
Data Mining 2010 -kurssin harjoituksia (Luokittelu ja

MLP-hermoverkot)

(Olennaisesti ensimmäinen sivu Konenäkö ja kuva-analyysi 2010 -kurssin “Hands on 3” tehtävistä.
Ei tarvinne tehdä uudelleen, jos on mukana myös kyseisellä kurssilla :))

Vaihe 1.

Hae seuraavasta nettiosoitteesta esimerkkiohjelmat ja katso että saat käännettyä ja ajettua
niitä (tarvitaan vähintään Java-kääntäjä ja virtuaalikone):

http://users.jyu.fi/˜nieminen/dm2010mlp/java example/

(Matlab-toteutustakin voi katsella: http://users.jyu.fi/˜nieminen/dm2010mlp/m example/
)

Vaihe 2.

Simppeli ja nopeasti pyörivä esimerkki, iiris -kukkaset:

• Aja DemoIris luokka, tutki tulostetta. Mitä voit päätellä?

Ei muuta kuin häksäilemään koodia:

• Katso missä kohtaa hermoverkon arkkitehtuuri määritellään, missä taas parametroidaan
opetusalgoritmi. Kokeile hiukan erilaisia parametreja ja tutki vaikutusta.

Teoriapuoli:

• Iiris-datassa on kolme luokkaa ja mitattuja piirteitä on neljä. Hahmottele
rakennekuva MLP-hermoverkosta, jossa olisi viisi “piiloneuronia” yhdellä ker-
roksella syötteen ja ulostulon välillä.

Vaihe 3.

Kuvadatan luokittelua:

• Nouda ja avaa em. nettisivulta tiedosto mnist_reduced.zip

Kyseessä on 1000 ensimmäistä bittikarttakuvaa MNIST numerontunnistusdatasta (Pikselien
harmaasävyarvot 0-255 yhteen pötköönn liitettynä). Rajasin dataa, jotta pysyy quotat
kurissa ja ison datan laskenta myös kestäisi pidempään.

• Aja DemoMNIST luokka. Se ei piirteytä kuvia millään tavalla, vaan käyttää
pikseliarvoja. Tutki tulostetta. Havaintoja?

Esim. Onko tämä hyvä luokitin? Mitkä luokat menevät sekaisin keskenään? (Luokat 1-9
ovat numerot ’1’-’9’ ja luokka 10 on numero ’0’).

Saako luokitinta paremmaksi säätämällä parametreja?

Katso MNISTin kotisivulta http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ luokittelutuloksia (koko
datassa siis 60000 opetuskuvaa ja 10000 testikuvaa; tämän hands-on demon pieni 750+250
kuvan datasetti ei ole suoraan vertailukelpoinen):

Mihin tarkkuuteen on parhaimmillaan päästy ja millä luokittimella?
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Vaihe 4.

(Ylimääräinen tehtävä, jos koet että on aikaa ja kiinnostusta.) Hiukan teoriapuolta:

• Laske käsin tai apuvälineellä tarkasti (tai häksää hermoverkko-ohjelmani tu-
lostamaan lukumäärä) kuinka monta bias-termiä ja neuronien välistä synap-
sia eli painokerrointa on yhteensä hermoverkossa, jonka koko on 784-20-20-10
eli 748 syötettä, kaksi 20:n neuronin piilokerrosta ja 10-ulotteinen ulostulo.
Tämä on sen avaruuden ulottuvuus, jossa optimointialgoritmi koettaa kiivetä
kustannusfunktiota alamäkeen.

• Pohdi hermoverkkoa, jossa on kaksi syötettä ja yksi neuroni jolla yksi ulostulo
(hyperbolinen tangentti aktivaatiofunktiona). Tällaisen nimi on perseptroni.
Piirrä paperille koordinaatistoon kahdesta painokertoimesta muodostuva vek-
tori (ajattele origosta piirrettynä suuntavektorina) ja raja, jonka eri puolilla
ulostulon etumerkki vaihtuu. Muista bias-termi. Kuvaile kuvan geometriaa.
Mieti, miten toisen ja useamman neuronin lisääminen vaikuttaisi.
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