
Proefstudeerdag Wiskunde: Hoe computerprogramma’s kunnen leren

Vrijdag 27 maart

Slimme, zelf-lerende systemen worden op steeds meer plekken ingezet. Bijvoorbeeld om de adressen
op enveloppen te lezen bij de post, om te voorspellen hoeveel elektriciteit een elektriciteitsbedrijf moet
produceren, of om menselijke spraak te begrijpen. Om zelf-lerende programma’s te trainen is de eerste
stap dat een mens de programma’s een heleboel voorbeelden geeft van wat ze moeten doen. Vervolgens is
het dan de bedoeling dat de computer het zelf kan. Maar op welke wiskunde zijn deze programma’s nou
eigenlijk gebaseerd? Op deze vraag zullen we een antwoord geven tijdens het proefcollege. De volgende
huiswerkopgaven helpen om je daarop voor te bereiden.

Opgave 1

Bezoek op de computer de website http://myselph.de/neuralNet.html. Daar wordt een programma
gedemonstreerd dat een heleboel (60 000) voorbeelden heeft gezien van handgeschreven cijfers van 0 tot
9, en daaruit heeft geleerd om de verschillende cijfers te herkennen.

a) Onderzoek of het programma werkt voor jouw handschrift door verschillende cijfers te tekenen en
die door het programma te laten herkennen.

b) Probeer een cijfer te tekenen dat het programma verkeerd herkent. Hint: de ‘1’ en de ‘7’ kun je
veel op elkaar laten lijken om het moeilijk te maken.

c) Schrijf iets dat niet aan de verwachtingen van het programma voldoet: bijvoorbeeld twee cijfers
naast elkaar, of een letter uit je naam. Wat gebeurt er? Hoe slim vind je dit programma?

Opgave 2 De wiskundige beschrijving van plaatjes

In Figuur 1 zie je drie plaatjes zoals je in Opgave 1 getekend zou kunnen hebben, verdeeld in 30 pixels
(dat zijn de blokjes).

(a) Nul (b) Eén (c) Vier

Figuur 1: Drie plaatjes van cijfers

Om zulke plaatjes wiskundig te beschrijven, vervangen we iedere pixel door een getal dat overeenkomt
met zijn grijswaarde. Bijvoorbeeld in Figuur 1 kunnen we ‘0’ voor een witte pixel gebruiken, en ‘1’ voor
een zwarte. Vervolgens zetten we alle getallen van een plaatje achter elkaar, waarbij we eerst de bovenste
rij pixels in het plaatje afgaan, dan de tweede rij, enzovoort tot aan de zesde rij. Het plaatje van een nul
in Figuur 1a wordt op die manier de volgende lijst met 30 getallen:

0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0

a) Laten we de lijst van getallen voor een plaatje x1, x2, x3, . . . , x30 noemen. Wat wordt deze lijst
voor het plaatje van een één in Figuur 1b? En voor het plaatje van een vier in Figuur 1c?

b) Stel dat we kleurenplaatjes hadden, waarbij iedere pixel een eigen kleur zou hebben. Kun je een
manier verzinnen om zulke plaatjes als een lijst met getallen uit te drukken? Hint: kleuren kunnen
beschreven worden als een combinatie van de drie primaire kleuren rood, groen en blauw. (Zie
nl.wikipedia.org/wiki/RGB-kleursysteem)
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Opgave 3 Een formule om handgeschreven cijfers te onderscheiden

Je kunt je misschien voorstellen dat in plaatjes van nullen de pixels aan de linker en rechter zijkant
meestal hoge grijswaardes hebben en de pixels in het midden lage grijswaardes, terwijl dat voor plaatjes
van enen juist andersom is. Dan verwachten we dus dat x6, x10, x11, x15, x16, x20 en x21 vaak een hoge
waarde hebben in plaatjes van nullen, en dat x8, x13 en x15 juist vaak een hoge waarde hebben in plaatjes
van enen. Deze verschillen kunnen we gebruiken om te herkennen of er een nul of een één op een plaatje
staat. Als we dan bijvoorbeeld de volgende formule definiëren:

s = x8 + x13 + x18 − x6 − x10 − x11 − x15 − x16 − x20 − x21, (?)

dan kunnen we plaatjes van nullen en enen als volgt uit elkaar houden: als s ≥ 0 dan is het plaatje
waarschijnlijk een één, en als s < 0 dan is het plaatje waarschijnlijk een nul.

a) Kun je een manier verzinnen om de formule voor s aan te passen zodat je verwacht dat s ≥ 0 voor
plaatjes van vieren en s < 0 voor plaatjes van nullen? En zodat s ≥ 0 voor vieren en s < 0 for
enen?

Bij de formules voor s die we tot nu toe hebben opgeschreven blijft het een beetje knagen of er niet
betere formules mogelijk zijn. Misschien moeten we bijvoorbeeld x13 veel zwaarder laten meewegen en
+x13 vervangen door +10x13. In het algemeen kunnen we zelfs alle formules overwegen van de vorm

s = w1x1 + w2x2 + . . . + w30x30,

waarbij w1, w2, . . . , w30 positieve of negatieve getallen zijn die we parameters noemen.

b) Hoe kun je de parameters w1, w2, . . . , w30 zo kiezen dat ze formule (?) uitdrukken?

Zelf-lerende computerprogramma’s hebben altijd een heleboel voorbeelden nodig van wat ze moeten
doen, zoals bijvoorbeeld de 60 000 handgeschreven cijfers uit Opgave 1. Die gebruiken ze om zo goed
mogelijke parameters w1, w2, . . . , w30 te kiezen, die zo min mogelijk fouten maken op die voorbeelden. In
het college zullen we zien hoe we een geschikte functie f(w1, w2, . . . , w30) kunnen definiëren, die groter is
naarmate de parameters w1, w2, . . . , w30 meer fouten maken op de voorbeelden die het programma heeft
gekregen, en kleiner naarmate ze minder fouten maken. Zelf-lerende programma’s gaan vervolgens op
zoek naar de parameters die optimaal zijn in de zin dat ze de functie f minimaliseren. Het is daarbij
van groot belang dat de functie f convex is.

Opgave 4 Convexe functies

Laten we ons beperken tot functies f(w) van een enkele parameter w. Een functie is convex als de lijn
tussen twee punten van de grafiek altijd boven of op de grafiek ligt. (Zie Figuur 2.)
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(b) Niet-convexe functie

Figuur 2: Een convexe en een niet-convexe functie

Wiskundig betekent dat dat voor iedere twee punten w en v moet gelden dat

f
(
(1 − λ)w + λv

)
≤ (1 − λ)f(w) + λf(v) voor alle 0 ≤ λ ≤ 1. (??)
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a) Bekijk de grafiek van de volgende functies op de grafische rekenmachine:

f(w) = (w + 2)2, f(w) = ew − w2, f(w) = ln(1 + e−w).

Welke functies lijken convex te zijn? Kun je voor de niet-convexe functie(s) een tegenvoorbeeld
vinden van w, v en λ waarvoor de functie niet aan de eis (??) voldoet?

Een bijzondere eigenschap van convexe functies is dat een raaklijn van een convexe functie nooit boven
de functie zelf uitkomt. Als f ′(w) de afgeleide is op een punt w, en v een willekeurig ander punt is, dan
wil dat zeggen dat

f(w) + f ′(w)(v − w) ≤ f(v). (? ? ?)

Voor wie dat leuk vindt volgen nu nog enkele extra uitdagende vragen:

b) Laat zien dat een convexe functie f nooit twee verschillende lokale minima w en v kan hebben,
waar de afgeleide 0 is, maar waarvoor geldt dat f(w) > f(v).

We kunnen de eigenschap (? ? ?) bewijzen uit de definitie (??). Gegeven twee punten w en v, definieer
de functie g(λ) = f

(
(1 − λ)w + λv

)
.

c) Leid uit (??) af dat
g(λ) − g(0)

λ
≤ f(v) − f(w) voor alle λ > 0.

d) Als we λ steeds dichter naar 0 laten gaan, dan nadert g(λ)−g(0)
λ de afgeleide g′(0). Combineer dit

met bovenstaande ongelijkheid om (? ? ?) af te leiden.
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