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Samenvatting

In veel classificatieproblemen zoals object detectie en classificatie van documenten
en webpagina’s een verzameling ongelabelde data is makkelijk te verkrijgen, gela-
belde data zijn veel moeilijker te vinden. Annotatie door een mens is saai werk
en in sommige gevallen is een menselijke expert nodig die duur is of moeilijk te
vinden. Algorithmen voor ”supervised” leren kunnen goede resultaten geven als
er veel gelabelde data beschikbaar zijn. Voor veel problemen zijn dus methoden
interessant die gebruik kunnen maken van zowel gelabelde als ongelabelde data,
dus voor ”semi-supervised” leren.

In deze dissertatie is onze voornaamste interesse in de ontwikkeling van meth-
oden voor semi-supervised leren met ensembles. Ensemble methoden combineren
een aantal classifiers tot een ensemble. In de praktijk is gebleken dat ensemble
methoden state-of-the-art resultaten leveren voor veel leertaken. We onderschei-
den twee typen algorithmen voor semi-supervised leren: iteratieve en additieve.

Iteratieve algorithmen voor semi-supervised leren gebruiken een basis leeral-
gorithme om in elke iteratie een classifier te leren uit de gelabelde data. Die
voorspelt dan de labels van de ongelabelde data. Tevens wordt er een mate van
vertrouwen (confidence) toegekend aan de classificatie. In de meeste algorithmen
wordt een deel van de nieuw-gelabelde data geselecteerd op basis van vertrouwen
en toegevoegd aan de gelabelde data. Hiermee wordt een nieuwe classifier geleerd.
In iteratieve algorithmen vervangt de nieuwe classifier de vorige. Als een stop-
conditie is bereikt dan is de laatst geconstrueerde classifier het resultaat. Twee
voorbeelden van van deze benadering zijn Self-Training en Co-Training. We in-
troduceren twee methoden die de iteratieve benadering volgen.

Eerst richten we ons op Self-Training met een beslisbomenleerder als basis
leeralgorithme. Uit experimenten blijkt dat selecteren van nieuw-gelabelde voor-
beelden op basis van vertrouwen dat wordt toegekend door de beslisbomenleerder
geen verbetering oplevert ten opzichte van het leren van alleen de gelabelde
trainingsdata. We analyseren het effect van enkele veranderingen van de basis
beslisbomenleerder die als doel hebben het verbeteren van de schatting van het
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vertrouwen. We laten zien dat deze verbeteringen niet leiden tot een verbetering
als alleen de gelabelde trainingsdata gebruikt worden, maar dat ze wel zorgen voor
een verbetering als ook ongelabelde data worden gebruikt in een Self-Training al-
gorithme. De modificaties zijn gebaseerd op Naive Bayes Tree, een combinatie van
”niet prunen” en de Laplace correctie, ”grafting”, een ensemble van beslisbomen
en het gebruik van een afstandsmaat.

De tweede iteratieve methode is een nieuwe vorm van Co-Training die een
ensemble van verschillende leeralgorithmen gebruikt. Een stelling die ruis in de
data en de hoeveelheid relateert aan de fout van hypotheses die geleerd worden
op de data wordt gebruikt voor een criterium voor selectie van nieuw gelabelde
voorbeelden. De overeenkomst in classificaties in een ensemble wordt gebruikt om
de hoeveelheid ruis te schatten. Experimenten op datasets uit de UCI repository
laten zien dat deze methoden beter werken dan vergelijkbare methoden.

Additieve algorithmen maken in elke iteratie een nieuwe classifier, kennen die
een gewicht toe en voegen dit toe aan een lineaire combinatie. Een voorbeeld
hiervan is boosting. We passen het principe van boosting toe op semi-supervised
leren. De meeste methoden voor boosting zijn ontworpen voor binaire classificatie.
Bij veel problemen zoals herkenning van typen webpagina’s, en typen objecten,
gaat het echter om meer dan twee klassen. Voor multiclass classificatie zijn twee
benaderingen voorgesteld. De eerste is om het multiclass probleem te converteren
naar een verzameling binaire classificatieproblemen. Voorbeelden hiervan zijn
”one-vs-all”, ”one-vs-one” en ”error-correcting output codes”. Deze benadering
heeft een aantal problemen zoals ongebalanceerde klasse verdelingen, vergrote
complexiteit, geen garantie voor het vinden van een optimale classifier of schatting
van de waarschijnlijkheid, en verschillende schalen voor de output van de binaire
classifiers, waardoor die moeilijk zijn te combineren. De tweede aanpak is om
direct multiclass classificatie te gebruiken. We introduceren een algorithme voor
semi-supervised leren voor multiclass classificatie, dat is gebaseerd op boosting.
Het algorithme is gebaseerd op twee veelgemaakte aannames, de manifold en
de cluster assumpties om de nieuwe informatie uit de ongelabelde voorbeelden
te exploiteren. Het gebruikt de marge op de gelabelde data en de gelijkenis
(similarity) tussen ongelabelde data in een explonenti”ele verliesfunctie. We geven
een formele definitie van deze versliesfunctie en leiden functies af voor voor de
gewichten van classifiers en ongelabelde data door de doelfunctie (objective) te
minimaliseren. Resultaten op datasets uit de UCI repository wijzen erop dat het
voorgestelde algorithme beter werkt dan algorithmen die de “state-of-the-art”
vertegenwoordigen.

We hebben onze methoden toegepast op het herkennen van vogelgedrag en
op tekst classificatie. De eerste taak betreft het herkennen van vogelgedrag uit
accelerometer data. Het labelen van dergelijke data met gedrag is een lastig en
tijdrovend proces en vergt gedetailleerde kennis van vogelgedrag en begrip van
de drie-dimensionele accelerometer data. Dit is een typisch voorbeeld van een
multiclass probleem. Omdat er veel ongelabelde data zijn is dit probleem zeer



geschikt voor semi-supervised leren. Experimenten laten zien dat met 1% van de
gelabelde data semi-supervised leren 7% verbetering geeft. Resultaten op datasets
uit de TREC competitie en de Reuters dataset geven vergelijkbare resultaten.


