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Christer Larsson (a98chrla@student.his.se)

Sammanfattning
Artificiella neuronnät (ANN), som tränas för att approximera ett problem, använder
träningsdata från problemdomänen. Då denna mängd träningsdata kan vara
ofullständig behövs det en analysmetod som visar hur nätverket uppför sig. En sådan
analysmetod är invertering av nätverket. Invertering innebär att data som ger ett
specifikt resultat i nätverket identifieras. Dessa resultat kan ge exempel som visar på
brister eller felaktigheter i nätverket. Det här projektet använder ett ANN som ska
klassificera handskrivna siffror. Resultatet från inverteringen visas för en
”expertpanel”. Panelen får avgöra vilka exempel som inte ska anses vara siffror. De
utsorterade exemplen används sedan i en ny mängd träningsdata i syfte att förbättra
nätverkets förmåga att klassificera de handskrivna siffrorna. Resultaten från
experimentet visar att nätverkets klassificeringsförmåga inte skiljer sig nämnvärt från
ett traditionellt tränat ANN. Dock kan det finnas egenheter hos nätverket som har
förbättrats och som inte har identifierats i det här projektet.

Nyckelord: Artificiella neuronnät, Evolutionära algoritmer, sifferigenkänning,
motexempel
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1 Introduktion
Creating an artificial intelligence system that has the flexibility,
creativity, and learning ability of the human biological system is a
major goal in artificial intelligence research (Levine, Drang &
Edelson 1990, s 249).

Att försöka skapa system som löser alla de typer av problem som en människa klarar
av skulle vara för komplext. Därför sker ofta en inriktning mot mindre och mer
specifika problem. Inom området Artificiell Intelligens (AI) skapas flitigt sådana
system med föresatsen att de, inom ramen för problemet, ska få all den nödvändiga
expertkunskap som behövs. En speciell typ av system i det traditionella AI-området
använder experter, som med hjälp av sina egna testade metoder och kunskaper
försöker lära systemen hur de ska svara på frågor i den specifika domänen. Dessa
system brukar i dagligt tal kallas för ”expert-system”. Förmågan att få nya kunskaper i
problemdomänen bygger på att det finns experter som delger systemet dessa nya
kunskaper. I Artificiella Neuronnät (ANN), vilka är utvecklade för att efterlikna den
biologiska hjärnan, fås nya kunskaper genom att systemet agerar i problemdomänen
och lär sig approximera problemet genom att tränas på exempel från domänen. ANN
har därför kommit att bli en generell problemlösningsmetod för problem som kan vara
svåra att formalisera, det vill säga problem som är besvärliga att manuellt överföra till
en algoritm eller funktion. Ett svårformaliserat problem är bland annat att känna igen
handskriven text, där en del av problemet består i att tolka den oerhörda mängd
skrivstilar som existerar. ANN kan lösa detta genom att det tränas att känna igen en
liten mängd av alla de existerande varianterna (träningsdata), varefter ANN:et
kontrolleras mot en ny delmängd (testdata) som skiljer sig från träningsmängdens
data. Ett färdigtränat ANN förväntas ha förmågan att skapa egna slutsatser utifrån
data det inte sett förut, det vill säga få en viss grad av generaliseringsförmåga.
Mehrotra, Mohan, & Ranka (1997) tydliggör generaliseringsförmåga med hjälp av ett
exempel om ett barn som lärt sig vad 3+4 och 33+44 blir. Skulle barnet utifrån den
förvärvade kunskapen kunna beräkna vad 333+444 blir? Ja, om barnet har lärt sig se
mönstret i räkneexemplen (förmåga att generalisera) istället för att bara memorera de
två första summeringarna.

Då endast en liten delmängd av problemet används för att träna ett ANN
uppstår frågan: Används rätt träningsmängd? Den utvalda delmängden innehar kanske
inte all den information som behövs för att träna ANN:et, den kanske till och med
innehåller felaktigheter. Testmängden, som används för att mäta ANN:ets
generaliseringsförmåga, kan också innehålla svagheter eller felaktigheter. Det är

Figur 1: Grova likheter mellan cykel och bil, som kan vilseleda ett ANN
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således svårt att verifiera kvalitén hos ett ANN. Till exempel, ett ANN vars uppgift är
att känna igen olika bilmärken kanske bara tränas på bilar som är fotograferade från
sidan. Ett sådant ANN kan försöka klassificera en cykel till något av bilmärkena,
eftersom bilarna i träningsmängden liksom cykeln har två lika stora cirklar (däck) mot
ett plant underlag (se figur 1). Beteendet är helt felaktigt, men ändå inte trivialt att
förutse.

En analysmetod, som ger en beskrivning av hur nätverk fungerar och varför
resultat blir som de blir, skulle kunna vara till hjälp för att upptäcka förbisedda
felaktigheter hos ett nätverk. En strategi för en sådan metod är att försöka identifiera
de invärden som resulterar i ett specifikt utvärde hos nätverket. Metoden kallas att
invertera ANN:et (Kindermann, & Linden, 1990; Williams 1986). Som ett resultat av
en invertering kan det visa sig att en del av de identifierade invärdena inte alls hör till
problemets domän. Dessa invärden kan sägas vara falska positiva, det vill säga, de
klassificeras av nätverket till en klass i problemdomänen (positiva) fast de inte finns
med i domänen (falska). Förekomsten av dessa falska positiva exempel tyder på en
brist eller felaktig inlärning av nätverket och de kan därför sägas vara motexempel till
en klass för ANN:et. Vid en analys av ANN:et i bil-exemplet ovan skulle därför
cykeln bli ett motexempel till klassen ”bil”. Cykeln är ett exempel på en brist hos
ANN:et, där nätverket tolkar alla föremål med två cirklar mot ett plant underlag som
bilar.

Tillvägagångssättet med att försöka hitta den fullständiga mängden av indata
som associerar till ett visst utdata av nätverket, kan ses som ett gigantiskt sökproblem.
En metod för att hitta en del av dessa indata är att använda en evolutionsalgoritm
(EA). Utförligare beskrivning av vad en EA är för något och hur den fungerar, ges i
kapitel 2.

De av EA:n genererade exemplen är de, enligt ANN:et, mest typiska exemplen
på en målklass, det vill säga den klass som ett invärde ska klassificeras till.
Genererade exempel som är falska positiva är därför ett bevis på att ANN:et har vissa
svagheter vid klassificering av indata. Dessa falska positiva invärden skulle kunna
bilda grund för en ny träningsmängd, där de ingår som motexempel. Motexemplen
förväntas lära ANN:et hur indata som inte hör till klasserna i problemdomänen ser ut,
vilket i sin tur bör ge nätverket en bättre generaliseringsförmåga av problemdomänens
indata. Ett önskvärt tillvägagångssätt är att låta någon form av expertkunskap avgöra
motexemplets lämplighet. Underförstått med en sådan metod skulle vara att
expertkunskap delges nätverket. Den här rapporten behandlar därför arbetet med att
undersöka hur verkan blir då ett artificiellt neuronnät (ANN) tränas med hjälp av
motexempel, vilka utsetts av en expertpanel ur resultatet från en EA-invertering.
Problemdomänen för arbetet består av att känna igen handskrivna siffror, vilka delges
ANN:et i form av binära matriser. Det finns några praktiska tillämpningar som det här
arbetet skulle kunna vara avsett för. Bland annat att sortera brev på en postterminal
där uppdraget består i att läsa och tyda brevens adress-uppgifter eller att tyda
radarbilder på en försvarsanläggning då dessa bilder kan vara svåra att tolka. Till
exempel är det av vikt att en radarbild på ett civilt flygplan inte klassificeras till ett
militärt med mobilisering och kanske nedskjutning som följd.

Arbetet vänder sig främst till personer som är intresserade av artificiell
intelligens och dessutom har grundläggande datavetenskapliga kunskaper. Läsare som
tidigare är bekanta med ANN och EA kan hoppa över de delar av bakgrunden de
anser sig ha kunskaper om. För de övriga läsarna är bakgrunds-kapitlet en nödvändig
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introduktion till dessa grenar inom AI-området och förhoppningsvis fångas intresset
till fortsatta studier i ämnet.

Tidigare arbeten som berört inverterade ANN och som gett inspiration till det
här projektet är Jacobsson (1998) och Jacobsson & Olsson (2000) där metoder för att
invertera ett ANN behandlas. Hardarsson (2000) fortsätter sedan arbetet genom att
utvärdera effekten av att använda en del av resultatet från inverteringen som
motexempel i träningsmängden. Hardarsson valde dock inte ut motexemplen med
hjälp av en expertpanel. En expertpanel som har en viss kännedom om
problemdomänen kan avgöra motexemplens lämplighet. Det vill säga, välja ut de
exempel som inte ska klassificeras som en målklass i problemdomänen.

1.1 Problemställning
Jacobsson och Olsson (2000) visar att en EA-baserad sökning efter möjliga indata
resulterar i en större mängd med olikartade, men ändå trovärdiga, lösningar än en
”gradient”-baserad sökning (Williams, 1986; Kindermann, 1990). Jacobsson och
Olsson ger även förslag på framtida arbete, där de funna värdena från inverteringen
skulle kunna användas som motexempel i träningen. Redan 1990 formulerades en
likartad frågeställning av Alexander Linden:

Inversion uncovers spurious attractors. In order to avoid them, they
can be used as counterexamples. However, a kind of reinforcement
is necessary to decide whether an inversion result is a positive or a
negative example (Linden, 1990, s. 8).

Idén med att använda motexempel i träningen har prövats av Hardarsson (2000) som
visar att ett sådant förfarande visserligen förbättrar träningen med avseende på
ANN:ets förmåga att klassificera, men däremot försämras generaliseringsförmågan.
Hardarsson förklarar resultatet med att en del av motexemplen eventuellt borde ingå
som sanna positiva exempel, det vill säga de är exempel på indata som ska
klassificeras till en målklass i problemdomänen. Dessa motexempel vilseledde därför
ANN:et från en bra klassificeringsförmåga, eftersom ett ”bra” indata som skulle ha
klassificerats till ett visst utdata nu tränades till att klassificeras som skräp, det vill
säga indata som sorteras ut för att det inte ska klassificeras till någon medlemsklass i
problemdomänen.

Resultatet från inverteringen bör följaktligen utvärderas innan det används till
att förbättra ANN:et. En möjlig metod är att använda inverteringens resultat, där
motexempel genererats med hjälp av en EA, och låta experter avgöra vilka
motexempel som ska användas. Hypotesen i det här arbetet är att ett ANN som tränas
med hjälp av EA-inverteringens alstrade motexempel och som dessutom valts ut av
experter, får en ökad förmåga att klassificera osedd indata korrekt.

1.2 Innehållet i rapporten
Nästa kapitel ger en bakgrund till ANN, dess nätverkstopologi och träning. Kapitlet
beskriver också en EA samt introducerar läsaren till inverteringsmetoden som
analysverktyg. Detta kapitel kan utelämnas om innehållet anses vara elementärt.
Därefter ger kapitel 3 en utförligare skildring av problemet för projektet. Dessutom
redogörs projektets avgränsning samt förväntat resultat. De metoder som använts vid
genomförandet av projektet beskrivs i kapitel 4 , främst med avseende på
tillvägagångssättet för experimentet som används vid hypotesprövningen. Därpå
redogörs mer konkret genomförandet av experimentet i kapitel 5. Värdet på valda
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variabler och gränser för experimentet anges. Kapitel 6 visar sedan resultatet av
experimentet. Loggade mätningar från experimentet redovisas i grafisk form. Kapitel7
analyserar och förklarar resultatet från kapitel 6. Därefter följer kapitel 8, vilket
redovisar slutsatser som kan dras från analysen. Sista kapitlet diskuterar hela projektet
och ger även förslag på framtida arbete.
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2 Bakgrund
Detta kapitel ger en bakgrund till artificiella neuronnät, evolutionsalgoritmer och en
lätt förklaring till begreppet motexempel.

Inom det datavetenskapliga området Artificiell intelligens finns en strävan att
skapa och förstå intelligenta maskiner. I den klassiska AI-förgreningen
(symbolsystem) är dessa ”intelligenta” modeller regelbaserade, det vill säga de
använder ett formellt språk som med hjälp av regler drar slutsatser och hämtar fakta
från en datamängd. Tanken är att korrekta slutsatser ska dras utifrån datamängden
med hjälp av dessa regler. Maskinens kunskapsnivå bygger på vilka regler och fakta
som anförtrotts maskinen av en mänsklig expert. En expert är någon med goda
kunskaper i problemområdet. När det gäller Artificiella Neuronnät (ANN) däremot,
inspireras modellerna av den biologiska hjärnans uppbyggnad och funktion. De är
liksom hjärnan sammansatta av små beståndsdelar (neuroner), vilka agerar
tillsammans genom kopplingar (synapser). Hela modellen bildar ett nätverk av
neuroner som utför enkla operationer på signalerna. Ett ANN tränas för att lära sig
approximera ett problem och det är tänkt att nätverket efter att ha tränats på en liten
del av problemet ska kunna lösa andra otränade delar av problemet. ANN skildras
vidare i kapitel 2.1.

Ytterligare en förgrening inom AI-området är Evolutionära algoritmer (EA).
Dessa modeller inspireras av evolutionsteorin. Det vill säga teorin om att de individer
som är bäst anpassade till omgivningen och därmed har störst chans att överleva
också är de individer som får föra sina arvsanlag vidare (Mitchell, M.1996; Mehrotra
m.fl. 1997). EA beskrivs i kapitel 2.2.

2.1 Artificiella neuronnät
Ett artificiellt neuronnät (ANN) består av noder som är sammankopplade i ett nätverk
och är, enligt Russell och Norvig (1995), en matematisk modell över hur en biologisk
hjärna fungerar. En nod i nätverket är ett element som utför enkla matematiska
beräkningar. Noden motsvaras biologiskt av en neuron, det vill säga, en nervcell som
utför en del av processen då information hanteras i hjärnan. Sammankopplingen av
noderna i nätverket sker med hjälp av länkar (kopplingar). Ett nätverk kan innehålla
olika lager av noder och figur 2 visar ett nätverk med ett gömt lager. Ett gömt lager

Utgångs-lager

Gömt lager

Ingångs-lager

Figur 2: Ett enkelt 3-lagers nätverk av neuroner och länkar.
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innehåller noder som varken är ingångar eller utgångar i nätverket (Mehrotra m.fl.
1997). Antalet gömda lager kan variera och nätverket kan ha hur många som helst,
men enligt Mehrotra m.fl. brukar det generellt vara två gömda lager som mest.
Noderna i ingångs-lagret tar emot signaler från omgivningen och noderna i utgångs-
lagret genererar signaler till omgivningen.

En nod i nätverket (figur 3) utför enkla matematiska beräkningar. En utsignal
aktiveras från noden då värdet av alla insignaler till noden överstiger ett tröskelvärde
(Mehrotra m.fl. 1997). För varje länk (i) finns det en vikt (wi) vilken har ett numeriskt
värde som representerar förbindelsens styrka mellan noderna. En signal i vektorn (xi)
som skickas i länken kan antingen förstärkas eller försvagas beroende på viktens
värde, det vill säga signalen i länken multipliceras med vikten och produkten blir
signalens styrka till noden. Vikterna utgör således en viktig faktor för en nods
beteende. Det är också dessa vikter som justeras då ett nätverk ska tränas för ett
problem. Värdet på den aktiverade utsignalen bestäms av två beräkningar. Först
beräknas alla viktade signaler i en summation (net):

∑
=

⋅=
n

i
ii xwnet

1

(1)

därefter omvandlas resultatet från in-funktionen i en aktiverings-funktion (f). Det
existerar flera aktiverings-funktioner, men den vanligaste funktionen som används i
ANN är den så kallade sigmoid-funktionen:

nete
netf −+

=
1

1
)( (2)

Funktionen åskådliggörs grafiskt i figur 4. Fördelarna med en sigmoid funktion är,
enligt Mehrotra m.fl. (1997) att den har visat sig lämplig då nya inlärningalgoritmer
ska skapas samt ökar förståelsen hos ett nätverks funktion. Mehrotra m.fl. hänvisar
också till experiment som visar att en biologisk neuron (nervcell) har grovt sett en
sigmoid aktiverings-funktion, men som Mehrotra m.fl. också påpekar, därifrån är
steget långt till att en biologisk neuron verkligen uppför sig precis som den sigmoida
aktiverings-funktionen.

)...( 11 nn xwxwf ++
f

nx

2x

1x

nw

2w

1w

Figur 3: Generell modell över en neuron.
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2.1.1 Nätverkstopologi

En enda nod är ofta otillräcklig för att lösa många praktiska problem och därför
förbinds noderna till mer eller mindre stora nätverk. En av de vanligaste nätverks-
topologierna som används inom ANN idag, och så även i det här projektet, är det så
kallade, feedforward-nätverket (Mehrotra m.fl., 1997). Topologin tillåter endast
anknytningar mellan noder från ett föregående lager, det vill säga från en nod i lager i
till noder i lager i+1 (se figur 5)

Det förekommer således inga cykler i denna topologi. Lager 1 är ingångs-
lagret och lager 3 är utgångs-lagret. Det gömda lagret (lager 2) kan bestå av en stor
mängd noder. Antalet noder i de gömda lagren inverkar på funktionen i ett nätverk.
Finns det för många gömda noder tenderar nätverkets generaliseringsförmåga att bli
sämre, men finns det å andra sidan för få noder kan nätverket få svårt att lösa sin
uppgift (Mehrotra m.fl., 1997).

Figur 5: Feedforward-topologi

Lager 1          Lager 2   Lager 3 

Figur 4: Sigmoid funktion
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2.1.2 Träningsalgoritm

Ett nyskapat ANN har oftast slumpmässigt satta vikter, det vill säga vikterna i
nätverket är inte justerade för att ge nätverket rätt aktivering. I komplicerade nätverk
med många noder blir det en allt för svår och tidskrävande uppgift att manuellt
försöka justera dessa vikter. ANN:et måste därför tränas med hjälp av en algoritm för
att få kännedom om problemdomänen. Träningens uppgift är därför att justera
vikterna så att rätt samband dras mellan indata och utdata. Dessa samband
(kunskaper) kan sedan användas för att ge korrekt svar då tidigare osedd indata
presenteras för nätverket (generaliseringsförmåga).

En algoritm som har tillämpats på ett stort antal problem där feedforward-

function Back-Prop-Update(network, examples, α) returns a network with modified weights

var: O , vector of activations of all units in the output layer
eI , vector of inputs for example e

kI , activation of a unit iin the input layer
eErr , error for example e

iErr , error (difference between output and target) for unit I
eT , target vector for example e

ijW , , weight on the link from unit j to unit I

iin , weighted sum of inputs in the network

g ′ , derivative of the activation function

inputs: network, a multilayer network
examples, a set of input/output pairs
α, learning rate

repeat

for each e in examples do

/* Compute the output for this example */

),( enetworkNETWORKRUN IO −←
/* Compute the error and ∆ for units in the output layer */

OTErr −← ee

/* Update the weights leading to the output layer */

)(,, iinge
jErrjaijWijW ′×××+← α

for each subsequent layer in network do
/* Compute the error at each node */

ii ijjj Wing ∆′←∆ ∑ ,)(

/* Update the weights leading into the layer */

jkjkjk IWW ∆××+← α,,

end

end

until network has converged

return network

Figur 6: Träningsalgoritmen back propagation för uppdatering av vikter i ett flerlagers
nätverk (efter Russell och Norvig, 1995).



Bakgrund

9

nätverk använts, är back propagation (Russell och Norvig, 1995). Algoritmen kan
kort beskrivas som en process där indata ur en träningsmängd presenteras för
nätverket och där algoritmen kontrollerar om nätverket skapar utdata som matchar
träningsmängdens måldata. Finns det en skillnad mellan utdata och måldata, det vill
säga ett fel, justeras vikterna i nätverket för att motverka felet. Justeringen av varje
vikt i nätverket görs efter hur mycket vikten har del i det totala fel som nätverket
genererar mot måldata. Pseudokod för algoritmen kan studeras i figur 6.

2.2 Evolutionsalgoritmer
Evolutionsalgoritmer (EA) är en sökmetod som modellerats efter den naturliga
evolutionsmekanismen. En EA resulterar i en grupp (population) av lösningar
(individer).

Alla levande organismer består av celler, vilka innehåller strängar av DNA
(kromosomer). Varje kromosom kan i sin tur delas upp i gener. En specifik mängd
gener bland alla kromosomer hos en individ kallas genotyp. Genotypen styr en
individs fenotyp, det vill säga dess fysiska och mentala karaktär. Förhållandet mellan
en individs genotyp och dess fenotyp är svår att beskriva. De drag en fenotyp har
influeras inte bara av genotypen utan också av yttre påverkan från den miljö individen
lever i. Enligt Darwinismen är det de fenotyper som är bäst anpassade till miljön som
har störst chans att överleva och producera avkomma, och att detta på sikt påverkar
vilka genotyper som kommer att finnas i en population.

Ny avkomma (genotyp) produceras genom överkorsning, det vill säga gener
från två individer mixas. Den nya genotypen har förhoppningsvis ärvt den bästa
kombinationen av generna från sina föräldrar och på så sätt fått en fenotyp som är
bättre anpassad till den yttre miljön. För att en population ska utvecklas behöver den
också muteras, det vill säga en del gener kopieras inte helt och hållet utan de
förändras slumpmässigt. Förfarandet är viktigt då det skapar helt nya gener till
populationen. Gener som behövs för att populationen lättare ska anpassas till de yttre
omständigheterna.

I en genetisk algoritm (Mitchell, 1996), vilken är en variant av EA, utgörs
genotypen av en vektor av binära tal och fenotypen av datastrukturer. Dessa två bildar
tillsammans en individ som utvärderas mot problemet som ska lösas (figur 7).
Resultatet av utvärderingen presenteras i ett fitnessvärde, det vill säga ett mått på hur
bra individen passar in i problemets miljö. Populationens individer med bra
fitnessvärden väljs ut för att bilda ny avkomma i nästa generation.

Fitnessbaserat
val

Överkorsning
Mutation

Utvärdera
fenotypen
mot
problemet

Beräkna
fitnessvärdet

Population vid tiden t+1Population vid tiden t

Individ

Figur 7: Schematisk bild av en evolutionsalgoritm
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2.3 Invertering av ANN
Ett ANN som har tränats för att approximera ett problem måste kunna verifieras. Det
vill säga kommer ANN:et att ge ett korrekt svar under alla omständigheter? För att
kunna svara på den frågan måste ANN:ets egenskaper analyseras, och en sådan
analysmetod är invertering.

Invertering är en analysmetod som visar de generella drag, som ett typiskt
indata har, vilket ger en aktivering för ett specifikt utdata i ett tränat ANN. Det finns
olika typer av metoder för att invertera ett ANN. En ”gradient”-baserad sökning har
bland annat använts av Kinderman (1990) och Williams (1986). Metoden bygger på
inlärningsalgoritmen backpropagation. Genom att ge ANN:et ett slumpmässigt indata,
genereras ett utdata som sedan jämförs med det måldata som sökningen avser. Ett
eventuellt fel mellan utdata och måldata propageras, liksom i back propagation,
tillbaka genom nätverket. Den ”gradient”-baserade inverteringen skiljer sig dock
genom att det är indatan som ändras för att minimera felet mellan utdata och måldata
och inte vikterna i nätverket. Metoden ger vid varje sökning endast ett resultat och det
resultatet styrs mycket av var sökningen börjar i indatadomänen, det vill säga hur det
första indatat ser ut som algoritmen utgår ifrån. En annan metod är att använda en EA
för att söka efter möjliga indata. En EA skapar en mängd av kandidatlösningar och
skiljer sig därmed från den ”gradient”-baserade sökningen. Strategin med att utnyttja
en EA vid invertering av ett ANN används av Jacobsson och Olsson (2000) där de
jämför resultatet med en ”gradient”-baserad sökning. En av de största fördelarna med
att använda en EA är dess förmåga att undvika lokala optima. En EA genererar
dessutom flera unika lösningar.

Resultatet från inverteringen kan delas in i fyra olika typer av indata-exempel.
Dessa delas in med avseende på om exemplet ska tillhöra en klass i problemdomänen
(sanna resp. falska) och om ANN:et klassificerar exemplet till en klass i
problemdomänen (positiva resp. negativa).

1. Sanna positiva: Tillhör och klassificeras till problemklass.

2. Sanna negativa: Tillhör men klassificeras inte till problemklass.

3. Falska positiva: Tillhör inte men klassificeras ändå till problemklass.

4. Falska negativa: Tillhör inte och klassificeras inte till problemklass.

De exempel som är intressanta ur analyssynpunkt är de falska positiva. Eftersom den
typen av genererad indata är exempel på typiska drag för en klassmedlem hos
ANN:et, är det allvarligt om dessa exempel inte tillhör problemklassen. Exemplen
tyder således på en brist eller svaghet hos ANN:et. De falska positiva exemplen är de
som sedermera skulle kunna användas som motexempel i en ny träningsmängd.

2.3.1 Brus

När en del av data är felaktig, kallas det för brus (Russel & Norwig 1995). Brus är
således något som kan störa en process vid databehandling. Brus kan gestaltas i två
former, antingen saknas delar av data eller så kan felaktigheter ha förenats med
originaldata. För sifferdomänen skulle till exempel en siffra kunna bli näst intill
oigenkännlig då den utsätts för kraftigt brus. Det vill säga, en eller flera felaktiga
pixlar kan ha smugit sig in i bilden och ha förstört de typiska dragen hos siffran.
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Resultatet, det vill säga exemplen med de typiska dragen för en klass (siffra),
som ges vid en invertering av ett ANN lyfter fram två problem. En betraktare
(människa), som analyserar de genererade exemplen, måste avgöra vad som är brus
och vad som är en direkt felaktighet från nätverket. Figur 8 ger exempel på hur en
felaktig pixel i en bild skulle kunna tolkas. I (a) utgör pixeln en tredjedel av synlig
data och därmed tolkas den ena bilden som att den är felaktig. I (b), där samma pixel
skiljer bilderna åt, märks inte den felaktiga pixeln så tydligt bland synlig data och
därför tolkas bilderna som lika. Exemplet visar därmed hur tolkningen av vad som är
brus och vad som är ett direkt fel, får en stor betydelse.

Då inverteringsresultatet visas för en människa, kommer antagligen denne att
se exempelbilden som väldigt brusig. För nätverket är dock bilden, som tidigare
nämnts, ett exempel på typiska egenskaper för en klassmedlem. Därför bör en
betraktare av bilden tänka sig in i och fundera på vilka särdrag som skiljer siffrorna 0-
9 åt.

(a)

(b)

Figur 8: Exempel på tolkning av brus. Samma punkt skiljer i både (a) och
(b). I (a) ges skillnaden större betydelse och olikheten tolkas som ett fel. I
(b) ges avvikelsen mindre betydelse och skillnaden tolkas som brus (efter
Carpenter och Grossberg, 1987).
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3 Problembeskrivning
Att använda invertering som analysmetod för ett ANN har använts i ett antal tidigare
arbeten (Jacobsson och Olsson, 2000; Linden, 1990; Kindermann, 1990; Williams,
1986). Bland dessa har Jacobsson och Olsson (2000) samt Linden (1990)
uppfattningen att resultatet från inverteringen skulle kunna användas som motexempel
i träningsmängden. Detta anses till exempel kunna förbättra generaliseringsförmågan.
Insatser har också gjorts för att undersöka strategin (Hardarsson, 2000). Resultatet
från arbetet visar att en noggrann analys av motexemplen behövs, då valet av dessa
hade en avgörande betydelse för hur bra generaliseringsförmåga nätverken fick efter
träning med motexempel.

Det är således av betydelse att de föreslagna exemplen från inverteringen
analyseras och gallras med avseende på om de är äkta så kallade falska positiva
exempel. Det vill säga exempel som inte hör till någon medlemsklass i
problemdomänen kan endast komma ifråga som motexempel. En strategi är att låta en
grupp människor agera experter, som okulärt studerar bilderna med de genererade
exemplen för att därefter göra sina expertuttalanden.

Beroende på hur urvalsprocessen utformas kan dess resultat bli olika. De
genererade exemplen från EA-inverteringen kan, som tidigare nämnts, visas för en
expertpanel. Därefter får individerna i panelen göra sina utlåtanden med avseende på
om exemplen är falska positiva eller sanna positiva. De genererade exemplen kommer
troligen inte att medföra en klar och tydlig bild, varför panelens medlemmar får en
besvärlig uppgift att tolka dessa exempelbilder. Det medför i sin tur att resultatet från
utvärderingen till stor del kommer att vara beroende av hur individerna associerar
bilderna till sina egna förutfattade meningar om hur ett falskt positivt eller sant
positivt exempel ska se ut. Att låta panelen försöka sortera ut de falska positiva
exemplen medför ett osäkert resultat. Till exempel kan en liknelse göras med
kryssfrågor där alternativet ”VET EJ” finns med. Där är det lätt att kryssa i ”VET
EJ”-alternativet då det finns osäkerhet om svaret. Att däremot låta panelen manuellt
försöka klassificera exemplen, utan antaganden om att det finns med falska positiva
exempel i mängden, skulle leda till ett mer statistiskt resultat. Ett falskt positivt
exempel kan statistiskt härledas ur resultatet, till exempel med avseende på om alla
medlemmar i panelen klassificerat exemplet fel.

3.1 Problemavgränsning
I det här arbetet ska ett ANN tränas för att klassificera siffror. Metoden beskrivs
ytterligare i kapitel 4. Efter varje träning sker en invertering med hjälp av en EA.
Eventuellt upptäcks då ett antal felaktigt klassificerade siffror, det vill säga falska
positiva exempel. Dessa analyseras sedan av en expertpanel, bestående av ett antal
frivilliga människor. Analysen utformas så att panelens medlemmar försöker
klassificera exempelbilderna till någon siffra, varpå resultatet för hela panelen
sammanställs och utvärderas statistiskt. Förhoppningen är att resultatet från gruppens
urvalsprocess visar de exempel som är svårast att associera till någon siffra över
huvud taget (falska positiva exempel). De utvalda exemplen används därefter i en ny
träningsmängd som motexempel, varpå ANN:et tränas på nytt. Resultatet utvärderas
sedan mot en testmängd och därefter upprepas hela proceduren ytterligare en gång.
Förfarandet är ett led i att verifiera det här arbetets hypotes, vilken är att ett ANN som
tränas med hjälp av EA-inverteringens alstrade motexempel och som dessutom valts
ut av experter, får en ökad förmåga att klassificera osedd indata korrekt (kapitel 1.1).
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3.2 Förväntat resultat
Ett förväntat resultat för det här arbetet är att generaliseringsförmågan blir bättre efter
att nätverket tränats med de utvalda motexemplen. De av expertpanelen utvalda
motexemplen utgör typiska exempel på indata som nätverket vill klassificera till en
medlemsklass, men som expertpanelen har intryck av att vara skräp. Expertpanelen
kommer att vara en operator med ett stort inflytande i urvalsprocessen. ANN:et får på
så sätt hjälp i rätt riktning med att approximera det valda problemet.
Generaliseringsförmågan utvärderas genom att mäta hur stor den felaktiga
klassificeringen blir då ANN:et testas mot en unik och tidigare osedd mängd data, så
kallad testdata. Med osedd menas att ANN:et tidigare inte har tränats på den unika
datamängden, vilket medför att samma datamängd kan användas för att utvärdera
generaliseringsförmågan efter varje träning. I det här fallet utvärderas således
generaliseringsförmågan med samma testdata, före och efter träningen med
motexemplen. ANN:et jämförs därefter mot ett referensnätverk, vilket har tränats på
ett traditionellt sätt. Det vill säga träningen utförs utan avbrott och inga motexempel
används i träningsmängden. Resultaten kommer att sammanställas och redovisas i
grafisk form med hjälp av tabeller och diagram i kapitel 6.
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4 Tillvägagångssätt
Detta kapitel ger en beskrivning av det tillvägagångssätt som används i arbetet. För att
kontrollera hypotesen som formulerades i kapitel 1.1 kommer ett experiment att
utföras. Experimentet syftar således till att verifiera det här projektets hypotes och
experimentets huvudsakliga inriktning är att använda en expertpanel för undersöka
om ett ANN kan approximeras bättre till ett problem med dessa ”experters” inflytande
i träningsprocessen. Tidigare försök har gjorts av Hardarsson (2000) där motexempel
valdes med hjälp av ett fitness-värde från evolutionsalgoritmen. Eftersom det här
arbetet bygger vidare på Hardarssons arbete kommer stora delar av det här projektets
experiment att utformas efter Hardarssons experiment.

Generellt kan experimentet beskrivas på följande sätt. ANN:et tränas först med
en mängd träningsdata för att därefter inverteras genom att använda en
evolutionsalgoritm (EA). Resultatet från inverteringen visas för en expertpanel som
avgör vilka av exemplen som ska användas som motexempel i en ny träningsmängd,
det vill säga de exempel som enligt panelen inte ska klassificeras som en målklass i
problemdomänen. ANN:et tränas sedan om med den nya träningsmängden varpå
urvalsproceduren utförs igen. Hela processen repeteras ett antal gånger för att därefter
slutligen utvärderas av expertpanelen. För varje iteration av experimentet loggas
dessutom resultatet av en utvärdering mot en unik mängd testdata. Experimentet visas
schematiskt i figur 9 och förklaras utförligare i kapitel 4.3.

Starta experimentet

Träna ANN:et

Invertera ANN:et
med en EA.

Utvärdera resultatet med
hjälp av expertpanel.

Lägg till ny
träningsdata.

Figur 9: Schematisk bild över experimentet.

Experimentet klart

utför n ggr
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4.1 Problemdomän
I projektet används en problemdomän som syftar till att känna igen och klassificera
siffror. Siffrorna är handskrivna och delges nätverket i form av bitmap-bilder. Enligt
Cun m.fl. (1990) är domänen lämplig för att den har relativt enkla förutsättningar:
indata består av svarta och vita pixlar (bildpunkter), siffrorna är ofta tydliga mot
bakgrunden, och det finns endast tio siffror. Ändå har problemet en betydande
komplexitet då två-dimensionella bilder ska klassificeras. Dessutom är det, enligt Cun
m.fl., av praktiskt värde att lösa problemet med att känna igen handskriven text.
Domänen har använts i flera arbeten, förutom Cun m.fl. (1990) har bland andra även
Linden (1997), Linden (1990) Kinderman & Linden (1990), Hardarsson (2000),
Jacobsson (1998) och Jacobsson & Olsson (2000) arbetat med sifferigenkänning. Att
också detta arbete använder sifferigenkänning som problemdomän beror på att
projektet kan ses som en extension av Hardarsson (2000), varför resultaten bör kunna
jämföras. En annan problemdomän som skulle kunna användas är till exempel ”2-
problemet” (Kinderman och Linden, 1990; Jacobsson, 1998). Problemet består i att
identifiera binära strängar med exakt två ettor och resten nollor. Domänens struktur
gör det bland annat enkelt att avgöra vilka exempel från inverteringen som ska väljas
ut till motexempel.

Att identifiera handskrivna siffror är ett klassificeringsproblem. Ett ANN ska
känna igen och sortera handskrivna siffror på bilder som nätverket tar emot genom
bitmap-filer. Bilderna består av 8 x 11 pixlar där siffrorna representeras av svarta
pixlar mot en vit bakgrund. Siffermängden som ska klassificeras består av siffrorna 0
till 9, en ut-nod för varje siffra. Resultatet från nätverket fås genom att endast den ut-
nod som representerar siffran aktiveras. Dessutom finns en extra ut-nod då nätverket
ska kunna klassificera bilder, vilka inte innehåller någon siffra, som skräp. Nätverket
kommer därför att bestå av 8 x 11 = 88 in-noder och 10 + 1 = 11 ut-noder.

Kinderman & Linden (1990) visar att en skräp-nod, till vilken motexempel
klassificeras, ökar nätverkets förmåga att sortera bort falska siffror. Dock verka det
som att nätverket blir för kritiskt i sina klassificeringar då det klassificerar siffror i
testmängden som skräp. Hardarsson (2000) visar i sin rapport på ett liknande
beteende. Hardarsson förklarar resultatet med att en del av motexemplen kanske inte
borde ha varit motexempel utan egentligen klassificerats som siffror. Det är således av
betydelse vilka motexempel som väljs ut för att träna nätverket. Det är också ett av
huvudproblemen i det här arbetet, där en expertpanel är tänkt att avgöra vilka
motexempel som är lämpliga icke-siffror.

4.2 Inverteringen
Då ANN:et analyseras med hjälp av invertering kan ett par metoder användas. I en
”gradient”-baserad sökning (se kapitel 2.3) ändras indatan för att ge rätt utdata.
Metodens resultat beror mycket på vilket indata som användes första gången, det vill
säga det första slumpmässigt valda indata kanske inte har förutsättningar att ge ett
väntat utdata i nätverket. Dessutom ger metoden endast ett svar. En
evolutionsalgoritm (EA) kan däremot ge fler svar eftersom det är en population som
utvärderas. Metodens resultat är inte heller beroende av hur det första indata ser ut (se
kapitel 2.3). Fördelarna med att använda en EA redogörs av Jacobsson och Olsson
(2000) och metoden utnyttjades även av Hardarsson (2000). Det här projektet
använder också en EA för att analysera nätverket. Denna EA äger samma egenskaper
som användes av Hardarsson för att kunna göra en jämförelse mellan projekten.
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4.2.1 Överkorsning

Nya individer skapas till nästkommande generation genom att två av de bästa
individerna i populationen väljs ut med avseende på fitness-värdet. En individ med ett
högt fitness-värde betyder att individen är väl anpassad till miljön, varför individen
också är lämplig att användas för att skapa nya individer. De utvalda individerna blir
således ”föräldrar” till två nya individer i nästkommande generation. De nya ”barn”-
individerna skapas därefter genom att överkorsa de båda föräldrarna. Eftersom
problemdomänen består av siffror och dessa representeras av två-dimensionella
matriser blir överkorsningen lite speciell. En koordinat väljs slumpmässigt för att
välja överkorsningspunkt. Koordinaten anger var en x-axel respektive y-axel ska
korsa varandra i den tvådimensionella matrisen. Axlarna delar således upp föräldra-
matriserna i fyra kvadranter. Dessa kvadranter växlas mellan föräldrarna och de nya
matriserna som bildas är de nya ”barn”-individerna. Principen kan studeras i figur 10.

4.2.2 Mutation

Efter överkorsningsproceduren muteras individerna. Vid överkorsning ges de skapade
individerna inga nya egenskaper. De genereras genom att kombinera gamla
egenskaper från ”bra” individer. För att nya gener ska blandas in i populationen utförs
en mutation. Anledningen till att individerna muteras är således att försöka skapa
individer som har helt nya egenskaper. Egenskaper som kanske är bättre lämpade till
miljön.

I det här projektet sker mutationen genom att använda Gauss så kallade
normalfördelningskurva, det vill säga de flesta av individens input-värden ändras lite
eller inte alls, men några av värdena ändras däremot väldigt mycket. Förändringens
storlek styrs av ett tal som väljs slumpmässigt från Gauss-kurvan. Ett mått (σ) anger
standardavvikelsen för Gauss-kurvan. σ styr kurvans branthet, det vill säga det

1 1 1 1 1 0

0 1 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 0

0 1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 0

1 0 1 0 0 1

1 0 1 1 1 1

Figur 10: Princip för att generera två nya individer genom överkorsning.
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område till vilket ungefär 2/3 av kurvan ska ligga inom. Ett stort σ ger större
förändringar vid mutation och ett litet σ ger mindre förändringar. I det här arbetet
kommer standardavvikelsen (σ) vara konstant 0.01 och kurvan centreras till 0.

Eftersom en individ endast kan ha värden mellan 0 och 1 skulle en mutation
kunna orsaka att ett input-värde hamnar utanför denna gräns. Då detta sker avrundas
individens värde till närmaste gräns, det vill säga ett värde som muterats från 0.98 till
1.03 avrundas till 1.00.

4.3 Expertpanel
I tidigare arbeten har motexemplen valts ut med hjälp av fitness-värde (Hardarsson,
2000), det vill säga de av inverteringen genererade exemplen valdes ut till
motexempel med avseende på dem som var de mest typiska siffrorna enligt nätverket.
Ingen hänsyn togs till om dessa exempel verkligen representerade en siffra eller ej.
Metoden medförde troligen att en del av motexemplen vilseledde ANN:et till en
sämre klassificeringsförmåga eftersom dessa motexempel var typiska exempel på
indata som faktiskt skulle ha klassificerats till en målklass i problemdomänen.

Det här projektet ska låta en experterpanel avgöra vilka av exemplen som ska
användas som motexempel. Förhoppningen är att ”experterna”, med sin kunskap om
hur siffror ser ut i olika skepnader, ska kunna avgöra vilka av exemplen som ska bli
motexempel, det vill säga bättre välja ut de äkta falska positiva exemplen. Metoden
med att använda en expertpanel, bestående av människor, innebär att hänsyn måste tas
till psykologiska och pedagogiska aspekter. Med psykologiska aspekter menas bland
annat hur motiverade panelmedlemmarna är inför experimentet, under vilken tidspress
de kommer att arbeta samt deras förståelse för experimentet. De pedagogiska
aspekterna syftar mestadels på hur tydligt experimentet förklaras för panelen och hur
väl tillvägagångssättet av experimentet beskrivs. Relevansen i panelens avgivna
resultat kan utvärderas med statistik- och sannolikhetslära, vilket i det här projektet
har utelämnats på grund av statistik- och sannollikhetsområdets enorma omfång.

Benson (1993) menar att det beslut en människa gör, i stor grad beror på de
förutsättningar personen ges inför beslutet. I ett experiment är det därför viktigt att
framhäva det positiva med alternativen för beslutet i experimentet. Låt till exempel en
person få en fråga som avser att ange hur bra ett vaccin bör vara. Det första
alternativet säger att det är bra att 1/3 fortsätter att vara sjuka och det andra
alternativet säger att det är bra att 1/3 blir friska. De flesta skulle troligen välja det
andra alternative då det ger en positiv känsla för det svaret. Formuleras alternativ ett
om till att 2/3 blir friska blir antagligen resultatet ett annat. Benson menar också att ett
experiment där medlemmarna ska användas flera gånger tar med sig tidigare
erfarenheter från experimentet då nya beslut ska tas. Det vill säga om experimentet
använder personerna med täta intervall för samma uppgift kommer de att minnas det
tidigare experimentet, vilket i sin tur betyder att resultatet kommer att bero på hur
personerna svarade förra gången.

För det här projektets del är det tänkt att experimentmedlemmarna ska hjälpa
till att sortera ut de exempel som inte bör klassificeras till någon siffra. Det är därför
viktigt att låta panelen ange vilken siffra de tycker att exemplet representerar istället
för att låta dem leta efter ”skräp-exempel”. Resultatet kan sedan utvärderas genom
enkel majoritet. Det vill säga om mer än hälften av panelens medlemmar anser att ett
exempel från en invertering på siffran tre liknar en trea så är det en trea, annars är det
ett falskt positivt exempel. Bruket av enkel majoritet vid val är allmänt vedertaget då
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två alternativ ställs mot varandra. I det här fallet är processen lite speciell eftersom
panelmedlemmarna måste välja en siffra, det vill säga de har inget alternativ för ”ej
siffra”. Emedan projektet avgränsar sig från statistik- och sannolikhetslära, är det
således ett antagande att det behövs en majoritet av panelmedlemmarna som väljer fel
siffra för att exemplet ska vara falskt positivt. Experimentet kommer också att itereras
ett antal gånger för att skapa nya motexempel till träningen. Det innebär att den
ordningen som siffrorna presenteras för panelen måste ändras från gång till gång.

4.4 Mätmetod
De mätmetoder som används vid utvärderingen av experimentet är till stora delar
desamma som Hardarsson använde i sitt arbete. Experimentet utvärderas genom att
mäta medelfelet vid valideringen med den unika mängden testdata. Ett vanligt felmått,
som också används i det här arbetet, är att beräkna medelvärdet av det minsta
kvadratfelet (LMS, eng. Least Mean-Square):

( )∑
=

−=
n

k
kkp otE

1

2 (3)

där Ep är felet för varje data p i testmängden, tk är målvärdet för noden k och ok är det
av ANN:et skapade utvärdet för noden k.

Ett mått (v) på hur mycket vikterna i nätverket uppdateras för varje epok är,
enligt Hardarsson, också intressant då ett sådant mått beskriver hur snabb inlärningen
är hos ANN:et. Det vill säga, ett ANN som har en hög viktuppdateringstakt (v) håller
på och lär sig utav träningsdata, men ett ANN med lågt v lär sig inte så mycket och
kan därför anses närma sig tröskeln då nätverket är färdigtränat. I definitionen för
viktuppdateringstakten (formel 4) är |T| storleken på träningsmängden, c ett index på
exemplen i träningsmängden och ∆w förändringen av en vikt för varje
träningsexempel.
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Ytterligare en intressant mätmetod, som kan utföras när en expertpanel
används i experimentet, är att mäta skillnaden mellan expertpanelens utlåtande av en
inverteringsbild i jämförelse med inverteringen. Det vill säga, mäta avvikelsen som
eventuellt finns mellan hur ”experterna” uppfattar bilderna från inverteringen och den
siffra som inverteringen utfördes på. Bilderna som har valts ut för att granskas av
panelen är utvalda efter deras fitness-värde. Det vill säga urvalet sker med avseende
på de exempel som, enligt ANN:et, visar den mest typiska siffran. Mätningen torde
därför ge ett mått på hur väl ANN:ets syn på hur en typisk siffra ser ut
överensstämmer med expertepanelens syn på hur en specifik siffra kan gestaltas. Det
är således inte säkert att en bild som ANN:et anser vara, till exempel, en typisk åtta
tolkas lika av expertpanelen. De kanske anser att bilden är ett exempel på en typisk
nolla. Graden av överensstämmelse kan visas genom att beräkna det procentuella felet
(E) av alla medlemmarnas resultat i expertpanelen. Det vill säga, andelen av
panelmedlemmarna som har ansett att en bild visar något annat än den siffra
inverteringen avsåg.
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5 Genomförande
Detta kapitel förklarar hur experimentet är tänkt att genomföras. De grova dragen för
genomförandet av experimentet framställdes i kapitel 4, där tillvägagångssättet för
hypotesprövningen beskrevs.

ANN:et kommer att tränas i två varianter. Den första varianten är ett ”referens-
ANN” som tränas utan den extra ”skräp”-noden och denna träning har heller inga
motexempel i träningsmängden. ANN:et tränas utan avbrott i ett för experimentet
fördefinierat maximala antalet epoker. Tanken är att detta nätverk ska användas vid en
jämförelse av det andra, med motexempel tränade ANN:et. Den andra varianten av
ANN är således det nätverk som ska tränas med motexempel. Det nätverket har en
”skräp”-nod och träningen utförs i intervall om 1000 epoker upp till det maximala
antalet träningsepoker, vilket för det här experimentet är 10000 epoker. Mellan varje
intervall utförs en invertering (analys) av nätverket med hjälp av en EA. EA:ns
resultat sammanställs och visas för en expertpanel som avgör exemplens lämplighet
som motexempel. De utvalda exemplen används i nästkommande träning som typiska
fall på exempel vilka ska klassificeras till skräp, det vill säga falska negativa exempel
i problemdomänen (se kapitel 2.3).

Nätverkstopologin som används är ett feedforward-nätverk med 88 innoder,
20 gömda noder samt 10 utnoder för referensnätverket och 11 utnoder för det andra
nätverket. Det är samma topologi som har använts av Jacobsson & Olsson (2000),
Kinderman & Linden (1990) och Hardarsson (2000).

5.1 Träningen av ANN:et
Algoritmen som kommer att användas då ANN:et tränas är back propagation.
Träningen utförs sedan i fem intervall om 2000 epoker. Det vill säga, det maximala
antalet epoker för experimentet, och till vilket experimentets referensnätverk tränas
utan uppehåll i är 10000 epoker. Vikterna i nätverket uppdateras batch-vis, med det
menas att summan av alla träningsexempels viktförändring (∆w) för varje epok
beräknas. Detta medför att inlärningshastigheten, vilken anger hur stor del av felet
som ska justeras varje epok, måste vara låg. Den sätts till 0.005 för det här
experimentet. Dessutom sätts ett momentum för inlärningen som anger hur mycket
föregående epoks viktförändring ska påverka den aktuella viktförändringen (∆w).
Momentum används för att försöka undvika att träningen fastnar i lokala optima
(Mehrotra m.fl, 1997). Ett stort momentum i intervallet [0,1] betyder att den aktuella
epokens ∆w påverkas av föregående epoks ∆w varpå stora förändringar av ∆w
motverkas, det vill säga en viss tröghet för viktjusteringarna fås. I det här
experimentet sätts momentum till 0.75.

Då motexempel ska användas kompletteras träningsmängden med dessa inför
varje ny träning. Motexemplen väljs ut av expertpanelen från inverteringens resultat,
därför kan inte det exakta antalet motexempel anges. Den första träningen sker dock
utan motexempel.

5.2 Inverteringen
Inverteringen genomförs med hjälp av en evolutionsalgoritm (EA). EA:n använder det
tränade ANN:et och som måldata vid inverteringen utnyttjas målvektorn i ANN:ets
testmängd. Måldata representeras där av ett 11 bitars binärt tal. ”Skräp”-noden



Genomförande

20

används inte vid inverteringen, det vill säga bit 11 i måldata kommer att vara konstant
noll.

Varje invertering pågår i 1000 generationer då populationen utvärderas och
förändras. Populationsstorleken begränsas till att omfatta 100 individer och av dessa
väljs de 20 bästa ut för att vara oförändrade till nästkommande generation. Då de nya
individerna skapats muteras dessa med en standardavvikelse på 0.01 i Gauss
normalfördelningskurva.

En invertering utförs för en siffra i taget och varje invertering resulterar i 100
”bilder” vilka visar de typiska drag som ANN:et anser att den siffran har. Utav dessa
väljs tre ut för att utvärderas av expertpanelen. Expertpanelen kommer således att få
utvärdera 30 ”siffror” efter varje invertering. Det är inte säkert att resultatet från
inverteringen verkligen visar en siffra med typiska drag enligt ANN:et, det vill säga
efter 1000 generationer har individerna i populationen fortfarande ett lågt fitness. Ett
sådant resultat skulle troligen kunna läggas till som motexempel i träningsmängden
direkt, men i det här experimentet visas de för expertpanelen eftersom det är panelens
utlåtande som är avgörande.

5.3 Expertpanelen
Expertpanelen har en viktig funktion i det här projektet. Det är den som avgör vilka av
exemplen i inverteringens resultat som ska användas till motexempel i
träningsmängden. Eftersom domänen är siffror mellan 0 och 9 kan vem som helst ingå
i expertpanelen, det vill säga det behövs inga speciella förkunskaper utöver vanlig
läskunnighet. Det här experimentet inriktar sig dock på att hämta panelmedlemmarna
från högskolan, men även andra personer (t.ex. vänner och bekanta) kan få delta om
de vill. Emellertid kan dessa ”utomstående” vara tvungna att komma till högskolan då
gränssnittet är utvecklat för skolans datasystem.

Gränssnittet mellan experimentet och expertpanelen är WWW-baserat. Med en
webb-applikation fås möjligheten att enkelt automatisera experimentet med avseende
på att visa resultatet från inverteringen i slumpmässig ordning samt kunna hantera
svaren från panelmedlemmarna. Visserligen skulle printerutskrifter kunna ha använts
som gränssnitt, men det skulle ha medfört mycket mer arbete efter varje invertering.
En dynamisk websida har därför utvecklats med hjälp av HTML-kod och JavaScript
där ”bilderna” visas i en slumpmässig ordning varje gång. Figur 11 visar
expertpanelens gränssnitt då testet utfördes. Svaren som panelen ger fås via e-mail,
vilket medför en del handhavande då resultatet ska sammanställas men det är ändå att
föredra e-mail framför en logg-fil på webservern då säkerheten i datasystemet hålls på
en hög nivå.

Panelen ges via introduktionssidor i gränssnittet en förklaring till varför
experimentet kommit till samt motivering till varför panelmedlemmarnas medverkan
är viktig. Dessutom förklaras experimentet och panelen får se några exempel på hur
”tydliga” siffror skulle kunna se ut (figur 12) innan testet startar. Det finns en risk att
bilderna styr panelmedlemmarnas egna illustrationer av hur ”siffrorna” i testet ska se
ut, men det kan ändå vara en fördel att några exempel visas och att därmed
panelmedlemmarna inte helt famlar i mörker.
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Figur 12: Dessa bilder visades för expertpanelen, som ett av många exempel på
hur siffror kan se ut då de visas med 11 x 8 pixlar.

Figur 11: Det grafiska gränssnittet som panelmedlemmarna använde vid testet.



Resultat

22

Figur 13: Felet för nätverket vid validering mot träningsmängd och
testmängd.

6 Resultat
Detta kapitel innehåller resultatet från genomförandet av experimentet, vilket beskrivs
i kapitel 5. Mätningarna har utförts enligt de metoder som behandlades i kapitel 4.

6.1 Medelvärdet av minsta kvadratfelet
Medelvärdet av det minsta kvadratfelet (E), som definieras i formel 3, har
sammanställts i tre diagram. Det första diagrammet (figur 13) visar felet E i en
jämförelse av validering mot träningsmängden och validering mot testmängden för
det med motexempel tränade ANN:et. Det andra diagrammet (figur 14) visar felet E i
en jämförelse av valideringen mot träningsmängden för referensnätverket samt det
med motexempel tränade nätverket. Referensnätverket tränades i 10000 epoker utan
avbrott och inga motexempel användes i träningsmängden. Det tredje diagrammet
visar felet E vid validering av nätverken mot exemplen i testmängden. Det är det här
resultatet som åskådliggör hur generaliseringsförmågan hos nätverken ändrar sig, det
vill säga hur väl nätverken lyckas klassificera tidigare osedd data.
Generaliseringsförmågan har en viktig roll i det här projektet, då dess hypotes bygger
på en jämförelse av generaliseringsförmågan i de olika nätverken
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Figur 14: Felet vid nätverkets validering mot träningsmängden. Den tjocka linjen
representerar nätverket som tränats med 11 utnoder. Den streckade linjen
representerar referensnätverket som tränats utan ”skräp”-nod, det vill säga 10
utnoder.

Figur 15: Felet vid nätverkets validering mot testmängden. Den tjocka linjen
representerar nätverket som tränats med 11 utnoder. Den streckade linjen
representerar referensnätverket som tränats utan ”skräp”-nod, det vill säga 10
utnoder.

.
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6.2 Viktuppdateringstakten
Viktuppdateringstakten (v) vilken definieras i formel 4, är ett mått som visar hur
mycket vikterna i ett nätverk ändras vid varje epok. Det vill säga en hög
viktuppdateringstakt innebär att nätverket justerar vikterna i stor omfattning, medan
en låg viktuppdateringstakt betyder en liten justering av vikterna i nätverket.
Topparna på kurvorna visar således på stora förändringar av nätverkets vikter under
en begränsad period.

Figur 16: Grafen visar viktuppdateringstakten. Den tjocka linjen representerar
nätverket som tränats med 11 utnoder. Den streckade linjen representerar
referensnätverket som tränats utan ”skräp”-nod, det vill säga 10 utnoder.
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6.3 Inverteringen
Inverteringen, som utfördes av en evolutionsalgoritm (EA), resulterade i bilder av de
mest typiska siffrorna enligt ANN:et. Ett fitness-värde för varje siffra visas i figur 17,
där fitness-värdet konkretiserar hur väl EA:n lyckas hitta ett exempel som
klassificeras rätt enligt ANN:et. Observera att fitnessvärdet kan variera mellan de
olika siffrorna, men kurvans lutning avlöjar när ett bra fitness-värde har nåtts. Det vill
säga när kurvan planar ut har EA:n svårigheter med att hitta fler exempel med ett
bättre fitness-värde.

De typiska siffrorna som hittades vid inverteringen presenteras i figur 18 på
nästkommande sida. Det visas ett exempel av varje siffra och iteration. En jämförelse
kan göras mellan dessa bilder och de i figur 12. Alla exempel visas i numerisk
ordning från noll till nio. Det är således lätt att se hur resultatet från inverteringen
förändrades efter varje iteration. De exempel som är omgärdade med en ram är de
individer som ”experterna” ansågs vara falska negativa, det vill säga de ansågs inte
vara exempel på någon siffra över huvud taget. De utvalda exemplen i iteration 1 till
iteration 4 användes som motexempel i efterföljande träning. Det sista resultatet
(iteration 5) användes inte i någon ytterligare träning.

Figur 17: Det bästa fitness-värdet för varje typ av siffra och invertering under
den första iterationen.
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Iteration 1:

Iteration 2:

Iteration 3:

Iteration 4:

Iteration 5:

Figur 18: ”Siffror” hämtade ur populationen efter varje invertering med EA.
”Siffrorna” visas i samma ordning som i figur 12, det vill säga i numerisk ordning.
Ramarna anger vilka individer som anses vara falska negativa enligt expertpanelen.
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6.4 Expertpanelen
Expertpanelens grad av överensstämmelse med inverteringsresultatet visas med ett
felvärde (E) enligt beskrivning i kapitel 4.4. Diagrammet (figur 19) visar felresultatet
från expertpanelen. Ett högt värde betyder att expertpanelen inte har samma åsikt som
ANN:et.

-
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1,00

Siffra

(E)

Iteration 1

Iteration 2

Iteration 3

Iteration 4

Iteration 5

Iteration 1 0,20 0,40 0,00 0,27 0,67 0,67 0,13 0,33 0,07 0,80

Iteration 2 0,20 0,00 0,13 0,33 0,07 0,00 0,33 0,07 0,07 0,20

Iteration 3 0,74 0,36 0,02 0,05 0,38 0,00 0,31 0,07 0,12 0,02

Iteration 4 0,87 0,20 0,10 0,43 0,53 0,33 0,17 0,07 0,10 0,13

Iteration 5 0,79 0,07 0,02 0,21 0,62 0,19 0,29 0,02 0,02 0,02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Expertpanelens sammansättning under varje iteration visas i tabell 1. Det totala antalet
medverkande var 23 stycken och panelen bestod i genomsnitt av ca 10 personer.

Antal nytillkomna Antal i panelen Andel nya (%)

Iteration 1 5 5 100

Iteration 2 3 5 60

Iteration 3 10 14 71

Iteration 4 2 10 20

Iteration 5 3 14 21

Summa: 23 Medelvärde: 9,6 Medelvärde: 54,4

Figur 19: Expertpanelens felresultat i jämförelse med förväntat målvärde för EA:n

Tabell 1: Tabell över deltagandet i ”expertpanelen”.
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7 Analys
Detta kapitel analyserar resultaten från kapitel 6. Först sammanställs och analyseras
resultatet från det här projektet punktvis, därefter sammanfattas analysen.

7.1 Medelvärdet av minsta kvadratfelet
Resultatet från mätningarna av det med motexempel tränade nätverket visar att felet
vid validering mot träningsmängden blir markant större efter varje träning, det vill
säga i intervall om 2000 epoker. Anledningen till att felet ökar för träningsmängden
efter varje träning är att motexemplen som läggs till träningsmängden inte tidigare har
setts av ANN:et. De nya exemplen ska dessutom klassificeras annorlunda än vad
ANN:et tycker eftersom resultatet från inverteringen är de typiska dragen hos en
specifik siffra för nätverket.

Storleken på felet vid varje ny träning beror antagligen på hur många
motexempel som lagts till i träningsmängden. Figur 18 visar att flest motexempel har
lagts till vid iteration 1 och 4, det vill säga vid 2000 och 8000 epoker. Det stämmer
väl överens med kurvan i figur 13 där en tydlig ökning syns av felet vid dessa
intervall. Däremot ligger felet vid validering mot testmängden nästan på en konstant
nivå, vilket är oväntat. Det är antagligen ett uttryck för att generaliseringsförmågan
inte förändras nämnvärt då motexempel läggs till i träningsmängden.

Figur 14 och 15, vilka jämför experimentets nätverk med ett referensnätverk,
visar att felet för referensnätverket i överlag är bättre än experimentets nätverk. Figur
14 visar dessutom att experimentets nätverk lär sig den nya träningsmängden snabbt.
Då endast ett fåtal nya motexempel lagts till i träningsmängden efter iteration 1 har
nätverket nästan återhämtat sig vid 8000 epoker, det vill säga precis före iteration 4.
Dock kan nätverket ha lärt sig träningsmängden för snabbt och förlorat
generaliseringsförmåga eftersom figur 15 visar hur felet ökar vid validering mot
testmängden strax innan iteration 4. Observera att figur 15 har en högre upplösning än
figur 13 varför variationerna syns bättre i figur 15, vilket i sin tur innebär att det är
mycket små variationer som visas.

Generaliseringsförmågan hos experimentets nätverk blir inte bättre än
referensnätverkets. Den blir inte heller klart sämre vilket kan tyda på att motexemplen
inte påverkar generaliseringsförmågan nämnvärt då siffrorna ska klassificeras. Det
kan finnas andra faktorer som berörs av de utvalda motexemplen.

7.2 Viktuppdateringstakten
Viktuppdateringstakten anger hur mycket vikterna justeras i nätverket, det vill säga
graden av inlärning. En hög eller låg viktuppdateringstakt innebär en stor respektive
liten inlärning. Experimentets nätverk har tydliga toppar i kurvan för
viktuppdateringstakten. Topparna härrör troligen från motexemplen som lagts till i
träningsmängden: ANN:et måste justera vikterna i nätverket för att kompensera
förändringen av träningsmängden. Jämförs kurvan i figur 16 med kurvan för felet vid
validering mot träningsmängden i figur 13 visar sig likheterna. En hög
viktuppdateringstakt innebär att felet mot träningsmängden minskar, vilket tyder på
att ANN:et lär sig träningsmängden. Lite oväntat är viktuppdateringstakten relativt låg
under den femte och sista iterationen (det visar sig också i figur 13 då felet ligger på
en konstant nivå). Dock kan en viss ökning av takten skönjas i slutet av iterationen,
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det vill säga om träningen hade fortsatt ytterligare skulle antagligen nätverket börja
lära sig träningsmängden igen och felet i figur 13 hade då troligen minskat.

7.3 Inverteringen
Kurvans lutning vid mätning av fitness-värdet (figur 17) för varje typ av siffra under
en invertering visar hur väl EA:n lyckas hitta de typiska dragen för den siffra som
inverteringen avsåg. En starkt positiv lutning innebär att EA:n hittar nya typiska drag
som ANN:et skattar högre. En utplanande kurva tyder på att EA:n funnit de typiska
dragen.

De av EA:n genererade siffrorna visade inte några stora likheter med vad en
människa skulle kalla en siffra. Figur 18 åskådliggör ett exempel från varje typ av
siffra och bilderna visar bland annat att det finns olikheter mellan dessa och de siffror
som ANN:et tränades på (figur 12). Framför allt är de genererade siffrorna mer
diffusa, vilket beror på att de visar de typiska dragen för en specifik siffra enligt
ANN:et. En handskriven siffra kan skrivas på många olika sätt och då ANN:et lärt sig
klassificera dessa blir de typiska dragen för en siffra lite av ett medelvärde av alla de
olika stilarna. Ju fler stilar ANN:et lär sig desto diffusare blir de EA-genererade
”siffrorna”. Resonemanget får delvis stöd från kurvan i figur 13 och bilderna i figur
18 där de utvalda motexemplen är fler då nätverket har ett litet fel vid validering mot
träningsmängden. Det vill säga vid 2000 och 8000 epoker är felet litet och ur
resultatet från den efterföljande inverteringen väljs en större mängd motexempel än i
de andra inverteringarna.

Det är intressant att se hur urvalet av motexempel påverkar utseendet för den
nästkommande inverteringens siffror. Figur 18 tydliggör bland annat att motexemplen
har effekt på nästkommande inverterings resultat och därmed på ANN:ets förmåga att
klassificera data i problemdomänen. Jämför till exempel siffran 1 i den första
iterationen med siffran 1 i den andra iterationen. ”Ettan” i den första iterationen
valdes ut som motexempel av expertpanelen varpå ”ettan” i den andra iterationen får
tydligare särdrag. Detsamma gäller ”fyran” i den första iterationen, men här finns det
brus (kapitel 2.3.1) i form av en svart pixel med i det vänstra nedre hörnet av bilden.
Bruset är borta vid den andra iterationen vilket tyder på att motexemplet har förändrat
inlärningen av ANN:et. Liknande utveckling kan ses hos de övriga ”siffrorna” där
motexempel valts ut.

7.4 Expertpanelen
Expertpanelens uppgift var att utvärdera resultatet från inverteringen med avseende på
vilken siffra en bild föreställde. Hela panelens resultat förväntades lyfta fram de
exempel som var falska negativa, det vill säga de exempel som skulle kunna användas
som motexempel i efterföljande träning av ANN:et.

De panelmedlemmar som tidigare utfört testet har fått en viss vana att tolka
bilderna och den erfarenheten bär de med sig till efterkommande tester. Resultatet kan
därför påverkas av hur många nytillkomna medlemmar som ingår i panelen för varje
iteration. I till exempel iteration 3 bestod expertpanelen av 71 % nya medlemmar
(tabell 1), vilket kan innebära en större osäkerhet av felresultatet från expertpanelen
(figur 19). Resultatet från varje enskild medlem har inte sammanställts och redovisas
därmed inte i kapitel 6. En snabb granskning av logg-filerna visar dock att åsikterna
om vilken siffra en bild representerar, inte går så mycket isär bland de nya
medlemmarna. Antalet medverkande i panelen ökade också i iteration 3, vilket
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medför att de medlemmar som har en annorlunda åsikt inte har något stort inflytande
på slutresultatet.

Figur 19 visar att resultatet från inverteringen och expertpanelen skiljer sig
mellan de olika siffrorna. Bland annat är det tydligt att siffran 0 blir sämre för varje
iteration fram till den sista där panelen anser att siffran har bättrat sig något. Panelens
åsikt om att siffran 0 har blivit bättre i den sista iterationen kan bero på att
medlemmarna har fått en viss vana att tolka exemplen. Antalet nytillkomna
medlemmar under de två sista iterationerna var på en låg nivå (tabell 1). Det är
således inte säkert att siffran har blivit bättre utan det kan vara medlemmarnas åsikt
om hur siffran 0 ska se ut som har ändrat sig.
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8 Slutsats
Detta kapitel fastställer en slutsats ur resultatanalysen i kapitel 7. Först redogörs
hypotesprövningen, därefter lyfts ytterligare bidrag fram som blev uppenbarat i
projektet.

Analysen av resultatet tyder på att generaliseringsförmågan inte påverkas då
de utvalda motexemplen lades till i träningsmängden. Jämfört med referensnätverket
ligger det här experimentets förmåga att generalisera på en relativt likartad nivå. Dock
ses tydliga skillnader vid förändringen av vikterna under träningen, vilket är väntat då
den nya datan i träningsmängden måste läras in av ANN:et.

Enligt Hardarsson (2000) visar experiment att ett nätverk, som tränats med
motexempel från en invertering, får ca 25 % sämre generaliseringsförmåga jämfört
med ett referensnätverk. Försämringen ökar dessutom med antalet träningsepoker.
Resultatet kan troligen bero på att Hardarsson inte valde ut de falska negativa
siffrorna till motexempel. Det här arbetets resultat visar att generaliseringsförmågan
inte blir bättre jämfört med referensnätverket. Dock var resultatet lite bättre jämfört
med Hardarssons resultat. Det tyder på att expertpanelens urval av lämpliga
motexempel skapade bättre förutsättningar för ANN.ets träning än Hardarssons metod
där en konstant mängd motexempel valdes ut vid varje iteration.

8.1 Hypotesprövningen
Det här projektets hypotes var att ett ANN som tränas med motexempel utvalda av en
expertpanel får en ökad förmåga att klassificera osedd indata korrekt. Det förväntade
resultatet i kapitel 6 var därför att experimentets generaliseringsförmåga skulle vara
bättre jämfört med referensnätverkets generaliseringsförmåga (se figur 15).
Experimentet visar istället att de två nätverken inte skiljer sig anmärkningsvärt.
Resultatet visar till och med på en liten försämring av generaliseringsförmågan.
Hypotesen stöds således inte av resultatet från projektets experiment.

8.2 Ytterligare bidrag
Analysen av resultatet från inverteringen visar att de motexempel som valts ut av
expertpanelen till nästkommande träning medförde strukturella justeringar av
ANN:et. Det vill säga, ANN:ets syn på hur de typiska dragen för en siffra förändras
då ett motexempel till den sifferklassen användes i träningen (se figur 18). Resultatet
medför att de utvalda motexemplen förhindrar ANN:et att tränas felaktigt, det vill
säga då ANN:et är på väg att hamna ur fokus för problemdomänen ger motexemplen
ANN:et en ”puff” i rätt riktning igen. Förfarandet kan dock inte visa att
generaliseringsförmågan förbättras, vilket i sin tur kan tyda på att det finns andra
parametrar som förbättras. Förmågan att hantera brus borde vara en sådan parameter
då expertpanelen väljer ut ett exempel som falskt negativt så fort som exemplet börja
bli för brusigt. Emellertid måste denna hypotes prövas för att kunna hävdas, det vill
säga resonemanget är än så länge ett antagande som utformats efter detta projekts
resultatanalys.
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9 Diskussion
Anledningen till det här projektets tillkomst var tidigare arbeten inom området
Artificiella neuronnät och invertering med evolutionsalgoritmer (Jacobsson och
Olsson, 2000; Hardarsson, 2000). Tanken var att en jämförelse av resultatet skulle
genomföras med de tidigare arbetena och då främst med Hardarssons projekt.
Eftersom dessa projekt redan ger en klar bild av problemet och hur det ska anbringas
behövde det här arbetet en egen vinkling. Det erhölls genom att involvera mänsklig
styrning vid urvalet av motexempel till ANN:ets träning, vilket också Hardarsson
diskuterade kortvarigt i sitt arbete.

Då människor är inblandade i experiment fås flera nya parametrar att ta hänsyn
till, bland annat måste de pedagogiska aspekterna utvärderas för hur experimentet
utformas. Dessutom kan det finnas psykologiska faktorer som styr resultatet av
experimentet. Till exempel, en avgörande faktor kan vara att den fyra som visas där
panelen ska trycka då en fyra valts inte är samma som de fyror som ANN:et tränas på
(se figur 12). Fyran vid kryssrutan är sluten i toppen (4) medan de som ANN:et tränas
på är öppna i toppen. En annan faktor som också kan ha betydelse är avståndet mellan
de olika kryssrutorna (0-9) och knappen för att visa nästa bild. Det vill säga en person
kanske omedvetet drar sig för att flytta muspekaren längre sträckor med följden att de
kryssrutor som är placerade i ytterkanten får sämre förutsättningar att väljas. För att
upptäcka sådana felkällor borde några panelmedlemmar ha observerats under testets
gång för att se om de betedde sig ”fel”. Dessutom kunde de medverkande i
expertpanelen ha intervjuats efter experimentet för att samla ytterligare erfarenhet och
få intressanta aspekter på experimentets utformning.

Ytterligare erfarenheter från arbetet med det här projektet är bland annat
behovet av att förbereda experimentet, främst med avseende på att få ihop en
tillräcklig mängd med personer som kan medverka. I det här arbetet var deltagandet
”svalt” i början för att därefter öka. Om det hade varit ett högre deltagande i början
kanske slutresultatet hade varit ett annat.

Slutsatsen från projektet innebär att den valda hypotesen inte uppfylldes. Dock
kan det inte ses som en fullständigt felaktig hypotes eftersom det här arbetets ANN
blev lite bättre än det ANN som tränades med motexempel enligt Hardarssons metod.
Dessutom gav projektet insikt om att uttrycket generaliseringsförmåga innehåller flera
olika typer av generaliseringsförmåga. Till exempel, förmågan att klassificera siffror
till någon siffer-klass är en form. En annan är förmågan att undvika att klassificera en
icke-siffra till en siffer-klass, det vill säga hantera skräp.

9.1 Framtida arbete

Under det här projektets gång har det dykt upp idéer och insikter hur arbetet skulle
kunna ha utförts annorlunda. Experimentets utformning med avseende på gränssnittet
mot expertpanelen kan förändras, resultatet från expertpanelen kan utvärderas mer
statistiskt korrekt och dessutom skulle tränings- och inverteringsalgoritmerna kunna
ha en annan arkitektur. Resultaten från de föreslagna arbetena kan sedan jämföras
med det här projektets resultat.

9.1.1 Andra layouter på experimentet

Experimentets grafiska gränssnitt mot expertpanelen bör utvärderas och eventuellt
förändras med avseende på psykologiska och pedagogiska aspekter. Till exempel kan
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alla bilder från inverteringen visas på en gång under testet för att expertpanelen ska
kunna dra slutsatser genom att jämföra bilderna mot varandra. Ett sådant förfarande
skulle kunna innebära att risken för felaktiga val under testet undviks. Till exempel
kan det i det här projektets experiment hända att en bild på en ”inverteringstvåa” visas
i slutet av bildserien och att därmed panelmedlemmen får en ”aha”-upplevelse för hur
en tvåa ska se ut.

Ytterligare förändringar kan vara att göra bildernas pixlar mer suddiga, det vill
säga använda ett grafikprogram som gör alla skarpa förändringar mer utjämnade.
Resultatet skulle kunna bli att expertpanelen inte störs av de fyrkantiga pixlarna som
annars är utmärkande för bilderna (se figur 18).

Dessutom kan mer pedagogiska förändringar göras som till exempel hur
experimentet förklaras så att alla är införstådda med hur testerna går till samt vad de
går ut på.

9.1.2 Andra avslutskriterier för träning och invertering

Både ANN:ets träning med back propagation och inverteringen med EA:n utfördes
under ett förbestämt antal epoker och generationer. ANN:ets träning skulle kunna
avbrytas då ett globalt optima har nåtts, det vill säga när felet vid kontroll mot
träningsmängden har varit lågt under ett antal epoker. Det skulle innebära att ANN:et
inte övertränas med sämre generaliseringsförmåga som följd. EA:n kan avbrytas då
fitnessvärdet inte förbättras under ett antal generationer, det vill säga då EA:n har
hittat ett bra exempel för ANN:et. Förfarandet skulle betyda att inverteringen kan
avbrytas mycket tidigare än en invertering som exekveras under ett förbestämt antal
generationer (se figur 17).

9.1.3 Mäta förmågan att hantera brus

En del av exemplen från inverteringen kan ha inslag av brus och om dessa exempel
dessutom utses till motexempel i efterföljande träning innebär det att det finns
liknande bilder som ska klassificeras olika vid träningen. Det vill säga, bruset är
avgörande för om ett exempel ska klassificeras som ”skräp” och inte till en klass i
problemdomänen. En sådan träning kan medföra att ANN:et lättare hanterar brusiga
bilder. Det är därför intressant att utföra liknande experiment som i det här projektet,
där experimentet analyserar förmågan hos ANN:et att hantera brus efter varje
iteration.

9.1.4 Mäta förmågan att klassificera falska siffror

Kinderman och Linden (1990) menar att en skräp-nod ökar nätverkets förmåga att
sortera bort falska siffror, det vill säga en bild på något annat än en siffra tolkas som
skräp enligt nätverket. De antyder också att nätverket blir extra kritiskt då det ska
klassificera siffror. Det här arbetet har inte gjort några mätningar på hur väl ANN:et
klarar av att klassificera en falsk siffra till skräp-noden. Det vill säga undvika de
kritiska misstag som kan få förödande konsekvenser då till exempel radarbilder ska
tolkas vid en försvarsanläggning. Det är därför intressant att utreda ANN:ets förmåga
att klassificera falska siffror.

9.1.5 Andra domäner

Experimentet skulle kunna utföras på andra problemdomäner. Det kan vara intressant
och se om en annan problemdomän innebär ett förändrat resultat, det vill säga finns
det parametrar i den valda problemdomänen som styr utgången av experimentet. Ett
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arbete med en annan problemdomän skulle därför kunna jämföras med det här
projektet.

9.1.6 Utvärdera resultatet statistiskt korrekt

Resultatet från expertpanelen antogs ha relevans då en majoritet av
panelmedlemmarna gav samma svar. Det är inte statistiskt korrekt att göra ett sådant
antagande, istället borde till exempel någon form av binomialfördelning användas för
att få ut ett korrekt svar från expertpanelen. Det går även att statistiskt bestämma hur
många personer som måste medverka i panelen för att resultatet ska ha relevans. Ett
statistiskt utvärderat resultat ger större tyngd åt experimentet och det torde därför vara
ett lämpligt framtida arbete.
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