse.
D.v.s. att se hur väl dessa metoder för förkortad träning fungerar tillsammans med
andra typer av nätverk. Det ska teoretiskt sett inte vara några hinder mot att använda
metod 3, så länge träningen genomförs i ett steg och ett träningsfel genereras.
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