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Lühikokkuvõte. Magistritöös keskendume diskriminatiivsetele klassifikaatoritele nagu diskriminantanalüüs, logistiline regressioon ja tehisnärvivõrgud, millest viimased on oma võimekuse tõttu saavutanud möödunud kümnenditel suure populaarsuse. Populaarsusest ja
võimekusest hoolimata on selgeks saanud, et suured tehisnärvivõrgud ei ole hästi kalibreeritud ning kipuvad olema liiga enesekindlad (Guo et al. 2017). Mudeli liigne enesekindlus
tähendab seda, et olukorras, kus mudel tegelikult ei tea kindlalt, mis on õige väljund, annab
ta ikkagi oma otsusele kõrge tõenäosuse. Töö fookuses ongi tõenäosuslike klassifikaatorite
liigne enesekindlus ja selle ravimine temperatuuri-skaleerimise meetodi abil. Viimane on
praktikas osutunud väga kasulikuks, kuid pole päris selge, miks see meetod ikkagi nii hea
on.
Magistritöös annamegi esmalt ülevaate temperatuuri-skaleerimise kalibratsioonimeetodist ning mudeli liigsest enese- ja ebakindlusest. Seejärel näitame, et liigne enesekindlus
ei ole vaid suurte tehisnärvivõrkude mure vaid esineb teatud juhtudel ka lihtsate mudelite
korral nagu diskriminantanalüüs ja logistiline regressioon. Muuhulgas näitame, et mudeli
liigne enesekindlus kajastub ka tema treening- ja valideerimisskoorijaotuste erinevuses. Lõpuks tõestame, et vähemalt millistel eeldustel kalibreerib temperatuuri-skaleerimine mudeli
ning seletame, miks ta praktikas niivõrd hästi töötab.
CERCS teaduseriala: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria), P176 Tehisintellekt.
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Overconfidence and Temperature Scaling among Probabilistic
Classifiers
Master’s thesis
Joonas Järve
Abstract. This master’s thesis we work with discriminative classifiers such as linear discriminant analysis, logistic regression, and artificial neural networks. Thanks to the high
capability of the latter, they have become truly popular in recent years. Despite the popularity and high performance, it has become clear that large neural networks are not
well-calibrated and tend to be overconfident (Guo et al. 2017). Overconfidence means that
when the model does not know the correct output for sure, it still attributes a high probability to the decision. Therefore, the thesis concentrates on the overconfidence of the
probabilistic classifiers and its remedy – temperature scaling calibration technique. The
latter has shown to be very useful in practice, but its goodness has not yet been clearly
explained.
In this master’s thesis, we first present an overview of the temperature scaling calibration
method and the model’s overconfidence and underconfidence. Secondly, we show that the
model’s overconfidence is not only an issue for deep neural networks but is also apparent
in simple models such as linear discriminant analysis and logistic regression. Furthermore,
we demonstrate that overconfidence is recognisable in the difference between the model’s
train and validation score distributions. Finally, we prove under which assumptions the
temperature scaling method calibrates the model and explain why it has proven so useful
in practice.
CERCS research specialisation: P170 Computer science, numerical analysis, systems,
control, P176 Artificial intelligence.
Key words. Machine learning, artificial neural networks, data science, overconfidence,
temperature scaling, calibration.
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Sissejuhatus
Tõenäosuslikke klassifikaatoreid on erisuguseid ning otstarbest tulenevalt on mõni neist
eelistatum kui teine. Laias laastus saame nad jagada generatiivseteks ja diskrimineerivateks. Esimesel juhul on klassifikaatori eesmärgiks ära õppida tunnuste ja märgendite
ühisjaotus ning teisel juhul märgendite tõenäosusjaotus tingimusel, et on teada tunnuste
väärtused. Siin töös keskendume just diskriminatiivsetele klassifikaatoritele nagu lineaarne
diskriminantanalüüs, logistiline regressioon ja tehisnärvivõrgud. Viimane on oma laia kasutusampluaa ja võimekuse tõttu saavutanud möödunud kümnenditel suure populaarsuse,
kuid aina olulisemaks on muutunud ka nende nõrkused nagu näiteks aja- ja ressursikulukas
treenimine, mudeli otsuste põhjuste hägusus ning liigne enesekindlus. Magistritöö fookuses
ongi tõenäosuslike klassifikaatorite liigne enesekindlus. Mudeli liigne enesekindlus tähendab
seda, et olukorras, kus mudel tegelikult ei tea kindlalt, mis on õige väljund, annab ta ikkagi
oma otsusele kõrge tõenäosuse. On võimalik, et mudel klassifitseerib hästi, kuid on oma
ennustustes siiski liiga enesekindel.
Probleemi illustreerimiseks tasub mõelda isesõitvatele sõidukitele, mille „aju“ on treenitud tehisnärvivõrkudel (Bojarski et al. 2016). Näiteks, kui selline sõiduk satub olukorda,
milleks ta ei ole treenitud või kui nähtavus on halb ning andmed ebausaldusväärsed, siis me
tahame, et sõiduk annaks usaldusväärseid tõenäosushinnanguid, mille põhjal oleks võimalik riske maandada. Sama loogika kehtib näiteks meditsiinis, kui kasutatakse närvivõrkudel
põhinevaid diagnostilisi tööriistu (Jiang et al. 2011). Meil on vaja teada, millal mudel ei
ole endas kindel, et saaksime sellistel puhkudel tugineda hoopis arsti diagnoosile.
Seega, me tahame, et meie mudelid oleksid kalibreeritud ehk mitterangelt öeldes nende
ennustatud klassijaotused oleksid vastavuses nende tegelike klassijaotustega. Kalibreerimine on vahend liigse enesekindluse vastu ning tuntumad kalibreerimismeetodid on näiteks
logistiline (Platt 2000), isotooniline (Zadrozny ja Elkan 2001) ja beeta-kalibratsioon (Kull,
Filho ja Flach 2017). Siin töös keskendume aga hoopis temperatuuri-skaleerimisele (Guo
et al. 2017), mis on oma lihtsusest hoolimata osutunud äärmiselt võimekaks.
Nagu mainitud, meil on olemas küll lahendused liigsele enesekindlusele, kuid suurem
ilmutatud arusaam sellest ning tema tekkepõhjustest puudub. Näiteks Meelis Kulli ja kaas5

autorite artiklis (Kull, Perello-Nieto et al. 2019) on küll mainitud seost ülesobitamisega,
kuid detailidesse ei ole laskutud. Samuti on pisut hägune, miks temperatuuri-skaleerimine
ikkagi nii hästi töötab. Chuan Guo ja kaasautorite artiklis (Guo et al. 2017) on küll antud
põhimõtteline seletus, kuid sügavamat arusaama ei pakuta. Mõistes, miks selline lihtne ühe
parameetriga meetod nii hästi töötab, võiks see meile anda parema arusaama mudeli liigsest
enesekindlusest ja võimalikest kalibreerimise edasiarendustest. Seega, selles magistritöös
kasutame sünteetilisi andmeid, mille abil loome kontrollitud keskkonna, kus uurime liigse
enesekindluse tekke täpsemaid põhjusi binaarse klassifitseerimisülesande kontekstis. Samuti
panustame arusaama, miks temperatuuri-skaleerimise meetod nii hästi töötab. Lisandväärtustena toome välja ka mõningaid tähelepanekuid regularisatsiooni ja liigse enesekindluse
vahel ning pakume välja paar alternatiivi traditsioonilisele temperatuuri-skaleerimise parameetri leidmisele.
Töö koosneb viiest peatükist, millest esimene annab ülevaate tööga seotud mõistetest
ja taustast. Täpsemalt, defineerime temperatuuri-skaleerimise ja kalibreerituse. Teises peatükis kirjeldame, milliseid andmeid kasutasime ning seletame, nende loomisprotsessi. Kolmandas peatükis näitame, et järjepidev liigne enesekindlus võib esineda ka väga lihtsate
mudelite ja andmete korral. Ehk liigne enesekindlus ei kuulu vaid suurte tehisnärvivõrkude
kutsehaiguste sekka. Neljandas peatükis avame liigse enesekindluse tekkimise telgitagused.
Loome põhjaliku näidisolukorra, kus nimetatud nähtus tekib ja anname sellele seletuse. Seejärel näitame efekti ka praktilistes olukordades. Viiendas peatükis kirjeldame töös saavutatud tulemusi. Näitame, kuidas leida teatud eeldustel temperatuuri-skaleerimise parameetrit
analüütiliselt. Samuti kirjeldame tehisnärvivõrgu peidetud kihi suuruse mõju kalibreeritusele mittesügava närvivõrgu korral. Viimaks näitame, kuidas temperatuuriparameetrit on
teatud juhtudel võimalik leida ka ilma lisaandmeid kasutamata. Viimases peatükis arutleme
saadud tulemuste üle ja tõmbamegi otsad kokku.
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1. Vajalikud eelteadmised
Siin peatükis toome välja olulisemad mõisted ja definitsioonid, mida kasutame edasistes
peatükkides.
Kuna kogu töös tegeleme just binaarse klassifitseerimisega, siis olgu meil praegu ja
ka kogu edasises töös andmed tähistatud järgnevalt. Olgu klassifikaatori lähtehulk X ja
sihthulk Y, mis kujutab endast klassifikaatori lähtehulgale X vastavaid märgendeid ehk
hulga {0, 1} elemente. Andmepunkt x ∈ X on sõltuvalt lähtehulga tunnuste arvust n ∈ N
antud kui x = (x1 , x2 , . . . , xn ). Klassifitseerija ülesanne on leida lähend ĉ : X → Y Bayesioptimaalsele ehk parimale võimalikule tõenäosuslikule klassifitseerijale c : X → Y, mille
korral andmepunkt x ∈ X on õigesti klassifitseeritud, kui kehtib ĉ(x) = c(x) (Kull 2018a).
Tähistagu töös DT r ⊂ X treeningandmestikku ja LT r ⊂ Y sellele vastavaid tegelikke
märgendeid. Analoogiliselt tähistame test- ja valideerimisandmestikke DT e ⊂ X ja DV al ⊂
X ning neile vastavaid märgendeid LT e ⊂ Y ja LV al ⊂ Y.
Kuna töös tegeleme tihtipeale just skoorijaotustega, siis on meil vaja defineerida järgnev
kujutus.
Definitsioon 1.1. (Kull 2018b) Binaarses klassifikatsiooniülesandes nimetatakse kujutust
ŝ : X → R
skoorijaks (scoring classifier ). Iga x ∈ X korral näitab skoor ŝ(x) kui tõenäoline on,
et x kuulub positiivsesse klassi.
Kui skoorija sihthulk on [0, 1], siis me nimetame teda klassitõenäosusjaotuse ennustajaks (Kull 2018b) ning tähistame nii:
p̂ : X → [0, 1]
See tähendab, et kujutus väljastab tõenäosuse p̂(x), mis on andmepunkti x ∈ X positiivsesse klassi kuulumise ennustatud tõenäosus.
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Kalibratsioon ja temperatuuri-skaleerimine
Nüüd, kus me oleme andnud meie mudelile selgema ja rangema kuju, saame defineerida ka, mida tähendab meie binaarses klassifitseerimisülesandes kalibreeritus. Üldiselt saab
kalibreeritust defineerida mitmel eri viisil, näiteks enesekindlus-kalibreeritud (Guo et al.
2017) või klassikaupa-kalibreeritud (Zadrozny ja Elkan 2002), kuid binaarsel juhul piisab
kui mainime kahte alljärgnevat.
Definitsioon 1.2. (Guo et al. 2017) Olgu X ∈ X ja Y ∈ Y juhuslikud suurused. Binaarne
klassifikaator p̂ on täiuslikult kalibreeritud kui kehtib
P (Y = 1| p̂(X) = p) = p,

∀p ∈ [0, 1].

See definitsioon 1.2 ütleb meile, et kõigi andmepunktide korral, millel mudel ennustab
positiivset klassi tõenäosusega p, on positiivse klassi osakaal ennustustes samuti p. Teiste
sõnadega, kalibreeritud mudeli puhul eeldame, et 100 ennustuse korral, iga ennustus tõenäosusega 0.6 kuuluda positiivsesse klassi, satubki 60 ennustust õigesse klassi. Juhul, kui
tõenäosus kuuluda positiivsesse klassi on suurem, näiteks 0.8, aga korrektseid ennustusi
ikka 60, siis me nimetame seda liigseks enesekindluseks positiivse klassi suhtes. Analoogiliselt, kui tõenäosus kuuluda positiivsesse klassi on väiksem, näiteks 0.3, siis liigseks
enesekindluseks negatiivse klassi suhtes. Tegelikult piisabki binaarsel juhul vaadata vaid
positiivsel klassil kalibreeritust, sest tema kalibreeritus tingib ka negatiivsel klassil kalibreerituse. Ehk kui kehtib
P (Y = 1| p̂(X) = p) = p,

∀p ∈ [0, 1],

mille arvust 1 lahutades saame
1 − P (Y = 1| p̂(X) = p) = 1 − p,

∀p ∈ [0, 1],

siis lõpuks saamegi negatiivse klassi suhtes kalibreerituse
1 − P (Y = 1| p̂(X) = p) = P (Y = 0| p̂(X) = p) = P (Y = 0| 1 − p̂(X) = 1 − p) = 1 − p.
Sellest teadmisest lähtuvalt, defineerime liigse enesekindluse järgnevalt.
Definitsioon 1.3. Olgu X ∈ X ja Y ∈ Y juhuslikud suurused. Binaarne klassifikaator p̂ on
andmepunkti x ∈ X ennustusel p̂(x) = p liiga enesekindel (overconfident) positiivsel
klassil kui kehtib
P (Y = 1| p̂(X) = p) < p.
Eeldame nüüd hoopis, et mudeli puhul 100 ennustuse korral, iga ennustus tõenäosusega
0.6 kuuluda positiivsesse klassi, satub hoopis 80 ennustust õigesse klassi, siis nimetame seda
liigseks ebakindluseks positiivse klassi suhtes. Formaalselt saame defineerida järgnevalt.
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Definitsioon 1.4. Olgu X ∈ X ja Y ∈ Y juhuslikud suurused. Binaarne klassifikaator p̂ on
andmepunkti x ∈ X ennustusel p̂(x) = p liiga ebakindel (underconfident) positiivsel
klassil kui kehtib
P (Y = 1| p̂(X) = p) > p.
Kuna mittetriviaalsel juhul perfektse kalibreerituse saavutamiseks vajame lõpmatult
palju andmeid, siis tavaliselt mõtleme kalibreeritusest rääkides hästi kalibreeritust, mis
eeldab, et positiivse sündmuse toimumise tõenäosus on ligilähedane positiivse sündmuse
esinemise tõenäosusega.
p̂(x)
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

Y
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0

Ŷ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ŷ = Y
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0

Tabel 1.1: Näide kogu populatsioonil täiuslikult kalibreeritud mudelist, kus Ŷ on mudeli
ennustatud märgend.
Näide 1.1. Tabelis 1.1 näeme näidet kogu populatsioonil täiuslikult kalibreeritud klassifitseerijast. Vastavalt definitsioonile 1.2 saame kirjutada
P (Y = 1| p̂(X) = 0.6) = 0.6
P (Y = 1| p̂(X) = 0.8) = 0.8.
Seega on meil perfektselt kalibreeritud mudel.
Kalibreerituse visualiseerimiseks kasutatakse tihti usaldusväärsusdiagramme (reliability diagram) (Niculescu-Mizil ja Caruana 2005). Kahe klassi klassifikatsiooni puhul
kujutab see endast tulpdiagrammi, kus x-teljel on positiivsesse klassi kuulumise ennustatud
tõenäosused ning y-teljel positiivse klassi osakaal neis ennustustes.
Selliste diagrammide koostamiseks ja kalibreerituse visualiseerimiseks leidub mitmeid
erinevaid viise, kuid siinjuures toome ära ühe enam levinud, mis on hästi kirjeldatud artiklis
(Guo et al. 2017) ning mille notatsiooni kasutame ka meie.
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Usaldusväärsusdiagrammi koostamiseks kahe klassi korral jagame ennustused ühtlaselt
1
M vahemikku, millest igaüks on seega laiusega
. Igas vahemikus arvutame positiivse
M
klassi täpsuse. Olgu Bm selliste
hulk, mille positiivse klassi ennustused
 m − 1andmepunktide
mi
,
iga m = 2 . . . M korral ning juhul kui m = 1, siis
kuuluvad poollõiku Im =
M
M
h 1i
I1 = 0,
. Täpsus hulgas Bm on võrdne positiivse klassi korrektselt klassifitseeritud
M
andmepunktide ja Bm kuuluvate andmepunktide arvu jagatisega:
täpsus(Bm ) =

1 X
1 · (Yi = 1),
|Bm | i∈B
m

kus iga i ∈ Bm korral on andmepunkti tegelik märgend tähistatud Yi .
Hulka Bm kuuluvate elementide positiivsesse klassi kuulumise tõenäosused, mida edaspidi kutsume ka enesekindlusteks, peavad küll langema poollõiku Im iga m = 1 . . . M korral,
aga selles hulgas valitseva enesekindluse paremaks kirjeldamiseks defineerime ka vahemiku
Bm keskmise enesekindluse (ek) järgnevalt:
ek(Bm ) =

1 X
p̂(i)
|Bm | i∈B
m

Niisiis, kui hulgad Bm kanda tulpdiagrammiks, siis saamegi usaldusväärsusdiagrammi.
Näites 1.1 toodud täiuslikult kalibreeritud mudeli usaldusväärsusdiagrammi näeme joonisel
1.1. Sinine katkendjoon diagrammil kujutab endast samasusfunktsiooni ning kui vahemikes
valitsev enesekindlus (punasega märgitud ala keskpunkt tulba tipus) on sellega joondunud,
siis see tähendab, et iga m = 1 . . . M korral kehtib võrdus
täpsus(Bm ) = ek(Bm ),
millest järeldubki mudeli kalibreeritus.
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Joonis 1.1: Joonisel on kujutatud näites 1.1 toodud täiuslikult kalibreeritud mudeli usaldusväärsusdiagramm. Jooniselt näeme, et tulpade keskpunktid ei lõika samasusfunktsiooni
oma keskpunktis, vaid vahemiku ennustatud tõenäosuste keskmises, mida tähistab punase
erinevustulba keskpunkt.
Enne kui vaatame, kuidas saame joonise pealt hinnata mudeli liigset enese- või ebakindlust, defineerime ka viisi, kuidas seda mõõta täpselt. Toome välja tuntud mõõdiku
– oodatav kalibratsiooniviga (ECE) (Pakdaman Naeini, Cooper ja Hauskrecht 2015).
See annab meile positiivse klassi ennustatud tõenäosuse ja selle tegeliku osakaalu erinevuste
kaalutud keskmise üle kõigi vahemike. Valemina saab kirjutada järgnevalt
ECE =

M
X
|Bm |
täpsus(Bm ) − ek(Bm ) ,
N
m=1

kus N on kõigi andmepunktide arv. Näites 1.1 andmeid modifitseerides saadud mudelite
usaldusväärsusdiagrammid on toodud joonisel 1.2, kus kujutatakse nii liigset ebakindlust
kui ka liigset enesekindlust. Edaspidi toome usaldusväärsusdiagrammide päises ära ka ECE
skoori. Joonisel 1.1 on ECE skoor 0 ja joonisel 1.2 on viimane 0.2 ehk selgelt paistab välja,
kuidas silmnähtavalt suurem erinevus diagrammidel peegeldub ka ECE skoorides.
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(a) Liiga ebakindel mudel.

(b) Liiga enesekindel mudel.

Joonis 1.2: Joonistel on kujutatud tabelis 1.1 antud modifitseeritud andmed nii, et joonisel
1.2(a) on mudel muutunud ebakindlaks ning joonisel 1.2(b) liiga enesekindlaks.
Viimaks, näeme võrreldes joonist 1.3(a) ja 1.3(b), et need meetrikud ei ole samuti sõltumatud vahemike arvust. Seega, suur vahemike arv annab meile kalibratsioonist detailsema
pildi,aga mahukad vahemikhulgad annavad täpsema hinnangu igas vahemikus.
Selleks, et defineerida temperatuuri-skaleerimine, peame enne defineerima softmax - ja
sigmoidfunktsiooni ning negatiivse log-tõepära (NLL).
Definitsioon 1.5. Softmax -aktivatsioonifunktsiooniks nimetatakse kujutust
σSM : Rn → (0, 1)n ,

kus n > 1,

mille korral kehtib järgmine võrdus
ezi
σSM (z)i = Pn

zj
j=1 e

,

kus z ∈ Rn ja i = 1, . . . , n.

Definitsioon 1.6. Sigmoid-aktivatsioonifunktsiooniks nimetatakse kujutust
σ : Rn → (0, 1)n ,

kus n ∈ N,

mille korral kehtib järgmine võrdus
σ(z)i =

1
,
1 + e−zi

kus z ∈ Rn ja i = 1, . . . , n.
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Kui softmax -fuktsioon on mõeldud selleks, et skaleerida mitmetunnuselised vektorid
arvuks 1 summeeruvaks tõenäosustevektoriks, siis sigmoidfunktsioon skaleerib iga skoori
eraldi vahemikku (0, 1).
Tehisnärvivõrgu klassiennustusi enne neile softmax -aktivatsioonifunktsiooni rakendamist nimetatakse logititeks ja kuna töös tegeleme binaarse klassifikatsiooniga, siis enne
aktivatsioonifunktsioon rakendamist on meil iga andmepunkti korral kahemõõtmeline logitivektor z ∈ R2 ehk 2 logitit z = (z1 , z2 ). Nende vahet z1 −z2 = s nimetame skooriks s ∈ R.
Nagu näeme alljärgnevast võrdusest, on logitite vahe kaudu seotud softmax -funktsiooni ja
sigmoidfunktsiooni poolt leitud positiivse klassi tõenäosused.
ez2
σSM (z)2 = P2
j=1

e zj

=

ez2
=
ez1 + ez2

ez1
ez2

1
1
= σ(z1 − z2 ) = σ(s), kus z ∈ R2 .
=
1 + ez1 −z2
+1

Nüüd anname negatiivse log-tõepära definitsiooni.
Definitsioon 1.7. (Zhang et al. 2021) Olgu meil hulgal X defineeritud klassitõenäosusjaotuse ennustaja p̂, siis negatiivne log-tõepära (NLL) andmestikul D ⊂ X on defineeritud
kui
N
1 X
NLL = −
Yi log(p̂(xi )) + (1 − Yi ) log(1 − p̂(xi )),
N i=1
kus N = |D| ja iga i = 1, . . . N korral xi ∈ D ja ja andmepunktile vastav tegelik märgend
Yi ∈ L ⊂ Y.
Nüüd saame defineerida temperatuuri-skaleerimise.
Definitsioon 1.8. (Guo et al. 2017)(Mozafari et al. 2018) Olgu meil antud logitvektor z,
siis uued skaleeritud tõenäosusennustused saame järgnevalt:
q̂ = σSM (z/T ),
kus T ∈ R+ nimetatakse temperatuuriks. Temperatuuriparameeter T leitakse valideerimishulgal DV al ⊂ X NLL’i minimeerides:
N


1 X
Yi log(σSM (zi /T )) + (1 − Yi ) log(1 − σSM (zi /T )) ,
T = arg min −
N i=1
T

kus N = |DV al | ja iga i = 1, . . . N korral zi on igale valideerimisandmepunktile vastav
logitvektor ja Yi ∈ L ⊂ Y on vastava andmepunkti tegelik märgend.
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Kuna temperatuuriparameetri täpseks hindamiseks on vaja palju andmeid, siis test- ja
valideerimisandmete eristamine muutub tühiseks ehk siin töös langevad üldiselt test- ja
valideerimisandmed kokku v.a juhul kui räägime mudeli täpsusest või kaost testandmetel.
Mis see temperatuuriga läbi jagamine meile siiski annab? Kui temperatuur on 1, siis
me softmax -aktivatsioonifunktsioonile mingit mõju ei avalda. Seega, T = 1 minimiseerimisülesande tulemusena ütleb meile, et ei leidunud ühest erinevat parameetri väärtust,
mis vähendaks NLL’i ehk kaofunktsiooni väärtust. Niisiis, see ei ütle otseselt, et meie
mudel oleks kalibreeritud, kuid meie kogemuse põhjal annab selles suunas siiski tugeva
indikatsiooni. Kui T > 1, siis jagades softmax -aktivatsioonifunktsiooni sees logitid läbi
temperatuuriga T > 1, vähenevad logiti väärtused ning seeläbi vähenevad ka suurimad
ennustuste tõenäosused, mis muudavad mudeli vähem enesekindlaks. Näiteks ennustatud
tõenäosuste σSM (z) = (0.1, 0.9) korral skaleerides vastavad logitid z = (−2.302, −0.105)
temperatuuriga T = 2 saame uuteks skaleeritud tõenäosusteks σSM (z/2) = (0.25, 0.75) ehk
me vähendasime suuremat tõenäosust. Seega pidi mudel enne olema liiga enesekindel, sest
NLL, mida optimiseerides T leitakse, on korralik kaofunktsioon (proper loss) ehk jaguneb
kaheks – rafineerimiskaoks (kadu, mis tekib, kui eri klasside andmepunktidele määratakse
sama skoor (Kull ja Flach 2015)) ja kalibratsioonikaoks (kadu, mis tekib kui mudel ei ole
kalibreeritud (Kull ja Flach 2015)) – ning kalibreerides me vähendame just seda viimast
(DeGroot ja Fienberg 1983). Seega, parandades kalibratsiooni enesekindluse vähendamisega
ütlebki seda, et T > 1 tähendab liigset enesekindlust. Kui T → ∞, siis läbi jagatud logitid
lähenevad nullile ja binaarsel juhul positiivse klassi tõenäosus läheneb arvule 0.5 (Guo et
al. 2017). Seega, temperatuuriga läbi jagades ei muutu klassifitseerimistulemus ehk mudeli
täpsus ei muutu, küll aga muutub mudeli enesekindlus (Guo et al. 2017). Joonisel 1.3(b)
näeme liiga enesekindla mudeli, kus T > 1, usaldusväärsusdiagrammi ja joonisel 1.3(c)
tulemust peale kalibreerimist.
Vastupidiselt eelnevale, T < 1 korral suurendame logitite jagamisega ennustuste suuremaid tõenäosusi ning seeläbi ka mudeli enesekindlust. Seega, ütleme et mudel on T < 1
korral liiga ebakindel. Kui T → 0, siis läbi jagatud logitid lähenevad lõpmatusele ja binaarsel juhul positiivse klassi tõenäosus läheneb arvule 1 (Guo et al. 2017). Joonisel 1.3(d)
näeme liiga ebakindla mudeli, kus T < 1, usaldusväärsusdiagrammi ja vastavalt joonisel
1.3(c) tulemust peale temperatuuriga läbi jagamist.

14

(a) Kalibreerimata liiga enesekindel mudel 10 vahemikuga.

(b) Kalibreerimata liiga enesekindel mudel 25 vahemikuga.

(c) Temperatuuri-skaleerimisega kalibreeritud mudel.

(d) Kalibreerimata liiga ebakindel mudel.

Joonis 1.3: Joonistel on kujutatud sama mudeli usaldusväärsusdiagramm enne (joonised
1.3(b), 1.3(a) ja 1.3(d)) ja pärast temperatuuri-skaleerimisega kalibreerimist (joonis 1.3(c)).

Töös kasutatavad mudelid
Töös kasutame peamiselt kolme erinevat mudelitüüpi: diskriminantanalüüs (LDA), logistiline regressioon (LR) ja tehisnärvivõrgud (NN). Siinkohal käime lühidalt üle nende tööpõhimõtted. LDA ja LR kirjeldused põhinevad masinõppe kursuse õppematerjalil (Kull 2018b),
artiklil (Perme, Blas ja Turk 2004) ja õpikul (Goodfellow, Bengio ja Courville 2016) ning
NN kirjeldus õpikul (Zhang et al. 2021).
LDA on lineaarne mudel, mis annab meile positiivse klassi tõenäosusjaotuse hinnan-
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gu sigmoidi kujul (Kull 2018b). Mudeli sobitamiseks on vaja andmetest hinnata klasside
keskväärtusvektorid µ̂0 ja µ̂1 ning ühine kovariatsioonimaatriks Σ̂. Nende abil leiame parameetrid w ja b:
1
w = Σ̂−1 (µ̂1 − µ̂0 ), b = w · (µ̂1 + µ̂0 ).
2
LDA positiivse klassi tõenäosusjaotuse ennustaja on kujul:
p̂(x) =

1
1+

e−(wT x+b)

.

Logistiline regressioon on väga sarnane LDA’le, kuid ta ei tee eeldusi andmete kohta ehk ei
eelda nende normaaljaotuslikkust. LR lahendab parameetrite w ja b leidmiseks minimeerimisülesande arg minJ(w, b) ehk minimeerib logaritmilise kao J(w, b):
w,b
N
1 X
Yi log(p̂(xi )) + (1 − Yi ) log(1 − p̂(xi )),
J(w, b) = −
N i=1

kus DT r ⊂ X , N = |DT r | ja iga i = 1, . . . N korral xi ∈ DT r ning Yi ∈ LT r ⊂ Y on sellele
vastav tegelik märgend. Siin töös lisame tihti kaofunktsioonile juurde ka L2 regularisatsiooni
liikme
q
1
1 T
w w=
w12 + · · · + wn2 ,
2C
2C
kus C ∈ (0, ∞) ja w = (w1 , . . . , wn ), et muuta mudel stabiilsemaks hoides mudeli parameetrite ruutude summa väikesena. Nii LDA kui ka LR poolt leitud parameetreid w ja b
nimetatakse vastavalt kaaludeks ja vabaliikmeks ning saame esitada ka diagrammina 1.4,
kus n-mõõtmelised andmed on kujutatud mudeli sisendkihina ja ennustatud tõenäosused
väljundkihina.

väljundkiht

p1

w1

sisendkiht

x1

w2

x2

w3

x3

wn

...

+b

xn

Joonis 1.4: Joonisel on kujutatud lineaarne klassifitseerija. Sisendkiht ehk andmepunkti
kõik tunnused korrutatakse vastavate kaaludega w1 , . . . , wn , mille summale liidetakse juurde
vabaliige b ning saadaksegi mudeli väljund.
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Me kasutame oma töös klassifitseerijana ka tehisnärvivõrke ning neist täpsemalt pärilevivõrke (feed-forward neural networks). Neid on kõige lihtsam seletada lähtudes logistilisest
regressioonist. Paneme tähele, et saame LR positiivse klassi tõenäosusjaotuse ennustaja anda ka kujul
1
.
p̂(x) = σ(wT x + b) =
1 + e−(wT x+b)
Tehisnärvivõrk ei ole enam lineaarne mudel ning mittelineaarsuse saavutamiseks lisatakse
sisendkihi ja väljundkihi vahele veel varjatud ehk peidetud kiht koos aktivatsioonifunktsiooniga, mis võimaldab mudeli mittelineaarsuse.
p̂(x) = σSM (W1T · ϕ(z) + b1 ) = σSM (W1T · ϕ(W0T x + b0 ) + b1 ),
kus z = W0T x + b0 ja ϕ(z) = max (0, z) ehk meie puhul on aktivatsiooniks kaldtee aktivatsioonifunktsioon (Rectified Linear Unit), mis on lühendina tuntud kui ReLU. Sõltuvalt
andmete tunnuste arvust n, peidetud kihi laiusest m ja klasside arvust c = 2 on kaalud
antud nüüd maatriksitena W0 ∈ Rn×m ja W1 ∈ Rm×c . Vektoreid b0 ∈ R1×m ja b1 ∈ R1×c nimetatakse vabaliikmevektoriteks. Diagrammil 1.5 näeme ühe peidetud kihiga pärilevivõrgu
arhitektuuri 4-mõõtmeliste andmete ja binaarse klassifikatsiooni korral. Siin töös kasutame
ainult mudeleid millel on üks peidetud kiht, seepärast me üldisemat definitsiooni ei anna.

väljundkiht

z0
v1,1

z1

v1,2
+b1

peidetud kiht

h1
w1,1

h2
w1,2

h3

w1,3

w1,4

h4

h5

w1,5
+b0

sisendkiht

x1

x2

x3

x4

Joonis 1.5: Joonisel on kujutatud pärilevivõrk ühe peidetud kihiga, mille laius on 5. Sisendiks on 4-mõõtmelised andmed ja väljundiks 2 logitit. Nagu näeme, on järgnevad kihid
omavahel täielikult ühendatud ja iga ühendus kujutab ühte kaalu. Kaalud vj,k moodustavad maatriks W1 , kus j = 1, . . . , 5 ja k = 1, 2, ning kaalud wi,j moodustavad maatriks W0 ,
kus i = 1, . . . , 4. Vektor b0 = (b0,1 , b0,2 , b0,3 , b0,4 ) ja vektor b1 = (b1,1 , b1,2 ).
Tehisnärvivõrkude treenimiseks minimeerime logaritmilise kao ehk lahendame parameetrite leidmiseks minimeerimisülesande arg min J(W0 , W1 , b0 , b1 ), kus:
W0 ,W1 ,b0 ,b1
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J(W0 , W1 , b0 , b1 ) = −

N
1 X
Yi log(p̂(xi )) + (1 − Yi ) log(1 − p̂(xi )),
N i=1

kus DT r ⊂ X , N = |DT r | ja iga i = 1, . . . N korral xi ∈ DT r ning Yi ∈ LT r ⊂ Y on sellele
vastav tegelik märgend. Tehisnärvivõrkude treenimisel on oluline mõiste epohh. Üks epohh
on see treenimiseperiood, kui mainitud minimeerimisülesande lahendamiseks käiakse üks
kord läbi kõik treeningandmed.
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2. Andmed
Ükskõik, mida me uurime või seletada püüame, on oluline teada, mis on kontekst. Ehk meie
puhul, mis on andmed. Kuna töö uurimusliku osa jaoks genereerime need ise, siis järgnevas
annamegi põhjaliku kirjelduse, kuidas me nad loome ja miks just nõnda.
Töös kasutatavad andmed on sihilikult korrapärased ja lihtsad, et oleks võimalik paremini jälgida nendega toimuvaid protsesse ning vähendada mürast tingitud juhuse mõju meie
järeldustele ja uurimisprotsessile. Sünteetiliste andmete kasutamine tagab meile mõnikord
ka võimaluse arvutada optimaalseid mudeleid ja seeläbi paremat võrdluspunkti. Niisiis,
lihtsate andmete kasutamine on loomulik ja õigustatud ning tagab ka struktureeritud lähenemise kogu tööle.
Me võtame enda andmete loomise aluseks normaaljaotused. Töös tegeleme binaarse
klassifitseerimisega, seega olgu meil kaks klassijaotust X0 ja X1 , mis mõlemad on tõmmatud
n-mõõtmelisest normaaljaotustest, kus n ∈ N.
X0 ∼ N (µ0 , Σ),

X1 ∼ N (µ1 , Σ),

kus µ0 ja µ1 on keskväärtused ja Σ on jaotustel ühine kovariatsioonimaatriks. See kitsendus on üsna loomulik, kuna ka reaalelulised andmed ja eriti valimid jälgivad tihti normaaljaotust (Bajorski 2012). Samuti, seame kitsendava tingimuse jaotuste keskväärtustele ehk
nõuame, et kehtiks µ0 = −µ1 , mis hoiab kogu andmestiku keskväärtuse nullis. Kovariatsioonimaatriksis võtame kovariatsioonid tunnuste vahel nulliks ja fikseerime dispersiooni
kõigi tunnuste vahel σ 2 . Niisiis, tähistades µ0 = (µ(1) , µ(2) . . . , µ(n) )T saame

  2
σ
0 ... 0 !
µ(1)
 µ(2)  
0 σ2 . . . 0 


 ,
..
.. . .
..  , X1 ∼ N
 ...  
.
. .
.
µ(n)
0 0 . . . σ2

X0 ∼ N


  2
σ
0 ... 0 !
−µ(1)
 −µ(2)  
0 σ2 . . . 0 


 ,
..
.. . .
..  ,
 ...  
.
. .
.
−µ(n)
0 0 . . . σ2


Selleks, et meil oleks andmete üle rohkem kontrolli nõuame iga 0-klassi tunnuse keskväärtuse korral, et µ(i) ∈ {−1; 1}, kus i = 1 . . . n. Seega, näide, kuidas me keskväärtused
µ0 ja sellest sõltuvalt µ1 saame, on kujutatud tabelis 2.1.
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dim.
µ0
µ1

1 2
-1 1
1 -1

3
1
-1

...
...
...

n
-1
1

Tabel 2.1: Mõlema klassi jaotuse keskmised µ0 ja µ1 n-mõõtmelises ruumis.

(a)

(b)

Joonis 2.1: Joonistel on kujutatud kaks näidet töös kasutatavast andmete loomisprotsessist.
Näeme meie töös kasutatavaid andmeid 2-tunnuselises ruumis. Hüperkuubi rollis on ruut
küljepikkusega 2 ja klassijaotuste keskpunktid asuvad täpselt selle vastastippudes.
Me oleme valinud dispersiooniks σ 2 = n/3, kuna me tahame, et klasside vahel oleks
olemas ka teatav ülekate mistahes n korral. Kuna meie jaotuste keskpunktid asuvad alati
küljepikkusega 2 hüperkuubi vastastippudes nagu on kujutatud joonisel 2.1 kahemõõtmelisel juhul, siis n kasvades, kasvab ka ju tunnuste keskpunktide vahe. Vastastippude vahe
ühik-küljepikkusega n-kuubi korral on leitav kui
√
√
2 + 12 + · · · + 12 =
1
n
|
{z
}
n

√
ning seega küljepikkuse 2 korral on vahe 2 n. Selleks, et ülekate säiliks olemegi sidunud
dispersiooni tunnuste arvuga n. Tuletame meelde ühedimensioonilise normaaljaotuse korral kehtiva 3σ reegli, mille järgi asub 99.7% tõenäosuskaalust keskväärtusest 3σ kaugusel.
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Dimensiooni suurenedes see protsent küll väheneb nagu on näidatud raamatus (Bajorski
2012), aga just seetõttu säilib meie kahe jaotuse vaheline ühisosa iga n korral. Vaadates
2
joonist 2.2, näeme, et meie
p fikseeritud dispersioonist σ = n/3 leitud kolmekordne standardhälve ehk 3σ = 3 n/3, on iga n korral vaid pisut väiksem hüperkuubi diagonaali
pikkusest ehk jaotuste keskpunktide vahelisest kaugusest. Niisiis, dispersioon σ 2 = n/3 säilitab mingigi jaotuste vahelise ülekatte ja seega meie klassifitseerimisülesanne ei muutu n
kasvades liiga kiiresti liiga lihtsaks.

Joonis 2.2: Joonisel on kujutatud hüperkuubi diagonaali pikkuse ja sünteetiliste andmete
genereerimisel kasutatava dispersiooni ja sellest leitud 3σ suuruse suhe.
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3. Liigne enesekindlus erinevate mudelite ja andmete korral
Liigne enesekindlus kipub kimbutama just tehisnärvivõrke ja veelgi enam – suuri tehisnärvivõrke (Guo et al. 2017). Kuid, kas on võimalik, et sama efekt esineb ka lihtsamate
mudeliklasside korral nagu näiteks diskriminantanalüüsi või logistilise regressiooni korral?
Siin alapeatükis näitame, et ka teiste mudeli klasside puhul esineb liigset enesekindlust
ning demonstreerime, et liigse enesekindluse esinemise osakaal võib olla suur ka väikeste
tehisnärvivõrkude korral, kui andmed seda soosivad. Samuti anname väikese ülevaate andmehulga ja andmekeerukuse ning liigse enesekindluse suhetest.
Järgnevates alapeatükkides on kõik katsed tehtud sarnase põhimõtte alusel. Iga katse
genereerime uue ette antud suuruse ja dimensionaalsusega treeningandmestiku, mille peal
treenime mudeli. Samuti genereerime 100000 valideerimisandmepunkti, mille peal saame
igas katses leida temperatuuri. Valideerimisandmed jäävad samaks üle kõigi katsete.

3.1

Diskriminantanalüüs (LDA)

Selleks, et soovitud efekti demonstreerida, sobitame LDA üle erinevate andmemahtude ja
andmetes leiduvate tunnuste arvude. Nii siin, kui ka järgenvates alapeatükkides toome välja
tulemused 10, 50 ja 100 tunnuse ning andmehulkade suuruste N ∈ {100, 500, 1000} korral.
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(a) LDA keskmine T ± σ üle 100 katse.

(b) LDA T > 1 osakaal üle 100 katse.

Joonis 3.1: Soojuskaartidel on kujutatud üle 100 katse keskmistatud diskriminantanalüüsi
mudeli temperatuurid koos standardhälbega ning T > 1 temperatuuride osakaalud neis
katsetes.
Soojuskaardil 3.1(a) näeme keskmistatud temperatuuri-skaleerimise temperatuuriparameetreid üle 100 katse koos standardhälbega. Nagu selgitasime peatükis 1, ühest suurem
temperatuur viitab liigsele enesekindlusele. Paneme tähele, et soojuskaardil 3.1(b) on protsentuaalselt välja toodud ühest suuremate temperatuuride osakaal saja katse seas. Näeme,
et ainult 10-tunnuselise andmekogu korral, kui N = 1000 või N = 500, saame enam-vähem
arvule 1 lähedase temperatuuri. Muul juhul näeme ühest üsna palju suuremaid temperatuure. Tendentsid, et dimensioonide kasvades temperatuur suureneb ning andmete kasvades
jälle väheneb, on kaudselt tingitud nö „dimensionaalsuse needusest”. „Dimensionaalsuse needuse” termini pakkus välja Richard Bellmann oma artiklis (Bellman 1966). „Dimensionaalsuse needus” tähendab seda, et kui lisada andmetele mõõtmeid juurde, siis andmepunktide
vaheline kaugus suureneb – andmeruum muutub hajusamaks. Selle vastu aitab suurem
hulk andmeid. Artiklis (Verleysen ja François 2005) mainitakse veel, et mudeli parameetrite arvuga võrreldav või sama andmete dimensionaalsus viivad numbrilise ebastabiilsuse
ja ülesobitamiseni. Kui vaadata joonist 3.2(a), siis näeme, et 100-dimensioonilisel juhul
on tõepoolest ülesobitamine hoogne just väiksemate N ’ide korral. Kuna „dimensionaalsuse
needuse” vastu aitab just suurem hulk andmepunkte, siis see seletab ka soojuskaardil 3.1(a)
temperatuuride kalduvust andmemahu suurenedes väheneda.
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(a) Diskriminantanalüüsi täpsus ja kaofunktsiooni (b) Diskriminantanalüüsi temperatuuri väärtused
väärtused sõltuvalt andmemahust N keskmistatud sõltuvalt andmemahust N keskmistatud üle 100 katüle 100 katse. NLL enne ja pärast kalibreerimist näi- se.
tavad mudeli logaritmilise kao käitumist testandmetel vastavalt enne ja peale temperatuuri-skaleerimist.
Joon T ≥ 1 osakaal näitab arvust 1 suuremate temperatuuride osakaalu 100 katses.

Joonis 3.2: Joonistel on kujutatud üle 100 katse keskmistatud diskriminantanalüüsi mudeli
täpsus ja temperatuur üle andmehulga 100-mõõtmeliste andmete korral.
Eriti suure T = 807 saame, kui tunnuste arv on 100 ja N = 100. Jooniselt 3.2 näeme, et
sel puhul on testandmetel täpsus ∼ 58% ehk peaaegu, et juhuslik. Samas, treeningandmetel on mudeli täpsus lausa ∼ 100%, mis vihjab mastaapsele ülesobitamisele ning koostöös
suure temperatuuriga T = 807 ka liigsele enesekindlusele – tegelikult klasside eristusvõime
on madal. Kuna meil läheb kalibreerimiseks vaja nii suurt temperatuuri T = 807, tähendab
see, et meie mudeli ennustatud tõenäosused peavad olema väga suured võrreldes mudeli täpsusega. Jagades logitid T = 807’ga, saame skoorid nulli lähedale, mis omakorda väljendub
kõigi andmepunktide positiivsesse klassi kuulumise tõenäosuse lähenemisega 0.5’le.
Niisiis, esineb liigset enesekindlust ka LDA korral ja igas mahus.

3.2

Logistiline regressioon (LR)

Logistilise regressiooni korral treenisime samuti 100 mudelit samade andmehulkade korral
nagu LDA puhulgi ning keskmistasime tulemused. Soojuskaardil 3.3(a) näeme treenitud
mudelite keskmiseid temperatuure ning joonisel 3.3(b) ühest suuremate temperatuuride
osakaale 100 katse seas. Numbriliselt stabiilsemate tulemuste jaoks kasutasime L2 regula24

risatsiooni parameetriga C = 1.
Hoolimata regularisatsioonist saime väiksemate andmekoguste (N ∈ {100, 500, 1000})
ja suuremate mõõtmete korral sarnaseid tulemusi nagu LDA puhulgi. Näeme, et parameetrite arvu ja andmemõõtmete sarnasuse korral tekib meil ka joonisel 3.4(a) nähtav ülesobitamine, mille puhul valideerimisandmetel kalibreerides on tarvilik kõrge temperatuur. Selline
ülesobitamine logistilise regressiooni korral on tavaline ning selle vältimiseks on vaja iga
mudeli parameetri kohta vähemalt 10 andmepunkti – „üks kümnele reegel” (Harrell Jr. et
al. 1984). Tegu on kõigest heuristikuga ning see ei pruugi alati toimida. Meie puhul näeme
jooniselt, et näiteks 100-mõõtmeliste andmete puhul alates 1000 andmepunktist on mudeli käitumine normaliseerunud. Teine eripärane käitumine seisneb temperatuuri kasvamises
kuni „üks kümnele reegli” rahuldamiseni ehk 100-mõõtmelisel juhul andmehulga suuruse
100 ja 500 korral temperatuur kasvab kuni andmemahuni 1000. Jooniselt 3.4 näeme, et
viimaste andmemahtude korral treeningtäpsus on ∼ 100% ja testtäpsus kasvab koos andmemahuga. Seevastu kaofunktsiooni väärtused enne kalibreerimist kasvavad järsult kuni
N = 1000, mis paralleelselt testtäpsuse paranemisega vihjab sellele, et sõltumata klassifitseerimisvea vähenemisele, tõenäosuslik viga suureneb – selle võimalikkust demonstreeriti ka
artiklis (Guo et al. 2017). Sellise vea parandamiseks kalibreerimise läbi ongi vaja suuremat
temperatuuri ja see selgitabki viimast üllatavat nähtust. Seega, kui kõrvale jätta nähtud
eriolukorrad, siis temperatuuriparameeter kasvab analoogselt LDA juhule – dimensioonide
kasvades ja andmete vähenedes.

(a) LR keskmine T ± σ üle 100 katse.

(b) LR T > 1 osakaal üle 100 katse.

Joonis 3.3: Soojuskaartidel on kujutatud üle 100 katse keskmistatud logistilise regressiooni
mudeli temperatuurid koos standardhälbega ning T > 1 temperatuuride osakaalud neis
katsetes.
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(a) Logistilise regressiooni täpsus ja kaofunktsiooni (b) Logistilise regressiooni temperatuuri väärtused
väärtused sõltuvalt andmemahust keskmistatud üle sõltuvalt andmemahust keskmistatud üle 100 katse.
100 katse.

Joonis 3.4: Joonistel on kujutatud üle 100 katse keskmistatud logistilise regressiooni mudeli
täpsus ja temperatuur üle andmehulga 100-mõõtmeliste andmete korral.
Sama katse sai tehtud ka ilma regularisatsioonita ning selle tulemused on leitavad töö
lõpus lisas I. Viimaks vaatame veel ka regularisatsiooni enda mõju temperatuuriparameetrile.
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(a) Logistilise regressiooni täpsus ja kaofunktsiooni (b) Logistilise regressiooni temperatuuri väärtused
väärtused sõltuvalt regularisatsiooni tugevusest kesk- sõltuvalt regularisatsiooni tugevusest keskmistatud
mistatud üle 10 katse.
üle 10 katse.

Joonis 3.5: Joonistel on kujutatud üle 10 katse keskmistatud logistilise regressiooni mudeli
täpsus ja temperatuur üle eri regularisatsiooni tugevuste 100-mõõtmeliste andmete korral
(N = 500).
Parameeter C ∈ (0, ∞) määrab, kui palju me treeningandmeid usaldame – väikese C
korral me regulariseerime rohkem ehk hoiame L2 regularisatsiooni korral mudeli kaalude ruutude summa võimalikult väikese. Vastupidiselt, minnes parameetriga C lõpmatult
suureks, usaldame treeningandmeid täielikult ning mudeli kaalude piiramist ei toimu. Jooniselt 3.5(a) näeme, et väikese C korral tekib meil pigem alasobitamine, mis C = 0.01 juures
muutub ülesobitamiseks. Temperatuuri kõver joonisel 3.5(b) jälgib täpselt sama ideed – ülesobitades tekib liigne enesekindlus ja alasobitades ebakindlus ning mida rohkem usaldame
treeningandmeid, seda enesekindlamad me ka ennustustes oleme ja vastupidi.

3.3

Tehisnärvivõrgud (NN)

Kuna suurte tehisnärvivõrkude korral on liigse enesekindluse tendents tuntud, siis siin alapeatükis vaatame hoopis, mis juhtub väikeste võrkudega. Katseks treenisime tehisnärvivõrgu ühe peidetud kihiga, mille laius oli 64 neuronit. Treening kestis 300 epohhi ning andmete
hulk ja mõõtmelisus varieerus sarnaselt eelnevatele katsetele. Tulemused on keskmistatud
üle 5 katse.
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(a) NN keskmine T ± σ üle 5 katse.

(b) NN T > 1 osakaal üle 5 katse.

Joonis 3.6: Soojuskaartidel on kujutatud üle 5 katse keskmistatud tehisnärvivõrgu temperatuurid koos standardhälbega ning T > 1 temperatuuride osakaalud neis katsetes.
Soojuskaardilt 3.6(a) näeme, et eelmistest alapeatükkidest juba tuttav kalduvus saab
jätku ka närvivõrkude korral. Siiski, näeme kaardi viimases reas kummastavalt temperatuure alla ühe. Kuidas sai tekkida liigne ebakindlus? Vastus sellele küsimusele antakse
osaliselt artiklis (Guo et al. 2017), kus kirjeldatakse, et treenismisprotsessis vähendatakse
kaofunktsiooni väärtust esmalt klassifitseerimisvea arvelt ning seejärel alles enesekindlust
tõstes. Niisiis, meie liiga ebakindla mudeli jaoks on andmeid piisavalt palju ja nad on piisavalt keerulised, et mudel ei jõua neid meie katse 300 epohhi jooksul ülesobitada. Nii jääbki
enesekindlus madal. Joonisel 3.7 saame näha, kuidas sama mudeliga pikemalt treenides
hakkab ka enesekindlus tõusma, kuid täpsus enam oluliselt ei parane.
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(a) Tehisnärvivõrgu täpsuse ja kaofunktsiooni väärtused üle 1000 treeningepohhi. Joonisel on ära märgitud ka treening NLL ehk mudeli kadu treeningandmetel.

(b) Tehisnärvivõrgu temperatuuri väärtused üle 1000
treeningepohhi.

Joonis 3.7: Joonistel näeme, kuidas esialgu liiga ebakindel tehisnärvivõrk pika treenimise
järel ikkagi enesekindlaks muutub hoolimata sellest, et alates ∼ 100 epohhist enam täpsus
oluliselt ei parane.
Illustreerimaks mudeli treeningprotsessi liigse enesekindluse korral, vaatame joonist 3.8,
kus näeme 500 andmepunktil (100-tunnuselised) treenitava mudeli üle 5 katse keskmistatud
karakteristikuid treeningprotsessi vältel.
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(a) Tehisnärvivõrgu täpsuse ja kaofunktsiooni väärtused
üle 300 treeningepohhi.

(b) Tehisnärvivõrgu temperatuuri väärtused
üle 300 treeningepohhi. Temperatuuri tõusu ilmestamiseks peale ∼ 100 epohhi, lisasime joonisele võrdluseks ka referents-sirge

Joonis 3.8: Joonistel on kujutatud üle 5 katse keskmistatud tehisnärvivõrgu täpsus ja temperatuur treeningprotsessi vältel.
Jooniselt 3.8 tuleb taaskord esile eelnevalt nähtu, et kui mudel on juba õppinud klassifitseerima, siis kaofunktsiooni vähendamiseks hakkab mudel enda enesekindlust tõstma.
Ehk peale 100 epohhi mudeli täpsus oluliselt ei parane, kuid temperatuur hakkab peale
seda hoopis tõusma. Veidral kombel testandmetel siiski täpsus paraneb – küll visalt, aga
midagi ikka. Eeldades, et temperatuuri tõusmine viitab ka kalibreerituse vähenemisele, siis
tunnistame sama nähtust, mis artiklis (Guo et al. 2017). Seal täheldatakse, et isegi kui
kalibreerimisviga suureneb, siis klassifikatsiooni viga ikka väheneb. Jooniselt 3.8(b) näeme
veel üht huvitavat nähtust – nimelt, temperatuur saavutab kiiresti nö „platoo” ja hakkab
siis taas tõusma, saavutamata eal T = 1. Taaskord, kõrgedimensioonilised andmed ja vähene arv andmepunkte soosivad eriti just paljuparameetrilise mittelineaarse mudeli kiiret
õpet ja ülesobitumist (Verleysen ja François 2005), mis avaldub ka kõrges temperatuuris
T . Päris esimestel epohhidel tekkiv ülikõrge temperatuur on aga mudeli kehva klasside
eristusvõime tagajärg nagu kirjeldasime alapeatükis 3.1.
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4. Liiga hea eristus
Meie hüpotees on, et liigne enesekindlus ja ka liigne ebakindlus on mõlemad sõltuvuses mudeli treening- ja testskoorijaotuste erinevustest. Nimelt, kui oleme treeningandmetel mudeli
ülesobitanud ehk klassid on rohkem eristatavad, kui testandmetel, siis me oleme viimastel ka liiga enesekindlad. See liigne enesekindlus ei tule aga treeningandmetes leiduvatest
tegelikest seostest vaid mürast, mis on soosinud mingit tegelikule andmejaotusele mittevastavat eristussuunda. See hüpotees ei ole oluliselt erinev Meelis Kulli ja kaasautorite artiklis
(Kull, Perello-Nieto et al. 2019) mainitust, et ülesobitamise tõttu kipuvad masinõppe algoritmid liiga enesekindlaid mudeleid treenima, aga pakub sellele väitele põhjaliku seletuse
ja illustratiivse intuitsiooni kasutades mudeli skoorijaotusi.

4.1

Näide KNN põhjal

Vaatame nüüd näite varal üle peatüki sissejuhatuses kirjeldatu.
Olgu meil binaarne tõenäosusjaotusennustaja p̂ : X → [0, 1] ning treeningandmed
|DT r | = 300 ja testandmed |DT e | = 10000 ning neile vastavad märgendid. Andmed DT r ,
DT e on klassidesse genereeritud kahest kahetunnuselisest normaaljaotusest:
  
!
  
!
5
50 0
−5
50 0
X0 ∼ N
,
, X1 ∼ N
,
.
1
0 50
1
0 50
Näeme, et teine tunnus keskväärtusega 1 on kummagi klassi puhul sama, mis tähendab
seda, et see kujutab endast kõigest müra. Sobitame KNN (K lähima naabri) mudeli K = 10
korral meie ülesannet täitma. Samuti arvutame ka optimaalse mudeli p̂opt ehk leiame LDA
parameetrid w ja b teades tegelikku andmete jaotust. Kuna teine tunnus on müra, siis
optimaalset mudelit arvutades, võime arvesse võtta vaid esimese tunnuse.
−5 − 5
−10
µ20 − µ21
52 − (−5)2
µ1 − µ0
=
=
=
−0.2
ja
b
=
=
= 0. Mistahes
Seega, w =
σ2
50
50
2σ 2
2 · 50
andmepunkti x ∈ X0 või x ∈ X1 korral saame, et optimaalne positiivse klassi kuulumise
tõenäosus on leitav nii:
1
1
=
.
p̂opt (x) =
1 + e−(x0 ·w+b)
1 + e0.2x0
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(a) KNN enesekindluspiirid ja treeningandmed. Täp- (b) Optimaalse mudeli enesekindluspiirid ja treeninsus treeningandmetel 0.796 ja testandmetel 0.746.
gandmed. Täpsus koguandmetel 0.762.

Joonis 4.1: Joonistel on kujutatud KNN’i ja optimaalse klassifitseerija positiivse klassi
enesekindluspiirid.
Joonisel 4.1(a) näeme, et positiivse klassi enesekindlusjooned on risti-rästi ehk y-telje
suunaline müra mängib klasside eraldamisel rolli. Mudeli täpsused (treeningandmetel: 0.796,
testandmetel: 0.746) ja enesekindluspiiride asetuse range sõltuvus treeningpunktide klassikuuluvusest viitavad ülesobitamisele.
Optimaalne mudel 4.1(b) ei võta y-telge arvesse ja eraldab jaotused lineaarselt.
Selleks, et näha, kust imbub sisse mudeli liigne enesekindlus, vaatame mudeli usaldusväärsusdiagramme ja tõenäosusjaotusi.
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(a) KNN usaldusväärsusdiagramm treeningandmetel

(c) KNN tõenäosusjaotus treeningandmetel
(temp. = 0.9)

(b) KNN usaldusväärsusdiagramm testandmetel

(d) KNN tõenäosusjaotus testandmetel koos optimaalse mudeli oma piirjoontega (temp. = 1.31 ja optimaalse temp. = 0.99)

Joonis 4.2: Joonistel on kujutatud KNN’i usaldusväärsus diagrammid ja tõenäosusjaotused.
Nagu näeme joonistelt 4.2(a) on mudel treeningandmetel üsna hästi kalibreeritud, kuid
pigem pisut kaldu ebakindluse suunas (T = 0.9). See tähendab, et mudel võiks treeningandmepunktidele anda isegi kõrgemaid tõenäosushinnanguid, kuna nad on nii hästi eristatavad.
Jooniselt 4.2(b) näeme, et testandmetel on mudel selgelt liiga ensesekindel, millele
viitab nii usaldusväärsusdiagrammi samasusjoonest madalam sigmoidaalne kuju, kui ka
temperatuuri-skaleerimisel leitud temperatuur (T = 1.31).
Joonised 4.2(d) ja 4.2(c) väljendavad andmepunkti tõenäosust kuuluda positiivsesse
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klassi normaliseeritud sagedusjaotuse näol. Jaotused eeldavad, et punktide õige märgend
on teada ning vastavalt õigele märgendile on jaotused ka värvitud. Kuna KNN oli treenitud
10 naabri suhtes, siis ütleb näiteks x ∈ X1 korral p̂(x) = 0.4, et andmepunkti x kümnest lähimast naabrist neli kuulub positiivsesse klassi. Joonisel 4.2(c) on näha, et ühisosa klasside
vahel on koondunud keskele ning äärealadel lausa puudub. See tähendab seda, et punktid,
mille korral mudel on enesekindel, kuuluvad ka tegelikult vastavatesse klassidesse. Näiteks
võttes viimases vahemikus [0.9, 1.0] asuva tulba, näeme, et kui punktile omistatud tõenäosus kuulub sinna vahemikku, kuulubki ta positiivsesse klassi 90 − 100% kordadest.
Joonisel 4.2(d) näeme aga erinevat pilti. Esiteks, ühisosa kahe klassi vahel on läbi jaotuse ühtlasem ja nähtav ka äärealadel. Vaadates nüüd viimases vahemikus [0.9, 1.0] asuvat
tulpa, näeme, et positiivse klassi ja klasside ühendi suhe on umbes 0.84. See tähendab,
et tegelikult kuuluvad vahemikku [0.9, 1.0] ennustatud andmepunktid sinna vaid 84% juhtudest. Seda suhet näeme ka joonise 4.2(b) vastavast tulbast, kus ∼ 0.84 viimases tulbas
näitabki, et oleme liiga enesekindlad olnud oma ennustamises. Hea pildi üldisest tendentsist
annab võrdlus optimaalse mudeliga, kus vastavad suhted ei ole paigast ära.
Niisiis, me näeme, et ülesobitamisest tingitud mudeli liiga hea eristus treeningandmetel
on kaasa toonud liiga enesekindla mudeli testandmetel. Teisisõnu, samast jaotusest pärit
andmed annavad sama mudeli läbi täiesti erinevad tõenäosusjaotused. Paneme veel tähele,
et kui klassitõenäosusjaotuse ühisosa testandmetel on proportsionaalselt suurem kui treeningandmetel, siis see vihjab samuti, et meie mudel on liiga enesekindel. Seega, selliste
tõenäosusjaotuste kasutamine on väga kasulik nägemaks ja hindamaks kas mudel eristab
klasse liiga hästi või mitte. Hiljem vaatame küll rohkem skoori- kui tõenäosusjaotusi, kuid
idee jääb samaks, muutub vaid suurusjärk.

4.2

Teiste mudelite korral

Siin alapeatükis vaatame, kuidas toimub liigne eristamine teiste mudelite korral. Tuleb välja, et liigne enesekindlus kajastub eriti selgelt mudelite skoorijaotustes. Võrdleme kõigepealt
liiga enesekindlate LDA, LR ja tehisnärvivõrgu mudelite skoorijaotusi. LDA ja LR mudelid
on treenitud erinevate andmehulkade peal, kuid keskendume skoorijaotustele N = 7000
ja 500-mõõtmeliste andmete korral, sest sellisel juhul käituvad need meetodid stabiilselt.
Seega, ka tehisnärvivõrgud on treenitud selliste andmete korral ning seda 300 epohhi ja
peidetud kihi suurusega 64. Logistilise regressiooni stabiliseerimiseks oleme valinud regularisatsiooniparameetriks C = 1.
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(a) NN valideerimisskoorijaotused
(T = 3.17, ECE = 0.071)

(d) NN treeningskoorijaotused

(b) LDA valideerimisskoorijaotu- (c) LR valideerimisskoorijaotused
sed (T = 1.19, ECE = 0.011)
(T = 2.58, ECE = 0.043)

(e) LDA treeningskoorijaotused

(f) LR treeningskoorijaotused

Joonis 4.3: Joonistel on kujutatud tehisnärvivõrgu(NN), diskriminantanalüüsi(LDA) ja logistilise regressioni(LR) mudelite treening- ja valideerimisskoorijaotused võrdluses neile leitud normaaljaotusliku lähendiga. Jooniste x-teljel on kujutatud skoorid ja y-teljel nende
normaliseeritud sagedused. Skoorijaotused on värvitud vastavalt andmepunkti tegelikule
märgendile. Joonist lugedes on oluline mõista, et sigmoid-aktivatsioonifunktsiooni korral
skoor 0 annab meile positiivse klassi kuulumise tõenäosuseks 0.5. Mida suurem on skoor,
seda lähemale tõenäosusele 1 jõuame ja vastupidi, mida väiksem on skoor, seda lähemal
jõuame tõenäosusele 0. Jooniste päistes on ära toodud ka hulk karakteristikuid katse ja
jaotuse kohta.
Jooniselt 4.3 on näha nii valideerimis- kui ka treeningskoorijaotused kõigi kolme mudeli
tüübi korral. Kõigi mudelite korral on valideerimisskoorijaotused lähedased normaaljaotustega. Sellest annab tunnistust jooniste päistes asuvad KL0 ja KL1 suurused, mis näitavad
jaotuse erinevust normaaljaotusest mõõtes nende Kullback-Leibleri(KL) divergentsi. Teisisõnu, antud juhul näitab KL divergents kui hästi on võimalik normaaljaotusega meie skoorijaotusi lähendada. Valideerimisandmetel leitud temperatuurid seevastu erinevad suuresti
– nimelt, tehisnärvivõrgul on see T = 3.17, logistilisel regressioonil T = 2.58 ja diskrimi35

nantanalüüsil T = 1.19. Nende temperatuuridega on silmnähtavalt seotud ka ECE ehk
keskmine kalibratsiooniviga ja treeningskoorijaotused – mida suurem on temperatuur, seda rohkem on klassideviisi skoorid üksteisest eemaldatud ehk eemale tiritud. Samuti väärib
märkimist, et treeningskoorijaotuste keskpunktid joonistel 4.3(d), 4.3(f) ja pisut ka joonisel
4.3(e) on nihkes valideerimisandmete omadest. Samuti, kõige paremini matkib normaaljaotust treeningskoorijaotustel LDA; nii LR kui ka NN on hakanud normaaljaotusest kuju
moondama just klasside vahelise ühisosa piirkonnast. Tehisnärvivõrgu puhul on eristumine
kõige suurem, kuna tema mittelineaarsusest tingituna on ta võimeline kõrges dimensioonis kergemini üle sobitama (Verleysen ja François 2005). Kõik see viitab sellele, et liigne
enesekindlus tekib klassidevahelisest liiga suurest eristusvõimest. Vaatame nüüd samu skoorijaotusi võrdluseks koos ja nende klasside ühisosa perspektiivist jooniselt 4.4.

(a) NN skoorijaotused koos

(b) LDA skoorijaotused koos

(c) LR skoorijaotused koos

(d) NN skoorijaotuste ühisosad

(e) LDA skoorijaotuste ühisosad

(f) LR skoorijaotuste ühisosad

Joonis 4.4: Joonistel on kujutatud liigselt enesekindlate tehisnärvivõrgu (NN), diskriminantanalüüsi (LDA) ja logistilise regressioni (LR) mudelite treening- ja valideerimisskoorijaotused koos ning vastavalt nende klassidevahelise ühisosa suurusele. Ühisosa joonistel on
legendis ära toodud ka proportsionaalse ühiosa suurus.
Enne nägime, et liigne eristus klassijaotuste vahel on märgatav just jaotuste ühisosa
piirkonnas, siis joonistelt 4.4(d), 4.4(f) ja 4.4(e) näeme, et see kajastub konkreetselt ka
ühisosa proportsionaalses suuruses. Logistilise regressiooni korral on ühisosa treeningskoo36

rijaotusel klasside vahel üle kahe korra suurem, kui valideerimisskoorijaotusel. LDA ja NN
korral on sama suhe vastavalt 1.2 ja umbes 11 korda suurem.
Keskendume veel tehisnärvivõrgule ja vaatame jooniselt 4.5, kuidas treeningskoorijaotus
on treenimise käigus arenenud neljas vaatuses: 5, 50, 150 ja 300 epohhi järel.

(a) NN treening skoorijaotus peale 5 epohhi

(b) NN treening skoorijaotus peale 50 epohhi

(c) NN treening skoorijaotus peale 150 epohhi

(d) NN treening skoorijaotus peale 300 epohhi

Joonis 4.5: Joonistel on kujutatud liigselt enesekindla tehisnärvivõrgu treeningskoorijaotuse
areng läbi treenimise. Näeme, et klassijaotused hakkavad kiirelt üksteisest eralduma.
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Tõepoolest, üle epohhide on klasside vaheline eristus aina suurenenud ja olemegi jõudnud meie liigselt enesekindla ja liiga hästi klasse eristava mudelini.
Selleks, et viimast tendentsi paremini jälgida oleme kujutanud nii treening-, valideerimiskui ka kalibreeritud valideerimisskoorijaotuste keskmised üle kõigi epohhide, et eristamise
teket paremini jälgida. Vaatame seda nüüd detailisemalt tehisnärvivõrgu puhul. Kusjuures
tulemused on keskmistatud üle 10 katse. LDA ja LR puhul on samade katsete tulemused
üle 100 katse ja erinevate andmehulkade antud lisas II.

(a) NN täpsus ja logaritmiline kadu treenimise jooksul.

(b) NN temperatuur T üle epohhide.

(c) NN positiivse ja negatiivse skoorijaotuse keskmiste käitumine treenimise jooksul. Lisaks mõlema klassi skooride keskmistele on ära toodud ka
nende keskmiste vahe ning temperatuur.

Joonis 4.6: Joonistel on kujutatud liiga enesekindla tehisnärvivõrgu (NN) mudeli täpsuse,
kaofunktsiooni, temperatuuri ja treening- ning valideerimisskoorijaotuste positiivse ja negatiivse klassi keskmiste käitumine üle treeningu. Tulemused on keskmistatud üle 10 katse.
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Jooniselt 4.6(c) paistab välja reeglipära, et niipea kui meil on liigne enesekindlus, on
positiivse ja negatiivse klassi skooride keskmiste vahe keskmiselt treeningskooride puhul
suurem, kui valideerimisskooride korral. Sama tulemus on ka LR ja LDA korral, mida saab
näha lisas II. Jooniselt 4.6(c) näeme samuti, et kalibreeritud valideerimisskooride positiivse ja negatiivse klassi keskmised on 0 punkti suhtes koomale tõmmatud, mis tekibki
loomulikult valideerimisskooride ühest suurema temperatuuriga läbi jagamisel. Võrreldes
ülesobitamist joonisel 4.6(a) ja klasside liigset eristust joonisel 4.6(c), näeme, et niipea kui
treenimise alguses läheb treening täpsus oluliselt paremaks test täpsusest, tekib kahe joone
„treen. µ1 − µ0 ” ja „val. µ1 − µ0 ” vahel analoogne erinevus, mis viitabki klasside vahelise
eristuse suurenemisele.
Siit tekib veel üks küsimus, kas see tendents kehtib ka liigse ebakindluse korral? Selleks,
vaatame seekord 10-mõõtmeliste andmete peal treenitud mudelite skoorijaotusi.

(a) NN skoorijaotused koos
(T = 0.7, ECE = 0.026)

(d) NN skoorijaotuste ühisosad

(b) LDA skoorijaotused koos
(T = 0.99, ECE = 0.003)

(e) LDA skoorijaotuste ühisosad

(c) LR skoorijaotused koos
(T = 0.99, ECE = 0.002)

(f) LR skoorijaotuste ühisosad

Joonis 4.7: Joonistel on kujutatud liiga ebakindlate tehisnärvivõrgu (NN), diskriminantanalüüsi (LDA) ja logistilise regressioni (LR) mudelite treening- ja valideerimisskoorijaotused
koos ning vastavalt nende klassidevahelise ühisosa suurusele. Ühisosa joonistel on legendis
ära toodud ka proportsionaalse ühiosa suurus.
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Jooniselt 4.7 näeme, et närvivõrk muutus liiga ebakindlaks T = 0.7, aga LR ja LDA on
analoogsetel andmetel pigem kalibreeritud, kui liiga ebakindlad. Siiski ühelgi juhul ei paista visuaalselt treeningskoorijaotused erinevat nii suurel määral valideerimiskoorijaotustest
kui liigse enesekindluse korral. Tähelepanuväärne on aga see, et joonistel 4.7(c), 4.7(a) ja
4.7(b) on kõigil treeningskoorijaotuste positiivse ja negatiivse klassijaotuse välimised ääred
pisut valideerimisomadest kõhnemad. Samuti on LR korral jooniselt 4.7(f) näha, et valideerimisskooride korral on ühisosa väiksem kui treeningskooride korral. NN ja LDA puhul
on see sama suur. Seega, treeningskoorijaotuse klassid on rohkem kokku surutud kui valideerimisskoorijaotuste klassid. Ehk suuri skoore on vähem ja seega enesekindlus samuti
väiksem. Ehk me võiks öelda vastupidiselt liigsele enesekindlusele, et me eristame liigse
ebakindluse korral valideerimisandmetel klasse paremini kui treeningandmetel. Küll, aga ei
ole tegu visuaalselt nii ilmse efektiga nagu liigse enesekindluse korral, kuid joonisel 4.8(c)
on efekti natuke näha ka skoorijaotuste klassikeskmiste kaudu.
Ka liigse ebakindluse puhul oleme kujutanud nii treening-, valideerimis- kui ka kalibreeritud valideerimisskoorijaotuste klasside keskmised üle kõigi epohhide. Tulemused on
seekord keskmistatud üle 20 katse. LDA ja LR puhul on katsete tulemused üle 100 katse ja
erinevate andmehulkade antud taaskord lisas III.
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(a) NN täpsus ja logaritmiline kadu treenimise jooksul.

(b) NN temperatuur T üle epohhide

(c) NN positiivse ja negatiivse skoorijaotuse keskmiste käitumine treenimise jooksul.

Joonis 4.8: Joonistel on kujutatud liiga ebakindla tehisnärvivõrgu (NN) mudeli täpsuse,
kaofunktsiooni, temperatuuri ja treening- ning valideerimisskoorijaotuste positiivse ja negatiivse klassi keskmiste käitumine üle treeningu. Tulemused on keskmistatud üle 10 katse.
Jooniselt 4.8(a) hakkab silma sarnane treening- ja testtäpsus ning jooniselt 4.8(c), et erinevalt liigse enesekindluse korrast, joon „treen. µ1 − µ0 ” on napilt väiksem kui „val. µ1 − µ0 ”.
See tähendab, et keskmiselt valideerimisskoorijaotuste positiivse ja negatiivse klassi keskmised on treeninskooride omadest laiemad ehk me võiks öelda, et eristame klasse valideerimisandmetel paremini kui treeningandmetel. Ebakindlusele vihjavad veel kaofunktsiooni
väärtused joonisel 4.8(a), kus mudeli kaofunktsiooni väärtus treeningandmetel „treening
NLL” on enne mudeli kalibreerimist testandmetel „NLL enne kalib.” vaid napilt suurem.
Küll aga lubab kalibreerimine testandmetel isegi veelgi madalamat kaofunktsiooni väärtust,
41

mida kujutab joon „NLL pärast kalib.”, mis vihjab samuti mudeli liigsele ebakindlusele.
Mõistmaks, miks temperatuuri-skaleerimine nii hea on, vaatame esiteks liiga enesekindla tehisnärvivõrgu usaldusväärsusdiagramme enne (joonis 4.9(b)) ja pärast kalibreerimist
(joonis 4.9(d)). Näeme, et leitud T = 3.17 tõepoolest kalibreerib mudeli hästi. Selleks, et
paremini aru saada, mida temperatuuriga T läbi jagamine teeb, kujutame sigmoidi enne ja
pärast skaleerimist ning mudeli positiivse klassi tõenäosusjaotuse joonisel 4.9(c).

(a) NN valideerimisskoorijaotus
(T = 3.17)

(b) NN usaldusväärsusdiagramm valideerimisandmetel

(c) Mudeli sigmoidi poolt ennustatud suhe mudeli tegeliku tõenäosusjaotusega

(d) NN usaldusväärsusdiagramm kalibreeritud valideerimisandmetel

Joonis 4.9: Joonistel on kujutatud liigselt enesekindla tehisnärvivõrgu valideerimisskoorijaotus, usaldusväärsusdiagrammid enne ja pärast kalibreerimist ning sigmoidi suhe positiivse
klassi tõenäosusjaotusega sõltuvalt skooridest.
Jooniselt 4.9(c) näeme et, sigmoidis skooride temperatuuriga T läbi jagamine ajab sig42

moidi poolt ennustatud klassijaotuse klappima mudeli tegeliku klassijaotusega.
Nüüd vaatame, mis juhtub ebakindla tehisnärvivõrguga, kui jagame tema skoorid läbi
T = 0.7. Vaatame taas usaldusväärusdiagramme enne (joonis 4.10(b)) ja pärast kalibreerimist (joonis 4.10(d)).

(a) NN valideerimisskoorijaotus (T = 0.7)

(b) NN usaldusväärsusdiagramm valideerimisandmetel

(c) Mudeli sigmoidi poolt ennustatud suhe mudeli tegeliku tõenäosusjaotusega.

(d) NN usaldusväärsusdiagramm kalibreeritud valideerimisandmetel

Joonis 4.10: Joonistel on kujutatud ebakindla tehisnärvivõrgu valideerimisskoorijaotus,
usaldusväärsusdiagrammid enne ja pärast kalibreerimist ning sigmoidi suhe positiivse klassi
tõenäosusjaotusega sõltuvalt skooridest.
Ka seekord näeme jooniselt 4.10(c), et temperatuuriga läbi jagamine paneb sigmoidi
poolt ennustatud klassijaotuse klappima mudeli tegeliku klassijaotusega.
Viimaks, vaatame skoorijaotust joonisel 4.11(a), mis ei meenuta enam sugugi normaaljao43

tust. Jaotuse kalibreerimiseks temperatuuri-skaleerimise abile leiame, et vajalik temperatuur on T = 0.52.

(a) NN valideerimisskoorijaotus

(b) NN usaldusväärsusdiagramm enne kalibreerimist

(c) Mudeli sigmoidi poolt ennustatud suhe mudeli tegeliku tõenäosusjaotusega.

(d) NN usaldusväärsusdiagramm peale kalibreerimist

Joonis 4.11: Joonistel on kujutatud liiga ebakindla mudeli skoorijaotus, usaldusväärsusdiagrammid enne ja pärast kalibreerimist ning sigmoidi suhe positiivse klassi tõenäosusjaotusega
sõltuvalt skooridest.
Jooniselt 4.11 näeme, et ka sellisel ebaharilikul juhul saame ECE vea alla ja sigmoidi
klappima tegeliku jaotusega. Seega, on temperatuuriga läbi jagamine väga loomulik transformatsioon. Juhul, kui skoorid on üksteisest liiga kaugel või liiga lähedal, siis saab selle
abil olukorda parandada.
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5. Tulemused
Siin peatükis anname ülevaate peamistest leidudest, mille me antud töö raames tegime.
Näitame, kuidas leida teatud eeldustel temperatuuri-skaleerimise temperatuuriparameetrit ilma traditsioonilise NLL’i suhtes optimiseerimiseta. Samuti pakume välja võimaluse
viimast leida ka ilma valideerimisandmeteta. Lõpuks anname seletuse ka temperatuuriskaleerimise headusele ja toimele.

5.1

Analüütiline temperatuur

Siin peatükis anname ühe teoreemi ja ühe lause kirjeldamaks, milline näeb välja temperatuuriskaleerimisel täpne temperatuur ja millal see kindlasti leidub.
Olgu meil kogu peatüki vältel klassitõenäosusjaotuse ennustajaks kalibreeritud mudel
p̂(z), kus z ∈ Z on mingi mudeli andmetele DT r vastavad skoorid. Tähistame treeningandmetel vastavaid positiivse ja negatiivse klassi skoorijaotuste tihedusfunktsioone vastavalt
1
on treeninfT+R (z) ja fT−R (z) ning testandmetel fT+E (z) ja fT−E (z). Kuna p̂(z) =
1 + e−z
gandmetel kalibreeritud, siis kehtib:
p̂(z) = P (Y = 1| p̂(Z) = p̂(z)) ∀z ∈ Z.
Sellest saame edasi tänu p̂ monotoonsusele ja Bayesi reeglile, et
fZ|Y =1 (z) · P (Y = 1)
=
fZ (z)
fZ|Y =1 (z) · P (Y = 1)
=
,
fZ|Y =1 (z) · P (Y = 1) + fZ|Y =0 (z) · P (Y = 0)

P (Y = 1| p̂(Z) = p̂(z)) = P (Y = 1| Z = z) =

kus tänu tasakaalustatud klassidele (P (Y = 1) = P (Y = 0)) saame, et
fZ|Y =1 (z)
fZ|Y =1 (z) · P (Y = 1)
f + (z)
.
=
= + TR −
fZ|Y =1 (z) · P (Y = 1) + fZ|Y =0 (z) · P (Y = 0)
fZ|Y =1 (z) + fZ|Y =0 (z)
fT R (z) + fT R (z)
Seega, positiivse klassi tõenäosuse saame kui jagame vastavad tihedusfunktsioonid:
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p̂(z) =

fT+R (z)
1
=
+
−
1 + e−z
fT R (z) + fT R (z)

Nüüd, me tahame, et ka testskooride korral kehtiks võrdus:
p̂T E (z) =

fT+E (z)
.
fT+E (z) + fT−E (z)

Kasutades kokkulepitud tähistusi sõnastame teoreemi, mis vastab meie küsimusele, kuidas
me peame skoore muutma, et eelmine võrdus kehtiks ehk et meie mudel oleks ka testandmetel kalibreeritud.
Teoreem 5.1. Olgu meil binaarne klassitõenäosusjaotuse ennustajaks kalibreeritud mudel
p̂(z), kus z on mudeli andmetele D vastavad skoorid ning fT−E (z) ja fT+E (z) testskooride
täpsed tihedusfunktsioonid, siis funktsiooniga T (z) skooride läbijagamine kalibreerib mudeli
testandmetel ehk
p̂T E (z) =

−z
fT+E (z)
1
.
= p̂(z/T (z)) kus, T (z) =
=
+
−
−z/T
(z)
f − (z)
1+e
fT E (z) + fT E (z)
ln fT+E (z)
TE

Tõestus. Mudeli kalibreerimiseks testandmetel, on vaja leida kalibratsioonikujutus. Temperatuuriskaleerimise korral on vaja leida parameeter T ∈ R+ . Me näitame järgnevas, et üldjuhul
jääb T sõltuma argumendist. Niisiis, me tahame leida sellise T (z), et kehtiks:
p̂T E (z) =

fT+E (z)
1
= p̂(z/T (z))
=
+
−
1 + e−z/T (z)
fT E (z) + fT E (z)

(5.1)

Teisisõnu, me leiame millega me peame skoorid läbi jagama, et nende jaotus oleks
kalibreeritud. Oletame, et leidub selline T (z), et kehtib võrdus 5.1. Näitame, milline on
T (z). Saame avaldises 5.1 vasakul poolel fT+E (z) nii nimetajast kui lugejast välja võttes:
1

p̂T E (z) =
1+

fT−E (z)
fT+E (z)

=

1
1+

e−z/T (z)

= p̂(z/T (z)).

Seega, peab kehtima, et
fT−E (z)
= e−z/T (z) ,
fT+E (z)
kust omakorda võttes logaritmi ja vahetades võrduse pooled
−z
f − (z)
= ln T+E
T (z)
fT E (z)
saame avaldada T (z) järgnevalt
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−z

T (z) =

f − (z)

.

(5.2)

ln fT+E (z)
TE

Teisipidi, kui me eeldame, et T (z) on defineeritud nagu võrduses 5.2, siis näitame, et
sigmoid
1
σ(z/T (z)) =
1 + e−z/T (z)
kirjeldab tema positiivse klassi tõenäosusjaotust testandmetel. Asendades T (z) sigmoidi,
saame:
σ(z/T (z)) =

1
1+

e−z/T (z)

1

=
1+e

f − (z)
E
−z ln T
f + (z)
TE
−z

1

=
1+e

ln

f − (z)
TE
f + (z)
TE

1

=
1+

fT−E (z)
fT+E (z)

ja lõpuks korrutades nii nimetaja kui ka lugeja läbi fT+E (z), saame:
p̂(z/T (z)) = σ(z/T (z)) =

fT+E (z)
fT+E (z) + fT−E (z)

Nagu näeme, siis tõepoolest saame skooride läbijagamise teel alati leida sellise kalibratsioonikujutise, et binaarne mudel saab kalibreeritud. Samas, ei kasuta temperatuuriskaleerimine argumendist sõltuvat temperatuuri vaid leiab konstandi T ∈ R+ , millega
skoorid läbi jagada. Järgmine lause ütleb, millistel eeldustel kalibreerib temperatuuriskaleerimine mudeli täpselt ning milline see temperatuur on.
Lause 5.1. Olgu meil binaarne klassitõenäosusjaotuse ennustajaks kalibreeritud mudel p̂(z),
kus z on mudeli andmetele D vastavad skoorid. Olgu testskooride klassijaotused normaaljaotused, mis on sümmeetrilised nullpunkti ümber ja võrdse dispersiooniga ehk:
Z0 ∼ N (µ0 , σ 2 ),

Z1 ∼ N (µ1 , σ 2 ),

kus µ0 = −µ1 ,

siis temperatuuri-skaleerimise meetod kalibreerib mudeli testandmetel temperatuuriparameetriga:
σ2
.
T =
µ1 − µ0
Tõestus. Olgu testskooride täpsed tihedusfunktsioonid fT−E (z) ja fT+E (z).
f − (z)
Leiame kõigepealt T+E :
fT E (z)
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fT−E (z)
fT+E (z)
=e

=

√ 1 e−
2πσ 2
√ 1 e
2πσ 2

2
2
−z 2 +2zµ0 −µ2
0 + z −2zµ1 +µ1
2σ 2
2σ 2

=e

(z−µ0 )2
2σ 2

(z−µ1 )2
−
2σ 2

= e−

2
2zµ0 −µ2
0 +2zµ1 +µ1
2σ 2

(z−µ1 )2
(z−µ0 )2
+
2σ 2
2σ 2

=e

µ2 −µ2
µ0 −µ1
z+ 1 2 0
σ2
2σ

=

=e

µ0 −µ1
z
σ2

,

kuna jaotuste sümmeetria tõttu nullpunkti ümber µ21 − µ20 = 0.
Nüüd teoreemist 5.1 lähtuvalt saame, et
T (z) =

−z
f − (z)

ln fT+E (z)

=

−z
ln e

µ0 −µ1
z
σ2

=

−z
µ0 −µ1
z
σ2

=

σ2
,
µ1 − µ0

TE

mis ei sõltu argumendist ning seega annab välja täpselt temperatuuri-skaleerimise, kus
T =

σ2
.
µ1 − µ0

Kuna üldiselt me ei tea testandmete skooride täpseid jaotusi, siis praktikas leiame skooride jaotuste keskmised ja dispersiooni ligikaudselt. Vaatame nüüd mõningaid praktilisi
näiteid. Selle jaoks treenisime tehisnärvivõrgud 500 andmepunkti (100- ja 10-mõõtmelised)
peal 300 epohhi. Peidetud kihi suurus oli 64.

(a) Temperatuuride käitumised liigse enesekindluse (b) Temperatuuride käitumised mudeli liigse ebakorral
kindluse korral

Joonis 5.1: Joonistel on kujutatud temperatuuriparameetri ja teoreetilise temperatuuri käitumine treeningu vältel.
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Näeme, et meie tuletatud teoreetilised temperatuurid jälgivad mõlemal juhul üsna täpselt numbriliselt leitud temperatuuri. Väikene erinevus tuleb sellest, et meie skoorijaotused
ei rahulda täpselt eeldusi. Näiteks liigse enesekindluse korral paistab see välja hästi jooniselt
5.2.

(a) Skooride jaotus treeningandmetel

(b) Skooride jaotus testandmetel

(c) Skaleeritud skooride jaotus testandmetel

Joonis 5.2: Joonistel on kujutatud skooridejaotused ja andmed nende kohta.
On näha, et joonisel 5.2(b) ei ole keskmised päris sümmeetrilised ega ka dispersioonid
samad, seega erinevus teoreetilise T = 2.842 ja tegeliku temperatuuri T̂ = 2.75 vahel on
põhjendatud. See, et teoreetiline temperatuur on kalibreeritud juhul joonisel 5.2(c) arvule 1
lähedane näitab vaid seda, et tõepoolest mudel sai kalibreeritud. On selge, et treeningskoorid ei jälgi normaaljaotust, seega neil leitud teoreetiline temperatuur 1.592 ei oma ka mingit
tähendust – NLL’i optimiseerides leitud temperatuur tuli 0.217, mis viitab hoopis mudeli
ebakindlusele treeningandmetel ning mudeli p̂(z) kalibreerituse eelduse mitte täitmisele.

5.2

Mudeli suuruse mõju

Chuan Guo ja kaasautorid näitavad artiklis (Guo et al. 2017), et sügavamad ja laiemad
mudelid kasvatavad kalibreerimisviga ehk treenivad keskmiselt liiga enesekindlaid mudeleid. Nad põhjendasid oma tulemusi lähtuvalt suurema mudeli paremast võimest vähendada NLL’i, mis omakorda viib mudeli suuremale enesekindlusele. Veelgi enam, kui mudel
klassifitseerib treeningandmeid peaaegu täiuslikult, siis viitab madalam logaritmiline kadu
liigsele enesekindlusele. Siinjuures on aga oluline, et nad kasutasid oma artiklis CIFAR-100
andmestikku ja konvolutsioonilist sügavat ResNet tehisnärvivõrku, kuid kas meie loodud
kontrollitud keskkonnas ja ühe peidetud kihiga pärilevivõrgu korral tuleb välja sama tendents?
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Me tegime selle uurimiseks kaks katset. Esimeses treenisime kõiki mudeleid sama palju
ehk 300 epohhi ning seejärel keskmistasime meetrikud üle 11 katse.

(a) Mudeli peidetud kihi suuruse mõju 300 treeningepohhi järel mudeli täpsusele ja ECE’le.

(b) Mudeli peidetud kihi suuruse mõju 300 treeningepohhi järel mudeli täpsusele, temperatuurile ja ühest
suuremate temperatuuride osakaalule

Joonis 5.3: Joonistel on kujutatud mudeli peidetud kihi mõju mudeli täpsusele, ECE’le,
temperatuurile ja temperatuuride osakaaludele. Tulemused on keskmistatud üle 11 katse
ning treenitud 500 andmepunkti peal 300 epohhi.
Jooniselt 5.3(a) on näha, et mudeli peidetud kihi suurendamisel paranevad nii täpsus,
kui ka ECE. Väikese mudeli korral (peidetud kihi suurus = 2) paistab jooniselt 5.3(b) silma, et saame isegi liiga ebakindlaid mudeleid ja temperatuuri alla 1. See tähendab seda, et
treeningandmete hulga N = 500 korral on võimalik niivõrd väheste parameetritega mudeli
parameetrid üsna hästi treenimise alguses ära hinnata ning kuna me lõpetame treenimise
üsna vara, siis mudel ei treenigi end enesekindlaks nagu sai seletatud alapeatükis 3.3. Kuna epohhide arv on iga mudeli korral sama, aga parameetrite arv erinev, siis on selge, et
oma rolli võib siin mängida ka õppimise kiirus. Niisiis, võib joonisel 5.3(b) olev temperatuuri kõver viidata ka sellele, et mudel õpib liiga hästi eristama varem ja seega on tema
temperatuur ka suurem. Samuti näeme jooniselt 5.3(a), et mudeli täpsus paraneb laiemate
peidetud kihtide korral. See tähendab, et laiem mudel õpib paremini ning samas ka rohkem
kalibreeritud mudeli, millele viitab joonise 5.3(a) ECE kõver enne kalibreerimist ja joonisel
5.3(b) temperatuuri lähenemine ühele.
Selleks, et veenduda mudeli suuruse mõjus kalibreeritusele meie seades, siis tegime ka
teise katse. Teises katses treenisime tehisnärvivõrku nii kaua kuni valideerimisandmetel leitud temperatuur vähenes ning keskmistasime tulemused üle 10 korra. Seega, selle asemel,
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et vaadata mudelit mingis treeningfaasis, vaatame tema meetrikuid hoopis parima temperatuuri ehk ühele lähedaseima temperatuuri korral. (NB! Tuletame meelde, et T = 1 ei
tähenda tingimata kalibreeritust, kuid ütleb, et sellest kalibratsioonikujutuste perekonnast
ei leidu kujutust, mis parandaks meie kalibratsiooni.)

(a) Mudeli peidetud kihi suuruse mõju mudeli täpsu- (b) Mudeli peidetud kihi suuruse mõju temperatuusele ja ECE’le.
rile, treeningu pikkusele ja ühest suuremate temperatuuride osakaalule

Joonis 5.4: Joonistel on kujutatud mudeli peidetud kihi mõju mudeli täpsusele, ECE’le,
temperatuurile ja temperatuuride osakaaludele ning treeningu pikkusele ehk epohhide arvule. Tulemused on keskmistatud üle 10 katse ning treenitud 500 andmepunkti peal nii
kaua kuni valideerimisandmetel leitud temperatuur enam ei paranenud.
Jooniselt 5.4(a) hakkab silma, et ECE käitub sarnaselt joonisel 5.3(a) kujutatud juhuga,
kuid alates laiusest ∼ 128 on ECE seekord madalam. Mudeli täpsused seekord ei parane
tänu laiuse kasvule. Kuna me näeme jooniselt 5.4(b), et treening vältab oluliselt vähem
laiemate peidetud kihtide korral, siis on ka arusaadav, miks täpsus kannatab – suurem
mudel suudab kergema vaevaga andmeid väljendada, kuid seega ka treeningandmetele kiiremini üle sobituda. Niisiis lõpeb antud juhul treenimine varem, kui on saavutatud parim
temperatuur, kuid mitte veel parim täpsus.
Vastuseks artiklis (Guo et al. 2017) ja peatüki algul mainitule, saame meie katsete põhjal
öelda, et laiemad tehisnärvivõrgud väiksema sügavusega ja mittekonvolutsioonilisel juhul
kipuvad olema pigem just vastupidavamad liigse enesekindluse suhtes ning seda eriti kui
treenimine peatada parima T korral ning niimoodi vältida ülesobitamist, mis viiks liigse
klasside vahelise eristumiseni ning tingiks liigse enesekindluse. Aga isegi treenimist varem
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peatamata kipub laiema kihiga mudel paremini esinema nii kalibreerituse kui ka täpsuse
mõttes. Lõpuks, see, et meie tulemused erinevad pisut artiklis (Guo et al. 2017) kirjeldatule,
võib olla üsna loomulik, sest nende mudel oli 14 peidetud kihiga ning konvolutsiooniline.

5.3

Sümmeetriapõhine temperatuur

Kui eelmises peatükis nägime, kuidas on võimalik normaaljaotuslike skoorijaotuste korral
leida temperatuur lahendamata harjumuspärast optimiseerimisülesannet, siis nüüd näitame, kuidas on võimalik ainult treeningandmetest hinnata temperatuuri parameetrit.
Olgu meil antud kaks skoorijaotust – üks liiga enesekindla ja teine ebakindla mudeli oma
(joonis 5.5). Paneme tähele, et mõlemal juhul klapivad treening- ja valideerimisjaotused nii
positiivse kui ka negatiivse klassi jaotused ühisosast välimisel äärel – eriti paistab see silma
just liigselt enesekindlal juhul.

(a) Tehisnärvivõrgu treening- ja valideerimisskoorid (b) Tehisnärvivõrgu treening- ja valideerimisskoorid
(T = 0.7)
(T = 3.17)

Joonis 5.5: Joonistel on kujutatud meie andmetel treenitud mudeli treening- ja valideerimisskoorid. Valideerimisskoorid on kujutatud joonega ja treeningskoorid täidetud tulpdiagrammina.
Seega jäävad skoorijaotuste ääred treeningprotsessis puutumata ning eeldades valideerimisskoorijaotuse normaalsust, saame leida kalibratsiooni temperatuuriparameetri T , kasutades selleks treeningskoorijaotuste peegeldamist üle mediaani. Joonisel 5.6 näeme, selle
tulemust.
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(a) Liiga ebakindla tehisnärvivõrgu üle mediaani (b) Liiga enesekindla tehisnärvivõrgu üle mediaapeegeldatud treeningskoorijaotused. Tegelik T = 0.7 ni peegeldatud treeningskoorijaotused. Tegelik T =
ja peegeldades leitud Tpeegel = 0.74
3.17 ja peegeldades leitud Tpeegel = 3.41

Joonis 5.6: Joonistel on kujutatud liiga ebakindla ja liiga enesekindla mudeli üle mediaani peegeldatud treeningskoorijaotused. Mediaan on kujutatud vertikaalse katkendjoonena
mõlema klassi puhul.
Jooniselt 5.6 on näha, et treeningskooridest üle mediaani peegeldamise tulemusena saadud jaotused on tõepoolest sarnased valideerimisskoorijaotustega nagu olid need näha joonisel 5.5. Seda kinnitavad ka neist peegeldamise teel leitud temperatuurid.
Vaatame selle meetodi töökindlust ka keerukamatel andmetel. Markus Kängsepp treenis oma magistritöö (Kängsepp 2018) raames CIFAR-5m sünteetilistel pildiandmetel mitu
konvolutsioonilist tehisnärvivõrku, mille seas ka ResNet110 (He et al. 2016) ja DenseNet40
(Huang, Liu ja Weinberger 2017) baasil treenitud mudelid. Kuna CIFAR-5m sisaldab endas
10 eri klassi, siis selleks, et me võiksime mudeli skoore vaadata binaarsel juhul, skaleerisime
mudeli logitid nii ümber, et saaksime binaarse ülesande: „üks ülejäänute vastu”.
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(a) DenseNet40 mudeli CIFAR 5m treening- ja testskoorijaotused.

(b) DenseNet40 mudeli CIFAR 5m testskoorid ja üle
mediaani peegeldatud treeningskoorid.

Joonis 5.7: Joonistel on kujutatud CIFAR 5m treenitud mudeli DenseNet40 treening- ja
testskoorid ja üle mediaani peegeldatud treeningskoorijaotus võrdluses tegeliku testskoorijaotusega.
Joonisel 5.7 näeme, et ka keerulisemate andmete puhul võib peegeldamismeetod anda
üsna häid temperatuurilähendeid. Nimelt, T = 4.94 ning Tpeegel = 4.04. Vaatame ka teist
näidet ResNet110 mudeli skooride puhul.
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(a) ResNet110 mudeli CIFAR 5m treening- ja tests- (b) ResNet110 mudeli CIFAR 5m testskoorid ja üle
koorijaotused.
mediaani peegeldatud treeningskoorid

Joonis 5.8: Joonistel on kujutatud CIFAR 5m treenitud mudeli ResNet110 treening- ja
testskoorid ja üle mediaani peegeldatud treeningskoorijaotus võrdluses tegeliku testskoorijaotusega.
Erinevalt joonisel 5.7 nähtust, näeme, jooniselt 5.8, et testandmed ei ole alati sugugi
normaaljaotusega ega sümmeetrilised ning antud juhul meie peegeldamisel ei ole mingit
tuuma. Saadud Tpeegel = 0.818, viitab ebakindlusele, kuid õige temperatuur T = 4.03,
viitab vastupidiselt hoopis liigsele enesekindlusele.
Nagu näeme, siis pole meetod sugugi ideaalne, kuid olukorras, kus me teame vaid treeningandmeid ja soovime hinnata ligilähedaselt temperatuuri parameetrit T on tegu võimaliku lähenemisega. Sellest võimalusest veelgi olulisem on ilmselt nähtus, et skoorijaotuste
klasside välimised ääred säilitavad treenimise vältel oma kuju testandmete suhtes. See on
omadus, mis võiks osutuda kasulikuks ka muudes olukordades, kuid põhineb praegu vaid
meie praktilisel kogemusel.
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6. Kokkuvõte
Magistritöös oleme kirjeldanud, mida tähendab ja millal tekib binaarse tõenäosusliku klassifitseerija puhul liigne enesekindlus ja liigne ebakindlus ning lisaks, miks temperatuuriskaleerimine selle vastu nii tõhusalt toimib.
Kolmandas peatükis näitasime, et liigne enesekindlus võib tekkida ka väga lihtsate
ja väikeste mudelite korral. Olulist rolli mängivad just andmed – tunnuste ning andmepunktide arv. Näitasime, et kõigi mudelite LDA, LR ja NN korral kehtib seaduspära, et
temperatuuri-skaleerimise temperatuuriparameeter T läheneb arvule 1, kui andmete hulk
on piisavalt suur võrreldes andmete mõõtmelisusega.
Neljandas peatükis demonstreerisime, et liigne enesekindlus ja ebakindlus on sõltuvuses mudeli treening- ja valideerimisskoorijaotuste erinevustest. Nendest ilmneb, et liiga hea
klasside eristus treeningskooridel toob kaasa mudeli liigse enesekindluse valideerimisandmetel. Selle näitamiseks, uurisime LDA, LR ja NN skoori- ja tõenäosusjaotusi. Nägime, et liigse
enesekindluse korral on treeningskooridest lausa visuaalselt näha, kuidas klassijaotused on
üksteisest eemale tõmmatud. Vastupidiselt, liigse ebakindluse korral olid treeningskoorijaotused rohkem kokku surutud. Kuna temperatuuri-skaleerimise ülesanne on leida parameeter T , mis minimeeriks logaritmilise kao skooride läbi jagamise teel, siis osutus, et selliste
skooride lahti tirimise või kokku lükkamise vastu aitabki väga hästi temperatuuriga T läbi
jagamine.
Tulemuste peatükis tõestasime esmalt, et skooride läbi jagamise abil on võimalik treeningandmetel kalibreeritud binaarne klassifitseerija alati kalibreerida ka testandmetele. Seejärel näitasime, et kui testskooride klassijaotused on normaaljaotuslikud ja üksteise suhtes
sümmeetrilised nullpunkti ümber ning võrdse dispersiooniga, siis mudeli kalibreeribki testandmetel temperatuuri-skaleerimine.
Artiklis (Guo et al. 2017) väidetakse, et laiemad tehisnärvivõrgud on altimad muutuma
keskmiselt liiga enesekindlaks. Töös testisime seda väidet meie andmete ja ühe peidetud
kihiga pärilevivõrgu puhul. Katses leidsime, erinevalt artiklis väidetule, et meie puhul peidetud kihi laiuse suurendamine muudab mudelit just vastupidavamaks kalibreerimisvea
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suhtes. Samuti paraneb seeläbi mudeli täpsus.
Viimaks näitasime, et mõnedel juhtudel, kui valideerimisskoorijaotused on normaaljaotuslikud, saame vajadusel temperatuuri-skaleerimise parameetri T hinnata ka vaid treeningskoorijaotuse abil. Nimelt, täheldasime, et treeningskooride positiivse ja negatiivse
klassijaotuse välimised ääred jälgivad väga täpselt kuni mediaanini valideerimiskoorijaotusi. Seega, on võimalik hinnata temperatuuri valideerimisandmeid kasutamata, kui me
peegeldame treeningskooride klassijaotused üle mediaani ja kasutame hoopis saadud jaotust temperatuuri leidmiseks. Näitasime, et meie andmetel see meetod töötab väga hästi,
kuid keerukamatel CIFAR 5m andmetel tekib juba erandeid.
Töö edasiarendusena võiks proovida meie teoreetilisi tulemusi laiendada enamate klasside ja üldisemate andmete juhule. Töös keskendusime rohkem liigsele enesekindlusele, kuid
liigne ebakindlus sai mõnevõrre vähem tähelepanu ning vääriks ka täpsemat uurimist, kuna mudeli ebakindlus võiks viidata, et mudel on ära õppinud just kõige üldisemad seosed
andmetes. Need seosed võiksid pakkuda paremat arusaama, mis aspektid on ülesande lahedamiseks võtmetähtsusega.
Eksperimentide jaoks kirjutatud lähtekood on leitav Github 1 repositooriumist.

1

https://github.com/joonasrooben/temp_scale_and_overconf
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Lisad
I

LR temperatuuride soojuskaart ilma regularisatsioonita

(a) LR keskmine T ± σ üle 100 katse.

(b) LR T > 1 osakaal üle 100 katse.

Joonis 6.1: Soojuskaartidel on kujutatud üle 100 katse keskmistatud logistilise regressiooni
mudeli temperatuurid koos standardhälbega ning T > 1 temperatuuride osakaalud neis
katsetes.
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(a) Logistilise regressiooni täpsus ja kaofunktsiooni (b) Logistilise regressiooni temperatuuri väärtused
väärtused sõltuvalt andmemahust keskmistatud üle sõltuvalt andmemahust keskmistatud üle 100 katse.
100 katse.

Joonis 6.2: Joonistel on kujutatud üle 100 katse keskmistatud logistilise regressiooni mudeli
täpsus ja temperatuur üle andmehulga 100-mõõtmeliste andmete korral ilma regularisatsioonita.
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II

LDA ja LR skoorijaotused liigse enesekindluse korral

(a) LDA täpsus ja logaritmiline kadu
treenimise jooksul üle N

(b) LR täpsus ja logaritmiline kadu treenimise jooksul üle N

(c) LDA positiivse ja negatiivse skoorijaotuse keskmiste käitumine erinevate andmehulkade N korral. Lisaks mõlema klassi skooride keskmistele on ära toodud ka
nende keskmiste vahe ning temperatuur.

(d) LR positiivse ja negatiivse skoorijaotuse keskmiste käitumine erinevate andmehulkade N korral. Lisaks mõlema klassi skooride keskmistele on ära toodud ka
nende keskmiste vahe ning temperatuur.

(e) LDA temperatuur T üle N

(f) LR temperatuur T üle N

Joonis 6.3: Joonistel on kujutatud liiga enesekindla diskriminantanalüüsi (LDA) ja logistilise regressioni (LR) mudeli täpsuse, kaofunktsiooni, temperatuuri ja treening- ning valideerimisskoorijaotuste positiivse ja negatiivse klassi keskmiste käitumine üle erinevate
andmehulkade N . Tulemused on keskmistatud üle 100 katse.
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III

LDA ja LR skoorijaotused liigse ebakindluse korral

(a) LDA täpsus ja logaritmiline kadu treenimise jooksul üle N

(c) LDA positiivse ja negatiivse skoorijaotuse
keskmiste käitumine erinevate andmehulkade N
korral. Lisaks mõlema klassi skooride keskmistele on ära toodud ka nende keskmiste vahe ning
temperatuur.

(b) LR täpsus ja logaritmiline kadu treenimise jooksul üle N

(d) LR positiivse ja negatiivse skoorijaotuse
keskmiste käitumine erinevate andmehulkade N
korral. Lisaks mõlema klassi skooride keskmistele on ära toodud ka nende keskmiste vahe ning
temperatuur.

(e) LDA temperatuur T üle N .

(f) LR temperatuur T üle N .

Joonis 6.4: Joonistel on kujutatud liiga ebakindla diskriminantanalüüsi (LDA) ja logistilise
regressioni (LR) mudeli täpsuse, kaofunktsiooni, temperatuuri ja treening- ning valideerimisskoorijaotuste positiivse ja negatiivse klassi keskmiste käitumine üle erinevate andmehulkade N . Tulemused on keskmistatud üle 100 katse.
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