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Abstract

In this thesis, we investigate the theory behind Neural Networks (NN), Recur-

rent Neural Networks (RNN) and an expansion of RNNs called Long Short-

Term Memory (LSTM).

Standard NN models are slow in their calculation of the gradient. Therefore,

we propose different methods to speed up training. Furthermore, in standard

NN models, we have a problem with vanishing and exploding gradients, and

we explain various methods to fix this. This problem turns out to be an even

bigger issue in RNN models. Therefore, we propose an expansion of the RNN

model called LSTM.

We have gathered data with the Twitter API, which gives us the tweet itself

and numerical meta data for each tweet. To be able to model both the tweets

and the numerical data at the same time, we suggest to stack a NN on top

of a LSTM. In order for the LSTM model to understand sentence inputs, we

propose different methods to represent words.

With the stacked network we train a model that can predict changes in Tesla’s

stock price. Using our predictions to decide how much to invest in Tesla at a

given time, we introduce a trading strategy that we can profit from.
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1 Introduktion
“Kunstige neurale netværk”, eller blot “neurale netværk” (NN), er en type af mo-

deller, der er inspireret af de biologiske neurale netværk i hjernen. I de seneste år

er især disse modeller blevet forsket i inden for machine learning, og grundet deres

popularitet i en række forskellige applikationer har modellerne fået deres egen gren

kaldet “Deep Learning”.

Figur 1.0.1: Eksempel på et neuron i et neuralt netværk

Et neuralt netværk består af forbundne enheder, hvor enhederne efterligner bio-

logiske neuroner i menneskehjernen, og forbindelserne mellem neuroner efterligner

aksonerne. Biologiske neuroner modtager et input signal fra én eller flere aksoner

og returner et aktiveringssignal. Det samme gør enhederne i neurale netværk, og i

denne opgave betegner vi noderne i et kunstigt neuralt netværk som “neuroner”.

Vi inkluderer typisk en række skjulte lag i vores neurale netværk. Det er blevet vist,

at vi vha. et netværk med ét skjult lag, der består af et endeligt antal neuroner

med ikke-lineære aktiveringsfunktioner, samt et output lag bestående af ét neuron

med lineær aktiveringsfunktion, kan approksimere næsten enhver funktion. Et så-

dant netværk kræver dog mange neuroner i det skjulte lag, før vi kan approksimere

komplekse funktioner, hvilket øger antallet af parametre, der skal trænes, og dermed

øges også kravet til beregningskraft (K. Hornik, 1989). Idéen bag neurale netværk

har eksisteret siden 1943, men de seneste år er cloud computing blevet mere udbredt,

hvilket, har øget vores mulighed for at tilkøbe stor beregningskraft efter behov til

relativt få penge. Dette har gjort træning af komplekse netværk mere tilgængeligt,
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og sammen med en øget adgang til eksempelvis store mængder sociale data, såsom

Twitter data, har det bidraget til et større fokus på neurale netværk.

I denne opgave vil vi undersøge teorien bag neurale netværk og rekurrente neurale

netværk samt metoder til at forbedre disse modeller. Endvidere vil vi vise, hvordan

forskellige typer neurale netværk kan kombineres til at modellere både tekst data og

numerisk data på samme tid.

Vi benytter primært bogen “Neural Networks and Deep Learning” (Aggarwal, 2018)

som kilde, og hvis ikke andre referencer er angivet, så er det her fra, vi har opnået

viden.

Vi indleder opgaven med at gennemgå neurale netværk, og hvordan disse, givet et

sæt vægte, anvender forward propagation til at afbilde input til output. Derefter ud-

dyber vi, hvordan netværket lærer en fornuftig afbildning af input til output. Dette

gøres ved gradient baseret læring, hvor vi anvender back propagation til at beregne

den gradient, der anvendes til at opdatere vægtene med gradient descent.

Vi viser, hvordan early stopping kan bruges til at afgøre, hvornår træning af ens

neurale netværk skal stoppe. Endvidere gennemgår vi, hvordan vi, ved at vælge den

rette aktiveringsfunktion samt en fornuftig initialisering af vægte, kan forsøge at

komme uden om problemet med forsvindende- og eksploderende gradienter. Vi kan

også forsøge at komme udenom dette problem ved at anvende batch normalisering,

der sørger for, at vi ikke får for store absolutte værdier i vores præ-aktiveringer i de

første iterationer.

Hvis vi i hver iteration anvender hele træningssættet til at beregne gradienten og

udføre gradient descent, vil træning af netværket typisk tage lang tid. I stedet kan vi

bruge minibatch stokastisk gradient descent, hvor træningssættet deles op i mindre

batches. På den måde lader vi gradient descent foretage opdatering af vægtene hur-

tigere. Idet vi nu estimerer gradienten ud fra en delmængde af hele træningssættet,

får vi varians på gradientestimatet. Vi forsøger at undgå, at denne varians har for

stor indflydelse på vores gradientskridt ved at anvende Adam algoritmen.

Dybe neurale netværk har mange parametre, hvilket kan lede til overfitting. Vi kan
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forsøge at undgå dette ved at benytte regularisering, der øger omkostningerne for

høje parameterværdier.

En af de mest anvendte udvidelser af NN kaldes “rekurrente neurale netværk” (RNN),

som eksempelvis kan anvende tekstsekvenser som input. Hvis vores RNNer skal tage

tekstsekvenser som input, har vi brug for en måde, hvorpå vi kan repræsentere ord.

For at opnå fornuftige repræsentationer af ord, kan vi anvende en type Word2Vec

model kaldet skip-gram modellen, der returnerer en word embedding vektor for hvert

ord. Vi kan bruge disse word embeddings som initialisering af vægtene i første lag i et

RNN. I RNN er forsvindende- og eksploderende gradienter et endnu større problem

end i NN. En måde at håndtere dette på, er ved at udvide RNNer til LSTMer.

I den sidste del af opgaven kombinerer vi NN med LSTM til at modellere ud-

sving i aktiedata på baggrund af tweets inkl. meta data. Dvs. vi anvender vo-

res netværk på et regressionsproblem. Her normaliserer vi vores tekstsekvenser for

at reducere støj. Vi træner vores egen Word2Vec model vha. gensim biblioteket,

og anvender Keras med Tensorflow som backend til at implementere vores net-

værk. Slutteligt tester vi de forskellige hyperparametre, vi har introduceret i lø-

bet af opgaven, og måler afkastet på de handler vi ville lave, hvis vi implemen-

terede modellen i virkeligheden. Koden bag vores modeller kan findes her: htt-

ps://github.com/ChristofferRefsgaard/MasterThesis.
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2 Neurale netværk
Vi betrager først et simpelt tilfælde af et neuralt netværk, som består af et input

lag og et output lag med ét output neuron:

Figur 2.0.1: Simpelt neuralt netværk med input lag og ét output neuron

Her ser vi på et eksempel, hvor hver træningsobservation består af et input-output

par (x̄, y), hvor hver x̄ indeholder de d forklarende variable, og y ∈ {0, 1} indeholder

den observerede værdi af en binær outcome variabel.

Input laget består således af d neuroner, der sender de d forklarende variable, x̄,

sammen med deres vægte, w̄, til output neuronet,

x̄ =


x1

...

xd

 w̄ =


w1

...

wd


Vi foretager altså ikke nogen beregninger i input laget. I output neuronet beregner

vi først en lineær transformation kaldet præ-aktiveringen, a = w̄T x̄. Denne præ-

aktivering anvendes som input til den logistiske sigmoid funktion, σ(a) = 1
1+e−a , der

estimerer P (y = 1):

P (y = 1|w̄, x̄) = σ
(
w̄T x̄

)
=

1

1 + e−(w̄T x̄)
(2.1)

I resten af opgaven lader vi “sigmoid” betegne den logistiske sigmoid funktion. I lig-
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ning (2.1) agerer sigmoid funktionen aktiveringsfunktion, og vi vil senere gennemgå

præcis hvad aktiveringsfunktioner er.

På Figur (2.0.1) ser vi, at der, udover de forklarende variable, er tilføjet et bias

neuron til input laget. Ved at ændre vægtene, w̄, ændrer vi hældningen af sigmoid

funktionen. Vi kan forestille os, at en sigmoid funktion, der eksempelvis returnerer

0 når x = 2, resulterer i, at modellen beskriver data bedre. I sådanne tilfælde er

det ikke tilstrækkeligt at ændre hældningen på sigmoid funktionen. I stedet ønsker

vi, at flytte aktiveringsfunktionen langs 1. aksen, og det er netop det, bias neuronet

giver mulighed for:

Figur 2.0.2: Bias neuronet tillader aktiveringsfunktionen at rykke langs 1. aksen.

Bias vægten, b, inkluderes i prædiktionen således:

P (y = 1|w̄, x̄, b) = σ
(
w̄T x̄+ b

)
=

1

1 + e−(w̄T x̄+b)
(2.2)

Vi sætter værdien i bias neuronet lig 1, hvormed det blot er vægten fra bias neu-

ronet, der sendes videre til output neuronet. I løbet af denne opgave vil vi nogen

gange udelade bias neuronet for at lette notationen. De algoritmer vi præsenterer

vil dog altid fungere på samme måde, som hvis bias neuronet var inkluderet, hvor

bias neuronet blot skal betragtes som et neuron med en fast værdi på 1.

Vi betrager nu et eksempel på, hvordan et simpelt neuralt netværk beregner AND

funktionen.
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Et simpelt neuralt netværk beregner AND funktionen

Antag at vores simple neurale netværk tager to binære forklarende variable, x1, x2 ∈

{0, 1}, samt et bias som input. Vi antager endvidere, at netværket har ét neuron

i output laget, der bruger sigmoid funktionen som aktiveringsfunktion, og at vi

klassificerer ŷ = 1 hvis σ(a) > 0, 5. Den logiske AND funktion returnerer 1, hvis

x1 = x2 = 1 og 0 ellers. Givet følgende vægte på forbindelser mellem input og output

laget:

w̄ =


w1

w2

w3

 =


−30

20

20

 (2.3)

kan vi illustrere netværket således:

Figur 2.0.3: AND funktionen

Vi indsætter vægtene i sigmoid funktionen:

P (y = 1) = σ(20x1 + 20x2 − 30) =
1

1 + e−(20x1+20x2−30)
(2.4)

og definerer midlertidigt a = 20x1 + 20x2 − 30. Fra Figur 2.0.2 ved vi, at sigmoid

funktionen returnerer værdier nær 1 for relativt høje værdier af a, og værdier nær

0 for lave værdier af a. For x1 = x2 = 0 kan ligning (2.4) derfor reduceres til

σ(−30) ≈ 0.
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Tilsvarende kan vises for de resterende tre tilfælde af x1 og x2 input:

x1 x2 P(y=1) ŷ
0 0 g(−30) ≈ 0 0
0 1 g(−10) ≈ 0 0
1 0 g(−10) ≈ 0 0
1 1 g(10) ≈ 1 1

Tabel 2.1: Et simpelt neuralt netværk approksimerer AND funktionen

Værdierne i Tabel 2.1 viser os netop, hvordan netværket returnerer AND funktio-

nen.

Ovenstående eksempel på et simpelt netværk, der beregner AND funktionen, gene-

raliseres nu til dybe neurale netævrk med flere beregningslag, der er i stand til at

beregne mere komplekse funktioner end eksempelvis AND funktionen.

2.1 Dybe neurale netværk og forward propagation
Neurale netværk består typisk af flere beregningslag end blot output laget. Disse

nye beregningslag ligger imellem input- og output laget, og kaldes de skjulte lag. Jo

flere skjulte lag des dybere siger vi, netværket er.

Figur 2.1.1: Neuralt netværk
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Givet d forklarende variable tager netværket en d × 1 vektor, x̄, som input. Denne

input vektor transformeres til output vha. forward propagation således:

ā(l) = W (l)T h̄(l−1) + b̄(l) ∀l ∈ {1, ..., L} (2.5)

h̄(l) = Φ(ā(l)) ∀l ∈ {1, ..., L} (2.6)

hvor h̄(0) = x̄, og L angiver antal lag i netværket. I ligningerne (2.5) og (2.6) inde-

holder vektoren ā(l) præ-aktiveringer fra hvert neuron i lag l, og h̄(l) vektoren består

af de værdier, der returneres af aktiveringsfunktionen, Φ, når vi anvender den ele-

mentvist på ā(l). Vi betegner h som post-aktiveringer. For at kunne opstille forward

propagation med denne vektor notation, kræver vi, at den samme aktiveringsfunk-

tion anvendes i samtlige neuroner i et lag.

Vi lader n(0), ..., n(L) betegne antallet af neuroner i hvert af de L lag. Dermed er

dimensionerne af W matricen (n(l−1) × n(l)) ∀l ∈ {1, ..., L}, hvor vi anvender nota-

tionen W (l) for vægtene mellem lag l − 1 og l.

På Figur 2.1.1 har vi illustreret en klassisk arkitektur af et netværk, hvor antallet af

lag og neuroner kan variere. Med udgangspunkt i netværket fra figuren hvor L = 3

og ligningerne (2.5) og (2.6), kan vi skrive forward propagation ligningerne således:

ā(1) = W (1)T h̄(0) + b̄(1) , h̄(1) = Φ(ā(1)) (1. skjulte lag)

ā(2) = W (2)T h̄(1) + b̄(2) , h̄(2) = Φ(ā(2)) (2. skjulte lag)

ā(3) = W (3)T h̄(2) + b̄(3) , h̄(3) = Φ(ā(3)) = ŷ (output laget)

For output laget gælder det således, at h̄(L) = ŷ.

Fra Figur 2.1.1 ser vi, hvis vi tilføjer ét neuron til det 2. skjulte lag, så skal der

trænes fire ekstra vægte - hhv. 3 yderligere vægte mellem 1.- og 2. skjulte lag og én

vægt mellem 2. skjulte lag og output laget. I stedet for at tilføje et neuron til et

eksisterende lag, kan vi tilføje et nyt skjult lag med ét neuron. Gør vi det, har vi

kun behov for at træne én ekstra vægt. Hvis vi ønsker at udvide netværket, kan vi

altså udvide det med flere lag i stedet for flere neuroner for at reducere antallet af

Side 8 af 82



Student nr: 93823
Student nr: 92120

Kandidatspeciale
Copenhagen Business School 15/05/2019

ekstra parametre, vi skal træne.

Vi har nu set, hvordan neurale netværk transformerer input til output vha. forward

propagation. I forward propagation indgår en aktiveringsfunktion, Φ, der eksem-

pelvis kan være sigmoid funktionen. Vi vil nu uddybe nogle af de mest anvendte

aktiveringsfunktioner.

2.2 Aktiveringsfunktioner
Før vi kan beregne komplekse funktioner vha. NN, er det vigtigt, at vi vælger ikke-

lineære aktiveringsfunktioner i vores neuroner. Netop hvorfor dette er vigtigt viser

vi ved et eksempel. Vi betragter et NN med L = 2, n(0) = n(1) = n(2) = 1, hvor vi i

neuronerne anvender den lineære aktiveringsfunktion Φ(a) = a og input x. Således

er post-aktiveringerne i hhv. lag 1 og 2 givet ved:

h(1) = Φ(a(1)) = a(1) = w(1)x+ b(1)

h(2) = Φ(a(2)) = a(2) = w(2)h(1) + b(2)

Vi indsætter udtrykket for h(1) i udtrykket for h(2):

h(2) = w(2)(w(1)x+ b(1)) + b(2)

= (w(2)w(1))︸ ︷︷ ︸
w̃

x+ (w(2)b(1) + b(2))︸ ︷︷ ︸
b̃

= w̃x+ b̃

Hvis vi udelukkende benytter lineære aktiveringsfunktioner, beregner h(2) altså blot

en lineær funktion af input variablene. Vi vil senere se NN med flere skjulte lag, og

hvis alle aktiveringsfunktionerne er lineære, svarer det altså til at have et netværk

uden nogen skjulte lag.

Vi kan anvende en række ikke-lineære aktiveringsfunktioner i vores neuroner. Først

uddyber vi sigmoid funktionen.
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2.2.1 Logistisk sigmoid og hyperbolsk tangent

I de skjulte enheder kan vi anvende sigmoid funktionen, der afbilder intervallet

[−∞,∞] til [0, 1], som aktiveringsfunktion. Vi definerer sigmoid funktionen ved:

Φ(a) = σ(a) =
1

1 + e−a
(2.7)

Funktionen mættes for både store og små værdier af a, idet:

lima→∞
1

1 + e−a
=

1

1 + 0
= 1

lima→−∞
1

1 + e−a
=

1

1 +∞
= 0

(2.8)

I de mættede områder, hvor funktionen flader ud, er gradienten lille.

Figur 2.2.1: Aktiveringsfunktioner (blå), førsteafledte (rød): a) Sigmoid, b) ReLU,
c) Tanh

Med små gradienter er træning af modellen langsom, da træning sker ved gradi-

ent baseret læring, som vi gennemgår i næste afsnit. Derfor ønsker vi at undgå de

flade områder på sigmoid. Figur 2.2.1 (a) viser sigmoid funktionen (blå) og dens

første afledte mht. a (rød). Den første afledte, σ′(a) = σ(a) (1− σ(a)), er maksimalt

0.25 når σ(0) = 1
2
. og er lille sammenlignet med den størst mulige første afledte

af to andre aktiveringsfunktioner fra Figur 2.2.1(b) og 2.2.1(c). Det leder til lang-

som læring sammenlignet med funktionerne fra disse figurer, og vi gennemgår derfor

nu en variant af sigmoid kaldet hyperbolsk tangent, der kan lede til hurtigere læring.
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Hyperbolsk Tangent

Vi viser tanh funktionen på figur 2.2.1 (c), hvor tanh′(a) maksimalt er 1. Tanh er

blot en udgave af sigmoid, der afbilder intervallet [−∞,∞] til [−1; 1]:

tanh(x) = 2σ(2x)− 1 (2.9)

Vi viser nu, hvorfor denne relation mellem tanh og sigmoid gælder. Tanh er defineret

ved:

tanh(x) =
e2x − 1

e2x + 1
(2.10)

Da tanh har egenskaben −tanh(x) = tanh(−x), omskriver vi dette til:

=
1− e−2x

1 + e−2x
(2.11)

=
1

1 + e−2x
− e−2x

1 + e−2x
=

1

1 + e−2x
− e−2x + 1− 1

1 + e−2x
(2.12)

=
1

1 + e−2x
−
(

1 + e−2x

1 + e−2x︸ ︷︷ ︸
=1

− 1

1 + e−2x

)
(2.13)

=
2

1 + e−2x
− 1 = 2σ(2x)− 1 (2.14)

Sigmoid og tanh er altså begge ikke-lineære aktiveringsfunktioner, vi kan anvende i

neuroner i neurale netværk. En anden type ikke-lineær aktiveringsfunktion er ReLU

funktionen.

2.2.2 Rectified linear units

Vi definerer ReLU funktionen som:

Φ(a) = max{0, a} (2.15)

ReLU returnerer altså 0, for negative værdier af a, og a for positive værdier af a,

hvilket også vises ved den blå graf på Figur 2.2.1(b). Idet ReLU i høj grad minder
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om en lineær funktion, er den nem at optimere, hvilket gør den effektiv som aktive-

ringsfunktion i neuronerne, da beregningerne er simple og derfor hurtige at udføre.

Den afledte mht. a, angivet ved den røde linje, kan være enten Φ′(a) = 0 når a < 0

eller Φ′(a) = 1 når a > 0. Når Φ′(a) = 0 betegner vi neuronet som dødt, da vi her

ikke kan opnå læring ved gradient baseret læring. Omvendt når Φ(a) = 1 betegner

vi neuronet som aktivt. Sammenlignet med sigmoid og tanh funktionerne er dette

en fordel, da den første afledte mht. a for disse nærmer sig 0 for store absolutte

værdier af a.

Fra ligning (2.15) ser vi, at ReLU ikke er differentiabel i a = 0. I praksis sker det

sjældent, at præ-aktiveringen i et neuron, ai=0, hvorfor ReLU stadig fungerer som

aktiveringsfunktion. I de tilfælde hvor ai = 0 antager vi, at Φ′(0) = 0, hvilket også

er den antagelse, der er lavet i Keras implementeringen.

Idéen med ReLU er, at modeller er lettere at optimere, hvis de opfører sig nær line-

ært. Dette reducerer beregningstiden af ellers beregningstunge netværk. Når neuro-

net er aktivt sikrer ReLU endvidere effektiv læring, da Φ′(a) = 1 (Goodfellow et al.,

2016).

3 Gradient baseret læring
Ovenfor har vi set, hvorledes forward propagation påvirkes af parametrene W og

b̄. Vi viser nu, hvordan vi kan optimere netværket ved gradient descent, der er en

iterativ gradient baseret metode, vi anvender til at reducere omkostningerne.

For at kunne måle vores modellens performance, definerer vi en omkostningsfunk-

tion, der eksempelvis kunne være MSE:

J(W, b) =
1

m

m∑
i=1

(ŷi − yi)2 (3.1)

Vi ser, at funktionen altid er positiv, og at J = 0 for y = ŷ. Outputtet ŷ er afhængigt

af samtlige vægte samt bias i netværket. Målet er derfor at finde et sæt af værdier

til parametrene W og b, således omkostningerne bliver så lave som muligt.
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For at kunne udføre gradient descent har vi brug for en metode til at beregne

omkostningsfunktionens gradienter mht. parametrene. Til dette kan vi benytte back

propagation.

3.1 Back propagation
Backprop metoden er en effektiv metode til at finde de partielt afledte mht. vægtene.

I udregningen af disse benytter vi kædereglen:

∂g(f(w))

∂w
=
∂g(f(w))

∂f(w)
· ∂f(w)

∂w
(3.2)

For at finde den partielt afledte mht.W og b i lag l betragter vi, hvordan en ændring

i én af disse påvirker vores tab. Først udregner vi den første afledte af omkostnings-

funktionen mht. elementerne i W fra outputlaget h(L) for en enkelt træningsobser-

vation. Her tager vi udgangspunkt i et netværk med kun én output enhed, således

W (L) har dimensionen n(L−1) × 1.

∂J

∂w
(L)
1

=
∂J

∂h
(L)
1

· ∂h
(L)
1

∂a
(L)
1

· ∂a
(L)
1

∂w
(L)
1

=
∂J

∂h
(L)
1

· Φ′(a(L)
1 )︸ ︷︷ ︸

δ
(L)
1

·h(L−1)
1 (3.3)

Ligning (3.3) viser, hvordan kædereglen benyttes til at finde den partielt afledte af

w
(L)
1 i output laget. Vi vil fremover betegne δ(L)

1 som fejlen i lag L i neuron 1.

Nu ser vi, hvordan δ(L)
1 kan benyttes, når vi beregner en første afledte i forrige lag:

∂J

∂w
(L−1)
i,j

=
∂J

∂a
(L)
1︸ ︷︷ ︸

δ
(L)
1

· ∂a
(L)
1

∂a
(L−1)
i

︸ ︷︷ ︸
δ
(L−1)
i

· ∂a
(L−1)
i

∂w
(L−1)
i,j

(3.4)

Den tidligere beregnede δ(L)
1 benyttes altså i ligning (3.4). Det er derfor smart at
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gemme δ(L)
1 til de næste beregninger, så vi ikke skal beregne den igen. Ydermere de-

finerer vi fejlen i neuron i i lag L−1 som δ
(L−1)
i , der ved omskrivning kan udtrykkes

ved:

δ
(L−1)
i = δ

(L)
1

∂a(L)

∂h
(L−1)
i

∂h
(L−1)
i

∂a
(L−1)
i

= δ
(L)
1 · w(L)

i · Φ′
(
a

(L−1)
i

)
(3.5)

Fejlen i et lag l kan skrives som:

δ
(l)
j =

n(l+1)∑
i=1

∂a
(l+1)
i

∂a
(l)
j

δ
(l+1)
i , for j = 1, .., n(l) (3.6)

Dette kan skrives på matrix form for alle lag med undtagelse af outputlaget. δ(l)

er en vektor, der indeholder fejlen for hvert neuron i lag l, og derfor bliver δ(l) af

dimension n(l) × 1.

δ(l)︸︷︷︸
n(l)×1

= w(l+1)︸ ︷︷ ︸
n(l)×n(l+1)

δ(l+1)︸ ︷︷ ︸
n(l+1)×1

�Φ′(a(l)︸ ︷︷ ︸
n(l)×1

) (3.7)

Her angiver � det elementvise produkt mellem de to vektorer.

Da ethvert element δ(l)
i netop er defineret som ∂J

∂a
(l)
i

kaldes det præ-aktiverings back-

prop. Dette skyldes at en tilsvarende metode, post-aktiverings backprop, eksisterer,

hvor δ(l)
i = ∂J

∂h
(l)
i

(Aggarwal, 2018). Metoderne giver forskellige ligninger og rekursion

men det samme resultat.

Backprop metoden er altså effektiv, da den benytter allerede udregnede værdier og

derved reducerer beregningstiden. Antallet af beregninger afhænger af antal lag og

neuroner. Hvis ikke vi gemmer δ eksploderer antallet af beregninger hurtigt, hvor

de samme beregninger skal foretages unødvendigt mange gange.

Når δ(l) er brugt til at udregne δ(l−1), kan vi glemme δ(l) og derved spare hukommelse,

da vi således kan nøjes med at huske ét δ af gangen.

Disse beregninger kan også starte i første lag. Hvis vi gør det, skal vi gemme alle δ’er

for alle lag. Antallet af beregninger ville således være det samme, men på denne måde
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bruger vi unødvendigt meget hukommelse, hvorfor baglæns retningen er fornuftig

(Goodfellow et al., 2016).

Vi har nu en metode til at beregne ∂J
∂W (l) , hvor ∂J

∂W (l) matricen indeholder hvert

elementvist afledte mht. w(l)
i,j :

∂J

∂W (l)
= h(l−1)δ(l)T (3.8)

Gradienten mht. biasleddet, b(l) er givet ved δ(l):

∂J

∂b
(l)
i

= δ
(l)
i

∂a
(l)
i

∂b
(l)
i

= δ
(l)
i (3.9)

3.2 Gradient Descent
I gradient descent benytter vi den valgte omkostningsfunktion, parametrenes partielt

afledte fundet via backprop og en hyperparameter α > 0, der kaldes læringsraten. I

resten af opgaven lader vi udtrykket “hyperparameter” betegne en brugerspecificeret

størrelse, der påvirker parametrene W og b.

Vi opdaterer parametrene i hver iteration på følgende vis for alle l :

• W (l) ⇐ W (l) − α ∂J
∂W (l)

• b(l) ⇐ b(l) − α ∂J
∂b(l)

Herfra ser vi, at vi opdaterer parametrene i den modsatte retning af gradienten, og

bevæger os derved mod minimum, hvor α styrer hastigheden, hvormed algoritmen

lærer. Hvis omkostningsfunktionen er konveks betyder dette, at vi opnår lavere om-

kostninger for hver iteration.

Neurale netværk kræver typisk lang beregningstid, og vi vil nu se, hvornår det er

optimalt at stoppe træning af netværket.
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3.2.1 Early stopping

Der er forskellige kriterier, som kan definere hvor længe opdatering af parametrene

skal forsætte. Den intuitive metode er at lade netværket træne til det konvergerer

mod minimum af omkostningsfunktionen. For komplekse netværk kan dette være

beregningsmæssigt tungt, hvorfor vi må forsætte træning af netværket, til vi opnår

et acceptabelt resultat.

Resultatet af at minimere omkostningsfunktionen kan også betyde, at generalise-

ringsfejlen bliver stor. Det skyldes, at træningssættets omkostningsfunktion ikke

nødvendigvis tilsvarer den faktiske omkostningsfunktion, da denne er ukendt.

Figur 3.2.1: Kontour plot af omkostningsfunktion (solid) og faktiske omkostnings-
funktion (stiplet). Eksempel på godt early stopping-punkt.

Med early stopping kan vi forsøge at gøre op for problemet med dårlig generalise-

ringsfejl. Her træner vi parametrene via gradient descent på træningssættet samtidig

med, at vi måler fejlen på valideringssættet for hver iteration. Det gør vi, for selvom

fejlen på træningssættet teoretisk set bør falde over tid, så vil fejlen på valide-

ringssættet på et tidspunkt begynde at stige, hvilket betyder, at vi har overfittet

træningssættet. Når valideringstabet begynder at stige ønsker vi at stoppe træning

af modellen. Vi ser på Figur 3.2.1 et eksempel, hvor vi opnår det laveste validerings-

tab ved at stoppe træning af modellen før modellen konvergerer mod minimum af
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træningssættets omkostningsfunktion. Ved i dette eksempel at stoppe træning før,

forventer vi, at opnå en lavere generaliseringsfejl på nyt data, end hvis vi havde ladet

modellen træne videre. Idet vi med early stopping kan undgå overfitting, er det en

regulariseringsmetode, og vi vil senere vise andre metoder, der også kan bruger til

at undgå overfitting (Goodfellow et al., 2016).

Vi stopper dog ikke træning af modellen så snart vi ser en lille stigning i gene-

raliseringsfejlen, men først når fejlen bliver ved med at stige, hvor vi gemmer de

parameterværdier, der ledte til den laveste genraliseringsfejl. Når vi implementerer

early stopping benytter vi en patience parameter, p, der angiver hvor mange itera-

tioner træning af modellen skal fortsætte, hvis ikke der sker en forbedring af fejlen

på valideringssættet.

Når vi måler fejlen på valideringssættet ved hver iteration, skal vi foretage flere

beregninger. Antallet af ekstra beregninger er dog typisk ubetydeligt sammenlignet

med det antal iterationer, vi kan spare ved at stoppe træningsprocessen tidligere.

Hvis det bliver et problem kan vi indstille early stopping til at måle fejlen på valide-

ringssættet med levere frekvens. Overordnet kan vi se denne metode som et trade-off

mellem bias og varians, da vi ved at stoppe træning af modellen tidligere øger bias

og reducerer variansen.

3.2.2 Initialisering

Det er vigtigt, at vi initialiserer modellens parameterværdier fornuftigt, da der kan

være stabilitetsproblemer forbundet med træningen af neurale netværk. Disse stabi-

litetsproblemer uddyber vi i kapitel 3.2.3.

Da vi initielt ikke har en idé om de rette parameterværdier, initialiserer vi vores

parametre tilpas små. På den måde får vi ikke for ekstreme værdier af vores præ-

aktiveringer, hvormed vi undgår at ende på de mættede stykker af eksempelvis

sigmoid. Da der er en additiv effekt af flere inputs på a, skal vi tage højde for dette

i initialiseringen.

Der er symmetri i netværkene på den måde, at hvis alle parametre initialiseres til
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samme værdi, så får vi identiske neyroner i næste lag, og også opdateringen via gra-

dient descent bliver identisk. Derfor skal vi bryde denne symmetri ved at initialisere

vægtene forskelligt.

Vi initialiserer hvert element i W (l) med tilfældigt trukkede værdier fra en Gaussisk

fordeling (Glorot and Bengio, 2010):

W (l) ∼ N

(
0,

√
1

n(l−1)

)
(3.10)

hvor n(l−1) betegner antallet af neuroner i lag l−1, hvilket netop er antallet af input

i lag l.

Hvis vi anvender sigmoid som aktiveringsfunktion initialiserer vi bias vægten, b(l),

til 0. Senere vil vi se, hvorfor vi ønsker at initialisere bias vægten anderledes, hvis

vi bruger ReLU som aktiveringsfunktion.

Hvis vi har ét neuron i lag l, hvormed σ = 1, er W (l) ∈ [−1.96; 1.96] med 95%

sandsynlighed. Med denne initialisering får vi ikke for ekstreme værdier af præ-

aktiveringerne, og vi ender således ofte omkring midten af sigmoid, hvilket giver

mulighed for hurtig læring. Endvidere fordeler det læringen mellem lagene godt.

Tilfældig initialisering gør også, at nye kørsler af netværk kan give nye resultater,

hvilket er fornuftigt, da et netværk kan havne i et lokalt minimum.

Vi kan prætræne vægtene i neurale netværk, og således opnå bedre initialisering.

Det vil vi dog ikke uddybe her. I stedet viser vi senere, hvordan vi kan prætræne

vægtene i rekurrente neurale netværk.

3.2.3 Forsvindende- og eksploderende gradienter

Neurale netværk med mange lag har stabilitetsproblemer, da δ fra lag til lag ganges

sammen i beregningerne af gradienterne. Disse stabilitetsproblemer forårsages af

forsvindende- og eksploderende gradienter.

Ustabiliteten ligger i opdateringen af gradienterne. Vi betragter et dybt NN med

L+1 lag (inkl. input laget) med blot ét neuron i hvert lag, hvor vi benytter sigmoid,
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som aktiveringsfunktion. Vi opstiller følgende ligning vha. (3.7) fra backprop:

δ(l) = w(l+1) · δ(l+1) · Φ′
(
a(l)
)

(3.11)

Idet w(l) ∼ N
(

0,
√

1
n(l−1)

)
, er E[|w|] =

√
2/π ≈ 0.8. Vi ser bort fra den multipli-

kative effekt af denne i ligning (3.11). I stedet betragter vi Φ′(a(l)), der i tilfældet

med sigmoid som aktiveringsfunktion maksimalt er 1/4. Derfor gælder det typisk, at

δ(l) < 1/4 · δ(l+1). Når vi i backprop har bevæget os r < L lag tilbage, så gælder det

altså typisk, at δ(l) < (1/4)rδ(l+r), hvilket giver meget små værdier for de første lag

i netværket. Således opdaterer vi vægtene i de tidlige lag meget lidt sammenlignet

med vægtene i senere lag, og læringen fordeles dårligt mellem lagene. Dette problem

kaldes forsvindende gradient problemet, hvilket forstærkes jo dybere netværket er.

Selv i tilfældet hvor σ′(a) er størst mulig, σ′(a) = 1/4, er forsvindende gradienter

altså et problem. Problemet er ikke små gradienter i sig selv, for hvis vi generelt har

små gradienter, kan vi blot øge læringsraten for at tage større skridt. I stedet op-

står problemet når gradienterne mellem lag varierer meget, da dette fordeler læring

mellem lagene dårligt.

Vi kan forhindre dette ved at vælge en aktiveringsfunktion med større gradient, ek-

sempelvis ReLU, og ved at initialisere vægtene større. Gør vi dette, risikerer vi det

modsatte problem. Hvis i stedet E[|w|] > 1 eller Φ′(a) > 1, har vi et eksploderende

gradient problem, der fører til store opdateringer i de tidlige lag, hvilket igen fører

til ustabilitet i netværket. δ kan altså vokse eller aftage eksponentielt over lagene.

Valget af ReLU sørger kun for stabilitet i Φ′(a) udtrykket, da Φ′(a) = 1 for a > 0.

ReLU funktionens stykkevis lineære struktur leder til et andet problem, som kaldes

døde neuroner. Hvis en specifik præ-aktivering, ai ≤ 0, så er Φ′(ai) = 0, hvormed

også δi = 0. I tilfælde hvor a ≤ 0 kan netværket således ikke bruge gradient baserede

metoder til at opdatere vægtene. I disse tilfælde kalder vi neuronet “dødt”. Hvis vi

bruger ReLU som aktiveringsfunktion, og når vi initialiserer vægtene som angivet

i ligning (3.10), vil en del af neuronerne altså være døde fra start. Vi kan delvist
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ordne dette problem ved at initialisere bias vægtene b > 0. Alternativt kan vi løse

det ved at anvende leaky ReLU som aktiveringsfunktion. Denne returnerer en lille

positiv gradient for a ≤ 0, således vi også kan opdatere vægtene i disse tilfælde. Vi

uddyber dog ikke denne aktiveringsfunktion her.

4 Optimeringsalgoritmer
Træning af neurale netværk kan være tidskrævende - især hvis vi træner dem på

store datasæt. Derfor er det vigtigt, vi har algoritmer, der kan gøre træningen af

disse netværk hurtigere. I dette afsnit gennemgår vi nogle af de algoritmer, der netop

kan dette.

4.1 Batch Størrelser i Gradient Descent
Batch Gradient Descent

Som beskrevet ovenfor minimerer vi tabet vha. gradient descent. I den traditionelle

gradient descent opdaterer vi vægtmatricerne, W, mellem lag således:

W ⇐ W − α ∂J
∂W

(4.1)

Dette kaldes også batch gradient descent. Her træner vi netværket ved at sende al-

le observationer gennem netværket simultant, hvorefter vi beregner gradienten ud

fra hele træningssættet. Dette kan være tidskrævende. Endvidere stiller det store

hukommelseskrav til vores maskine at arbejde med hele træningssættet på samme

tid, da vi fra forward propagation, for hver observation, gemmer én aktivering pr.

neuron i netværket. Her er det fornuftigt, at vi gemmer post-aktiveringen, h, frem for

præ-aktiveringen, a. Det skyldes, at vi kan beregne a vha. en lineær transformation

af h, hvilket er beregningsmæssigt lettere end at beregne h ud fra a, da dette gøres

ved en ikke-lineær transformation.
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Stokastisk Gradient Descent

Vi kan angive omkostningsfunktionen som en lineær sum af tab mht. individuelle

observationer:

J =
m∑
i=1

Ji (4.2)

hvor Ji er tabet fra træningsobservation i. Da er:

∂J

∂W
=

m∑
i=1

(
∂J

∂W

)
i

(4.3)

Frem for at anvende summen af gradienterne over individuelle tab jf. ligning (4.3), er

det typisk mere efficient at udføre backprop og gradient descent for én observation af

gangen. Det skyldes, at vægtene i starten af træningsprocessen typisk er så forkerte,

at én observation kan benyttes til at beregne et godt estimat af gradientens retning.

Endvidere kan vi beregne dette estimat langt hurtigere, end når vi beregner den

faktiske gradient ved batch gradient descent. Således tager vi mange gradient skridt

på den samme tid, som vi ville have taget ét gradient skridt med batch gradient

descent. Dette er smart, da de fleste optimeringsalgoritmer konvergerer hurtigere,

hvis de hurtigt får lov til at beregne estimater for gradienten i stedet for langsomt

at beregne den eksakte gradient (Wilson and Martinez, 2003).

Dette kaldes stokastisk gradient descent, og vi opdaterer vægtene således:

W ⇐ W − α
(
∂J

∂W

)
i

(4.4)

Metoden er stokastisk, da vi tilfældigt trækker én observation fra træningssættet

uden tilbagelægning, estimerer den faktiske gradient og opdaterer vægtene.

Vi har nu præsenteret de to ekstremer ift. valget af batch størrelse - hhv. batch

gradient descent, hvor den faktiske gradient beregnes ud fra hele træningssættet, og

stokastisk gradient descent, hvor den faktiske gradient estimeres fra én observation.

Minibatch stokastisk gradient descent er en metode imellem disse to ekstremer.
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Minibatch Stokastisk Gradient Descent

I denne metode bruger vi etminibatch afm træningsobservationer,B = {v1, · · · , vm},

til at estimere gradienten og foretage en opdatering af vægtene således:

W ⇐ W − α
∑
i∈B

(
∂J

∂W

)
i

(4.5)

Hvis m udgør alle træningsobservationer, udfører vi altså batch gradient descent, og

hvis m = 1, udfører vi stokastisk gradient descent.

Der er varians på det gradient estimat, vi opnår ved at benytte minibatch stokastisk

gradient descent eller stokastisk gradient descent. Det skyldes, at vi kunne have

opnået et andet estimat ved at bruge andre observationer fra den samme fordeling.

Hvis gradientestimatet er et gennemsnit af m observationsspecifikke gradienter, kan

vi udtrykke standardafvigelsen på gradientestimatet ved:

SE(µ̂m) =

√√√√V ar

[
1

m

m∑
i=1

(
∂J

∂W

)
i

]
=

√
1

m2
·m · σ2 =

σ√
m

(4.6)

hvor σ2 er den sande varians af vores sample af gradienter.

Ligning (4.6) er strengt konvekst aftagende i m, da ∂SE
∂m

= −σ
2m3/2 < 0 og ∂2SE

∂m2 =

3σ
4m5/2 > 0. Således får vi noget mindre end lineært retur ved at øge antallet af

observationer/gradienter. Lad os betragte to eksempler på estimering af gradienten

- ét eksempel hvor vi estimerer gradienten ud fra 100 observationer, og ét hvor vi

estimerer den ud fra 10000 observationer. Det sidste eksempel kræver 100 gange flere

beregninger end det første eksempel, men reducerer kun standardafvigelsen med en

faktor 10 jf. ligning (4.6).

Hvis batch gradient descent er på vej mod et lokalt minimum, så vil metoden, for

tilpas lille α, med garanti fortsætte mod det lokale minimum. Bruger vi i stedet

minibatch stokastisk gradient descent, tilføjer vi støj til træningsprocessen, hvilket

kan have en regulariserende effekt. Denne støj kan være ønskværdig, da vi nu får et
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usikkert gradient estimat, og for samme tilpas lille α kan vi ende med at tage skridt

væk fra det lokale minimum.

Et større minibatch giver os altså mindre varians på gradient estimatet. Til gengæld

øger det beregningstiden af gradientestimatet, og det stiller større hukommelseskrav,

da vi for hver neuron gemmer én aktivering pr. neuron i netværket fra forward propa-

gation. Typisk giver minibatch stokastisk gradient descent med minibatch størrelser

på 1 < m < mbatch os det bedste trade-off mellem beregningstid, hukommelseskrav

og varians på gradientestimatet. Typisk vælger vi minibatch størrelser på potenser

af 2, da dette giver den bedste efficiens, grundet den måde computerhukommelse er

opbygget - dvs. eksempelvis minibatch størrelser på 64, 256 eller 1024 (Aggarwal,

2018).

Et empirisk resultat vedrørende høj varians på gradientestimaterne er, at selvom mi-

nibatch stokastisk gradient descent kan have dårligere performance på træningsdata

sammenlignet med batch gradient descent, så performer den typisk mindst ligeså

godt på test data (Wilson and Martinez, 2003).

Vi forsøger bl.a. at gøre op for høj varians på gradientestimatet vha. Adam algorit-

men.

4.2 Adam algoritmen
Med Adam algoritmen forsøger vi at sikre hurtigere konvergens ved at kombinere to

metoder kaldet momentum og RMSProp.

4.2.1 Momentum

Vi kan estimere gradienter i vidt forskellige retninger fra iteration til iteration. Dette

resulterer i en række modsatrettede gradientskridt, der kan reducere den effektive

størrelse på vores gradientskridt, eller gradientskridtene kan helt udligne hinanden.

Dette har er vist med blå pile i Figur 4.2.1. For at rette op på dette kan vi øge

størrelsen af hvert skridt, dvs. øge læringsraten, for at bevæge os længere mod mini-

Side 23 af 82



Student nr: 93823
Student nr: 92120

Kandidatspeciale
Copenhagen Business School 15/05/2019

mum, men på denne måde risikere vi også at divergere.

I stedet beregner vi et eksponentielt aftagende moving average over foregående gra-

dienter, og inkluderer dette gennemsnit i opdateringen af vægtene, da de dette for-

håbentlig afspejler den rigtige retning mod omkostningsfunktionens minimum. Det

er netop dette momentum algoritmen gør.

Givet et minibatch, hvor vi nu lader
(
∂J
∂W

)
i
betegne gradienten for minibatch i,

foretager minibatch stokastisk gradient descent følgende opdatering af vægtene:

W ⇐ W − αFi , hvor Fi =

(
∂J

∂W

)
i

(4.7)

I momentum metoden modificerer vi vektoren F med eksponentiel udglatning, hvor

vi lader ρf ∈ (0, 1) betegne en udglatningsparameter:

Fi = ρfFi−1 +

(
∂J

∂W

)
i

(4.8)

For ρf = 0 har vi blot normal minibatch stokastisk gradient descent.

Da vi initialiserer processen til nul, F0 = 0, kan vi, for at undersøge indflydelsen af

ρf , omskrive dette til:

Ft =
t∑
i=1

ρt−if

(
∂J

∂W

)
i

(4.9)

Vi ser fra ligning (4.9), at metoden akkumulerer et eksponentielt aftagende moving

average over tidligere gradienter, og at vi bevæger os i dette gennemsnits retning jf.

ligning (4.7). Idet ρf ∈ (0, 1) opnår vi et mere konsistent F fra iteration til iteration

jo større ρf er. Vi ser, hvis foregående gradienter har peget i samme retning, tager

vi større skridt i den retning.

Det reducerer variansen på vores skridt, F, hvilket tillader os at øge α, som yderligere

øger skridtlængden.
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Som resultat af dette trænes netværkene hurtigere, hvilket illustreres i nedenstående

figur:

Figur 4.2.1: Effekten af momentum.

Større ρf øger algoritmens evne til at tage skridt forbi minima, hvilket er på bekost-

ning af ekstra skridt, når vi nærmer os det globale minimum. Idet algoritmen tillader

os at tage større skridt end traditionel gradient descent, nærmer vi os hurtigere det

globale minimum, hvilket mere end kompenserer for de ekstra gradient skridt, der

kræves omkring det globale minimum.

Udover momentum metoden gør Adam algoritmen også brug af RMSProp, som vi

nu vil gennemgå.

4.2.2 Root Mean Square Prop - RMSProp

I RMSProp bruger vi en henfaldsparameter ρ ∈ (0, 1). Vi lader Ai være et ekspo-

nentielt vægtet gennemsnit af de kvadrerede afledte af tabsfunktionen mht. W, og

opdaterer Ai for hvert minibatch, i, således:

Ai = ρAi−1 + (1− ρ)

(
∂J

∂W

)2

i

(4.10)

hvor
(
∂J
∂W

)2

i
er elementvis kvadrering. Vi får senere brug for, at vi kan omskrive

ligning (4.10) til:

Ai = (1− ρ)
t∑
i=1

ρt−i ·
(
∂J

∂W

)2

i

(4.11)
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Vi benytter
√
Ai, som betegner kvadratroden til hvert element i Ai, for hver pa-

rameter til at normalisere gradienten. Givet læringsraten, α, opdaterer vi vægtene

således:

W ⇐ W − α√
Ai
�
(
∂J

∂W

)
i

(4.12)

Vi betragter nu intuitionen bag at normalisere med
√
Ai:

Figur 4.2.2: Effekten af RMSProp for to vægte wj og wk.

Med omkostningsfunktionen illustreret på Figur 4.2.2 ønsker vi at bremse læring i

den vertikale retning, og øge hastigheden af læring i den horisontale retning. De sto-

re udsving i den vertikale retning gør, at vi har større risiko for at divergere, når vi

øger α. Fra ligning (4.12) ser vi, at for små Ai straffer vi gradientskridtet mindre end

for store Ai. På den måde reducerer vi udsvingene fra de blå til de grønne udsving

på Figur 4.2.2. RMSProp reducerer således effekten af forsvindende gradienter, da

vi øger gradientskridtet for vægte med |Ai| < 1. Forsvindende gradienter skyldes,

at vi fra lag til lag får mindre gradienter, og risikerer gradienter nær nul, hvormed

læringen går i stå. Dette modvirkes af, at hver gradient nu normaliseres ud fra tid-

ligere gradienter for samme vægt. Det omvendte tilfælde gælder for eksploderende

gradienter og vægte med |Ai| > 1. På den måde fordeler vi læringen mellem lagene

bedre, hvormed vi kan øge læringsraten, α,

Jf. ligning (4.12), deler vi med 0, hvis Ai = 0. For at sikre numerisk stabilitet tilføjer

vi et ε under kvadratroden, så vi i stedet har udtrykket
√
Ai + ε i nævneren i ligning

(4.12) (Aggarwal, 2018).
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Vi har nu introduceret både momentum- og RMSProp algoritmen, og disse to kan

kombineres til én algoritme.

4.2.3 Adam algoritmen

Vi kan betragte Adam algoritmen som en kombination af momentum og RMSProp.

Adam benytter Ai fra RMSProp givet ved ligning (4.10). Endvidere ændrer vi Fi

fra momentum til:

Fi = (1− ρf )
t∑
i=1

ρt−if ·
(
∂J

∂W

)
i

(4.13)

hvor ρf ∈ (0, 1). Vi vægter altså gradienten for minibatch i lavere nu sammenlignet

med momentum fra ligning (4.9). Dette kan være fornuftigt, når vi har små mi-

nibatches, da gradientestimaterne her har høj varians. Adam algoritmen foretager

opdatering af W på følgende vis:

W ⇐ W − αt√
Ai
Fi (4.14)

Fra denne ligning ser vi, at momentum kobles med RMSProp ved at erstatte
(
∂J
∂W

)
i

fra RMSProp med Fi. Endvidere ses det, at α nu afhænger af et iterations index, t.

Grunden til vi indfører dette er, at både momentum og RMSProp processen initia-

liseres til 0, dvs. F0 = A0 = 0. Det betyder, at processerne er biased mod 0, især i

de første iterationer.

Vi ønsker at korrigere for denne bias, og undersøger derfor, hvad RMSProp processen

fra ligning (4.10) skal bias korrigeres med.

Vi betragter ligning (4.11), og ønsker at finde sammenhængen mellem E[At] og

E
[(

∂J
∂W

)2

t

]
, så vi kan korrigere for forskellen mellem de to. Vi tager forventningen
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til ligning (4.11):

E[At] = E

[
(1− ρ)

t∑
i=1

ρt−i ·
(
∂J

∂W

)2

i

]
(4.15)

= (1− ρ)
t∑
i=1

ρt−i · E

[(
∂J

∂W

)2

i

]
(4.16)

= E

[(
∂J

∂W

)2

t

]
· (1− ρ)

t∑
i=1

ρt−i + ζ (4.17)

= E

[(
∂J

∂W

)2

t

]
· (1− ρt) + ζ (4.18)

Hvor ζ = (1 − ρ)
∑t

i=1 ρ
t−i ·

(
E
[(

∂J
∂W

)2

i

]
− E

[(
∂J
∂W

)2

t

])
= 0, hvis E

[(
∂J
∂W

)2

i

]
er en

stationær proces. Den eneste forskel på E[At] og E
[(

∂J
∂W

)2

t

]
er i det tilfælde (1−ρt),

som er den bias der opstår ved at initialisere processen til 0. Derfor kan vi bias

korrigere ligning (4.10) således:

Ãi =
Ai

1− ρt
(4.19)

Idet Ai indgår som kvadratrod i nævneren i ligning (4.14), korrigerer vi ved at gange
√

1− ρt.

Bias korrektions faktoren for momentum kan udledes på samme måde som ovenstå-

ende udledning for RMSProp, hvor vi for momentum bias korrigerer ved at dividere

med (1− ρtf ).

Vi har nu de to udtryk, der skal bias korrigeres med, og bias korrektions fakto-

ren i Adam algoritmen er således
(√

1−ρt
1−ρtf

)
. Vi kan implementere denne korrektion

således:

αt = α

(√
1− ρt

1− ρtf

)
(4.20)

Både ρt og ρtf konvergerer mod 0 for store t, da ρ, ρf ∈ (0, 1). Dermed konvergerer

bias korrektions faktoren mod 1, hvormed limt→∞ αt = α. Hvis vi blot udfører

træning med nok iterationer udvander vi altså effekten af den bias, der opstår, ved at
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initialisere processerne til 0. Vi kan også initialisere med A0 =
(
∂J
∂w

)2

1
og F0 =

(
∂J
∂w

)
1
.

Således bliver Ai biased mod
(
∂J
∂w

)2

1
, og Fi biased mod

(
∂J
∂w

)
1
, hvilket kan være mere

fornuftigt, end hvis processerne er biased mod 0. I Keras implementeres Adam dog

med A0 = F0 = 0.

I Adam artiklen (Kingma and Ba, 2015) foreslår de at bruge værdierne 0,9 og 0,999

for hhv. ρf og ρ, hvilket også er default i Keras.

4.3 Learning rate Decay
En anden optimeringsalgoritme er learning rate decay.

Med et lavt α kræver algoritmen mange iterationer før den når minimum. Hvis α

i stedet er for høj nærmer vi os minimum hurtigt, men når vi er tæt på minimum,

tager vi mange skridt omkring minimum eller divergere. I begge tilfælde er det ikke

ideelt at have en konstant læringsrate. Vi kan i stedet justere læringsraten over tid,

så vi tager store skridt i starten, og derefter tage gradvist mindre skridt for på den

måde at tage mindre skridt når vi nærmer os minimum.

Med batch gradient descent beregner vi den sande gradient. Hvis vi anvender den-

ne metode beregner vi en mindre og mindre gradient, når vi nærmer os minimum,

hvorfor en konstant høj læringsrate ikke er et problem. Det samme gælder dog ikke,

hvis vi bruger minibatch stokastisk gradient descent. Her har vi støj på gradien-

testimatet, og denne støj forsvinder ikke, når vi nærmer os minimum. Således kan

algoritmen ende med at kredse om minimum i mange iterationer. Derfor lader vi

læringsraten afhænge af et iterations index, t, og betegner derfor denne ved αt.

I Adam artiklen foreslår de at lade αt være en funktion af en initiel læringsrate, α,

der aftager med en rate på t−1/2 (Kingma and Ba, 2015):

αt =

(
α√
t

)
(4.21)

Her er α en hyperparameter, vi tuner med krydsvalidering. Vi implementerer denne
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decay rate i ligning 4.20 således:

αt =

(
α√
t

)
·

(√
1− ρt

1− ρtf

)

4.4 Regularisering
Regularisering er en metode, vi kan bruge til at undgå overfitting, og således reducere

genraliseringsfejlen. Dette er på bekostning af en et højere tab på træningssættet.

Vi udfører regularisering ved enten at tilføje betingelser til parametrene eller ved at

tilføje ektra led på omkostningsfunktionen under træning. Early stoping fra kapitel

3.2.1 er en regulariseringsmetode, da denne netop reducerer generaliseringsfejlen på

bekostning af tabet på træningssættet.

En model med høj bias fitter træningsdata dårligt, og en model med høj varians

overfitter data og generaliserer sig således dårligt til nyt data. God regularisering

giver os et godt trade-off mellem bias og varians.

Vi definerer Ω som en funktion, der bestemmer, hvordan vi straffer parametrene

W i hvert lag. Ω straffer altså ikke bias vægten. Målet med at introducere Ω er, at

straffe modellen for store parameterværdier, så modellen bedre kan generalisere sig

til nyt data. Vi definerer omkostningsfunktionen med regularisering J̃(W, b) således:

J̃(W, b) = J(W, b) + λΩ(W ) (4.22)

hvor λ > 0 er en hyperparameter. Jo større λ des højere straffer vi vægtene. Vi kan

benytte forskellige λ i forskellige lag. Det er på bekostning af større beregningstid,

da vi skal tune flere forskellige λ værdier. Derfor betrager vi blot tilfældet med det

samme λ nedenfor (Goodfellow et al., 2016).
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4.4.1 L2 regularisering

L2 regularisering kaldes også weight decay, og givet W (l) ∈ Rn(l−1)×n(l) med søjlerne

w̄1, ..., w̄n(l) definerer vi omkostningsfunktionen ved:

J̃(w̄, b) = J(w̄, b) +
λ

2
w̄T w̄ (4.23)

∂J(w̄,b)
∂b

er altså uændret og for w̄ har vi:

∂J̃(w̄, b)

∂w̄
=
∂J(w̄, b)

∂w̄
+ λw̄ (4.24)

Med en enkelt iteration i gradient descent opdaterer vi nu vægtene w̄ som følger:

w̄ ⇐ w̄ − α
(
λw̄ +

∂J(w̄, b)

∂w̄

)
(4.25)

Fra ligning (4.25) ser vi, hvordan weight decay netop skrumper W styret af λ. Vi

betragter først et element, w, i w̄, hvor ∂J(w,b)
∂w

< 0 og w > 0. Da vi ønsker at øge

w, og w allerede er større end nul, straffer vi skridtlængden. Hvis w < 0 øger vi

skridtlængden, hvorfor vi tager et større skridt mod 0. De omvendte tilfælde gælder

når ∂J(w,b)
∂w

> 0.

Hvis vi vælger λ for lille, forsvinder effekten af regularisering, og hvis λ er for stor

restrikteres modellen så meget, at den ikke kan udtrykke sammenhænge i data.

4.5 Batch Normalisering
Vi kan adressere ustabiliteten forskyldt af forsvindende- og eksploderende gradi-

enter beskrevet i kapitel 3.2.3. Det gør vi ved at benytte batch normalisering, der

normaliserer præ-altiveringerne. Batch normalisering kan også benyttes med post-

aktiveringer, men ligesom i backprop benytter vi præ-aktiveringer.

Vi bruger batch normaliserings neuroner i udvalgte lag, hvor vi anvender v[r]
i , sva-

rende til r’te observation i et batch, som input til neuron BNi. I et givet batch med
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m observationer, v[1]
i , ..., v

[m]
i , udregner vi først middelværdien µi og variansen σ2

i for

et neuron i:

µi =

∑m
r=1 v

[r]
i

m
∀i σ2

i =

∑m
r=1

(
v

[r]
i − µi

)2

m
+ ε ∀i (4.26)

Vi tilføjer et fejlled til variansleddet i form af ε i tilfælde af, at σ2
i = 0, dvs. hvis alle

præ-aktiveringer er de samme.

Derefter normaliseres vi, som vi efterfølgende flytter og skalerer med parametrene

βi og γi (Ioffe and Szegedy, 2015):

v̂
[r]
i =

v
[r]
i − µi√
σ2
i

∀r, i (4.27)

a
[r]
i = γi · v̂[r]

i + βi ∀r, i (4.28)

Det er vigtigt, at vi flytter og skalerer efter normaliseringen. Hvis ikke vi gør det,

så ender vi midt på det lineære stykke i eksempelvis sigmoid funktionen, og således

mister vi den ikke-lineære struktur, der er nødvendig i forward propagation jf. afsnit

2.2. γ og β sørger netop for, at dette ikke sker. De sørger for, at ai kan have hvilken

som helst middelværdi og varians (Goodfellow et al., 2016).

Batch normalisering af et neuron, i, sker altså mellem den lineære transformation

og aktivering.

Vi træner parametrene βi og γi med gradient descent, og skal derfor finde ∂J
∂βi

og ∂J
∂γi

:

∂J

∂βi
=

m∑
r=1

δ
[r]
i ·

∂a
[r]
i

∂βi
=

m∑
r=1

δ
[r]
i (4.29)

∂J

∂γi
=

m∑
r=1

δ
[r]
i ·

∂a
[r]
i

∂γi
=

m∑
r=1

δ
[r]
i · v̂

[r]
i (4.30)

Vi ser, at ∂J
∂βi

tilsvarer ∂J
∂bi

fra afsnit 3.1. Yderligere udelader vi bias vægten i de lag,

hvor vi batch normaliserer, da denne forsvinder, når vi normaliserer.
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Da vi også skal beregne gradienten i lag før, vi batch normaliserer, må vi udregne
∂J

∂v
[r]
i

. Efter denne er fundet forsætter backprop som beskrevet i afsnit 3.1. Når vi går

baglæns gennem lag, betragte vi v[r]
i som en funktion af v̂[r]

i , µi og σ2
i .

∂J

∂v
[r]
i

=
∂J

∂v̂
[r]
i

∂v̂
[r]
i

∂v
[r]
i

+
∂J

∂µi

∂µi

∂v
[r]
i

+
∂J

∂σ2
i

∂σ2
i

∂v
[r]
i

(4.31)

Vi udregner nu de afledte mht. v[r]
i i hvert led:

=
∂J

∂v̂
[r]
i

(
1

σi

)
+
∂J

∂µi

(
1

m

)
+
∂J

∂σ2
i

(
2(v

[r]
i − µi)
m

)
(4.32)

Nu fokuserer vi på de afledte fra ligning (4.32), hvor vi mangler at udregne tre første

afledte. Vi starter med at betragte ∂J

∂v̂
[r]
i

. Denne er afhængig af a[r]
i og konstanterne

γi og βi jf. ligning (4.28). Således kan vi bruge δ i batch normalisering for at forkorte

beregningstiden, da denne allerede udregnes. Vi opnår dermed:

∂J

∂v̂
[r]
i

= γi
∂J

∂a
[r]
i

= γi · δ[r]
i (4.33)

Dette substitueres ind i ligning (4.32)

= δ
[r]
i

(
γi
σi

)
+
∂J

∂µi

(
1

m

)
+
∂J

∂σ2
i

(
2(v

[r]
i − µi)
m

)
(4.34)

Nu beregner vi ∂J
∂σ2

i
og ∂J

∂µi
, hvor vi benytter kædereglen. Vi starter med ∂J

∂σ2 , da denne

afhænger af µi jf. ligning (4.26).

∂J

∂σ2
i

=
m∑
q=1

∂J

∂v̂
[q]
i

· ∂v̂
[q]
i

∂σ2
i

=
m∑
q=1

∂J

∂v̂
[q]
i

−
(
v

[q]
i − µi

)
√
σ2

2 · 1

2
√
σ2

=
m∑
q=1

∂J

∂v̂
[q]
i

−
(
v

[q]
i − µi

)
2σ3

i

(4.35)

Her substituerer vi udregner fra ligning (4.33) ind i stedet for ∂J

∂v̂
[r]
i

.

∂J

∂σ2
i

= − 1

2σ3
i

m∑
q=1

δ
[q]
i γi ·

(
v

[q]
i − µi

)
(4.36)
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Nu udledes ∂J
∂µi

:
∂J

∂µi
=

m∑
q=1

∂J

∂v̂
[q]
i

· ∂v̂
[q]
i

∂µi
+
∂J

∂σ2
i

· ∂σ
2
i

∂µi
(4.37)

Resultaterne fra (4.33) og (4.36) substitueres ind i ovenstående:

=
m∑
q=1

δ
[q]
i γi ·

∂v̂
[q]
i

∂µi
− 1

2σ3
i

m∑
q=1

δ
[q]
i γi ·

(
v

[q]
i − µi

)
· ∂σ

2
i

∂µi
(4.38)

Vi indsætter ∂v̂
[q]
i

∂µi
= −1

σi
samt ∂σ2

i

∂µi
= 2

∑m
q=1(v

[q]
i −µi)
m

:

= − 1

σi

m∑
q=1

δ
[q]
i γi −

1

2σ3
i

m∑
q=1

δ
[q]
i γi ·

(
v

[q]
i − µi

)
· 2
∑m

q=1(v
[q]
i − µi)
m

(4.39)

og rykker rundt, hvormed vi får udtrykket for ∂J
∂µi

:

∂J

∂µi
= −γi

σi

m∑
q=1

δ
[q]
i +

γi
σ3
i

·

(
m∑
q=1

δ
[q]
i (v

[q]
i − µi)

)
·

(∑m
q=1(v

[q]
i − µi)
m

)
(4.40)

Vi er nu i stand til via backprop at finde alle de afledte for BNi for alle observationer

i et mini-batch.

Batch normalisering har især en stor effekt på backprop i de første iterationer. Bruger

vi sigmoid som aktiveringsfunktion, returneres oftere værdier omkring Φ(a) = 0, 5,

hvor gradienten er størst. Dette skyldes, at βi og γi initialiseres normalfordelt om-

kring 0. Vi undgår herved også at ende på de mættede områder af sigmoid, hvor

gradienten er nær nul. Konsekvensen af dette er, at vi tager store gradient skridt

i de første iterationer, hvilket er fornuftigt, da vi er et tilfældigt initialiseret sted i

parameterrummet.

Selvom batch normalisering fører til ovenstående fordele, får vi dog to ekstra para-

metre per neuron, der skal trænes. Når β og γ har fundet deres ’rette’ værdi, bliver

opdateringen af disse unødvendig, og fører kun til ekstra beregninger. Vi kender dog

ikke til metoder, der stopper opdateringen af β og γ, når dette er tilfældet.
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Vi har nu gennemgået neurale netværk og relevante metoder, der kan sørge for

hurtigere og mere stabil læring. Nedenfor viser vi, via pseudo kode, hvordan træ-

ningsprocessen kan se ud:

Algorithm 1 Neurale Netværk
procedure Træning af netværket

1. Fød model med hyperparametre:

2. Initialiser:

(a) parametre W , b

(b) 1. og 2. moment variable, F = 0, A = 0

(c) t=0, indeks der holder styr på bias-korrigering i Adam

3. mens stop-kriterie ikke er mødt gør

(a) Sample et mini-batch fra træningssættet {x1, ..., xm}
(b) Brug forward-propagation med batch norm og beregn tab på trænings-

og valideringssæt

(c) Gradient descent

Beregn gradient via backprop

Adam optimering

t = t+ 1

F = ρfF + (1− ρf ) ∂J∂W
A = ρA+ (1− ρ)

(
∂J
∂W

)2

∇W = F√
A+ε

og tilsvarende for ∇b

Korrigér Adam bias: αt = α

(√
1−ρt

1−ρtf

)
Hvis learning rate decay: αt = αt · 1√

t

(e) Opdater parametre

W = W − αt∇W

b̄ = b̄− αt∇b̄

(f) Stopkriterie kontrol - valideringstab ikke forbedret p iterationer

afslut gør
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5 Rekurrente Neurale Netværk
Vores datasæt består bl.a. af tekst data, hvorfor vi har behov for en algoritme, der

kan håndtere dette. Her benytter vi en udvidelse af NN, kaldet rekurrente neurale

netværk (RNN), der kan fange sammenhænge mellem ord i tekst sekvenser. Før vi

viser, hvordan et RNN gør dette, ser vi, hvorledes vi kan repræsentere ord ved tal,

så modellen kan håndtere disse.

5.1 Repræsentationer af Ord
Vi definerer en ordbog, D, som består af de d unikke ord, der er i vores datasæt.

Vi kan repræsentere hvert ord i ordbogen ved en dummy variabel, x̄, af dimension

d× 1. Hvis kaffe er det 2. ord i ordbogen, definerer vi således x̄kaffe ved:

x̄kaffe =


0

1
...

0

 (d× 1) (5.1)

Først betragter vi et eksempel på en algoritme, der bl.a. er trænet på sætningen "Jeg

ønsker mig en kaffe kop", hvor det er algoritmens opgave at prædiktere det næste

ord i sætninger. Givet test sætningen "Jeg ønsker mig en te _", vil algoritmen have

svært ved at prædiktere det næste ord i sætningen som kop. Det skyldes, at det

indre produkt mellem x̄kaffe og x̄te er:

x̄Tkaffex̄te = 0

og tilsvarende er det indre produkt mellem x̄kaffe og vektoren for ethvert andet ord

i ordbogen lig 0. Dvs. forholdet mellem alle ord er det samme, når vi repræsenterer

hvert ord ved en dummy variabel. En anden ulempe ved dummy repræsentationer

er, at dimensionerne af vektorerne kan blive store, da de vokser proportionalt med

ordbogens størrelse. Vi har altså brug for en anden måde at repræsentere ord på.
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5.1.1 Skip-Gram Modellen

I stedet for at repræsentere ordene som dummy variable, afbilder vi hvert ord som en

vektor i Rp. Det kan vi gøre vha. en typeWord2Vec model kaldet skip-gram modellen,

som finder repræsentationer af ord, der kan bruges til at prædiktere omkringliggende

ord i en sætning. Disse repræsentationer af ord kaldes word embeddings.

Givet et target ord, w, forsøger vi at prædiktere de omkringliggende m ord, også

kaldet kontekst ord. Således benyttes w som input, og vha. modellen estimerer vi

sandsynligheden for de respektive kontekst ord P (w1, w2, · · · , wm|w). Værdien af m

er brugervalgt, og større m giver flere target-kontekst ord par - dvs. flere trænings-

observationer. Det kan lede til bedre performance, men er på bekostning af længere

beregningstid.

Givet en ordbog af størrelsen d koder vi både target og kontekst ord som dummy

variable af dimension d×1. Input til modellen er en vektor med d binære elementer,

x̄T = [x1, ..., xd] ∈ {0, 1}, og modellen returnerer en m × d matrix, der indeholder

yij ∈ {0, 1}. Her angiver i et kontekst ord index, hvorfor i ∈ [1,m], og j angiver et

ordbogsindex, dvs. j ∈ [1, d]. Dermed er yij = 1, hvis det i ’te kontekst ord er det

j ’te ord i ordbogen.

Modellen er et neuralt netværk med ét skjult lag, bestående af et brugervalgt an-

tal enheder, p, og vi lader h̄ = [h1, ..., hp] betegne værdierne, der returneres fra det

skjulte lag. Vi forbinder hvert element i x̄ med samtlige skjulte enheder i h̄ med

vægtmatricen U. U er derfor af dimension d × p, og vha. denne samt x̄ fra input

laget beregner vi værdierne, der returneres i det skjulte lag således:

h̄ = x̄TU (5.2)

Vi fortolker ligningen således: Input ordet, w, er givet ved en dummy variabel af

dimension d × 1, og hvis w er det r ’te ord i ordbogen, så kopieres r ’te række, ūr

(1× p), fra U matricen til h̄ i det skjulte lag.

Output sandsynligheden, ŷij, er sandsynligheden for, at ordet i den i ’te kontekst

position er det j ’te ord i ordbogen. For hvert af de m kontekst ord estimerer vi d
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sandsynligheder - dvs. der erm grupper med d output enheder. De skjulte enheder i h̄

forbindes til hver af dissem grupper med den samme vægtmatrix, V, af dimension p×

d. Idet V deles mellem alle kontekst ord, prædikterer det neurale netværk den samme

multinomialfordeling for hvert kontekst ord. For hvert kontekst ord, i, beregner vi

derfor sandsynligheden for, at kontekst ordet er ord j i ordbogen ved:

ŷij = P (yij = 1|w) =
exp(h̄T v̄j)∑d
k=1 exp(h̄

T v̄k)
∀i ∈ {1, · · · ,m} (5.3)

hvor v̄j er søjle j i V matricen. Sandsynligheden, ŷij, afhænger altså ikke af kontekst

ordets placering, i, i kontekst vinduet.

Vi fortolker nu udtrykket fra ligning (5.3) ved at omskrive h̄T v̄j:

h̄T v̄j = ||h̄|| · ||v̄j|| ·
(

h̄

||h̄||

)T (
v̄j
||v̄j||

)
︸ ︷︷ ︸

cos(h̄, v̄j)

(5.4)

= ||h̄|| · ||v̄j|| · cos(h̄, v̄j) (5.5)

hvor ||h̄|| angiver den euklidiske længde af h̄, dvs. ||h̄|| =
√
h2

1 + · · ·+ h2
p.

Fra ligning (5.5) ser vi, hvis ||h̄|| er stor, får vi stor forskel i de estimerede sandsynlig-

heder, ŷij, hvilket gør det nemmere at prædiktere omkringliggende ord. Tilsvarende

hvis ||v̄j|| er stor, er kontekst ordet, alt andet lige, mere sandsynligt. Fra ligning

(5.5) ser vi endvidere, at en større cos(h̄, v̄j) gør, at vi estimerer en større ŷij. Vi

ser altså på vinklen mellem vektorerne, hvorfor tælleren i ligning (5.3) kan betragtes

som similariteten mellem vektoren for target ord w og vektoren for kontekst ord i.

På tilsvarende vis fortolker vi nævneren som similariteten mellem target ord w og

alle de d ord i ordbogen. Ved at maksimere ratioen fra ligning (5.3) sikrer vi såle-

des, at ord der ofte optræder i samme kontekster har vektorer i Rp med en relativt

lille vinkel mellem dem sammenlignet med vinklen mellem vektorerne for ord, der

sjældent optræder i samme kontekster.

Netop derfor ønsker vi at maksimere sandsynligheden fra ligning (5.3). At maksimere

log-likelihood funktionen er ækvivalent med at minimere den negative log-likelihood
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funktion. Idet backpropagation minimerer omkostningsfunktionen, definerer vi der-

for omkostningsfunktionen for ét target ord ved den negative log-likelihood:

J = −
m∑
i=1

d∑
j=1

yijlog(ŷij) (5.6)

hvor yij ∈ {0, 1} er den faktiske værdi, og ŷij er den estimerede sandsynlighed.

Idet yij er en dummy for et fast i og forskellige j, så har omkostningsfunktionen

m værdier forskellige fra nul. For hvert target-kontekst ord par benytter vi om-

kostningsfunktionen sammen med backpropagation til at opdatere vægtene. Givet

læringsraten, α > 0, foretager vi opdateringer således:

ūi ⇐ ūi − α
∂J

∂ūi
∀i (5.7)

v̄j ⇐ v̄j − α
∂J

∂v̄j
∀j (5.8)

Her er søjle j i V matricen, v̄j, output embeddingen for det j ’te ord i ordbogen,

mens række i i U matricen, ūi, er input embeddingen for ord i. Algoritmen retur-

nerer altså to forskellige embedding vektorer for hvert target-kontekst ord par. Vi

anvender typisk de p-dimensionelle rækker i U matricen, altså input embeddings,

som word embeddings, og det er også disse, der per default returneres af Word2Vec

funktionen fra gensim pakken, vi senere bruger til at træne vores egne word embed-

dings (Řehůřek and Sojka).

Efter træning af word embeddings repræsenterer vi altså ordene kaffe og te ved

(p× 1) dimensionelle vektorer, ūkaffe og ūte, i stedet for dummy variable af (d× 1).

Vi reducerer altså dimensionen af vores repræsentationer betydeligt, da p < d -

når vi eksempelvis træner vores egne word embeddings er d = 18308, men vi væl-

ger p = 30. Idet te og kaffe typisk har samme kontekst ord, returnerer modellen

word embedding vektorer for disse ord, der minder om hinanden, dvs. eksempelvis

cos(ūkaffe, ūte) > cos(ūkaffe, ūbanan). I eksemplet hvor vi prædikterer det næste ord

i sætningen ud fra te er vi således mere tilbøjelige til at prædiktere kop, da ordet
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efter kaffe var kop.

Den største udfordring ved skip-gram modellen er beregningstiden. I nævneren i

ligning (5.3) beregner vi en sum over antallet af ord i ordbogen. Tekst datasæt be-

står gerne af mange dokumenter, hvor hvert dokument indeholder en række target

ord, og hvert target har typisk mellem 2-20 kontekst ord (Mikolov, 2013). For hvert

target ord beregner vi en sum over d, som typisk er stor. I det relativt lille datasæt,

vi introducerer senere, har vores ordbog, D, længden d = 18308. Derfor er skip-gram

modellen beregningsmæssigt tung. Vi kan undgå at beregne alle disse summer ved at

estimere sandsynlighederne med skip-gram med negative sampling, som vi beskriver

nu (Mikolov, 2013).

Skip-Gram med Negative Sampling

For hvert af de m ord i kontekst vinduet estimerede vi ovenfor en vektor i Rd be-

stående af sandsynligheder for hvert ord i ordbogen, hvilket er beregningsmæssigt

tungt. Skip-gram med negative sampling anvender de m kontekst ord, og for hvert

af disse ord samples k “negative samples” fra ordbogen. Vi labeller kontekst ord som

1, og negative samplede ord som 0, og idéen med skip-gram med negative sampling

er nu at forsøge at prædiktere om et ord optræder i kontekst vinduet eller ej. Såle-

des kan vi nøjes med at fitte m sigmoids, der tager et kontekst ord som input samt

k ord opnået ved negative sampling. Vi estimerer derfor nu sandsynligheder i R2,

hvor succes er, hvis ordet optræder i kontekst vinduet, og fiasko er, hvis ordet ikke

optræder i kontekst vinduet. På den måde undgår vi at beregne en sum over d ord

for hvert target ord som angivet i nævneren i ligning (5.3).

Input og output embedding matricerne, U og V, er de samme som i standard skip-

gram modellen. Vi lader P være sættet af positive target-kontekst ord par i et

kontekst vindue, og N være sættet af negative target-kontekst ord par i et kontekst

vindue. P har således størrelse m, mens N har størrelse m · k.

Da vi ved, hvilke ord der optræder i kontekst vinduet, kan vi anvende den logistiske
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tabsfunktion. For hvert target ord ønsker vi at minimere det logistiske tab over de

m positive samples og de m · k negative samples:

J = −
∑

(i,j)∈P

log

(
eūiv̄j

1 + eūiv̄j

)
︸ ︷︷ ︸
ssh. for succes

−
∑

(i,j)∈N

log

(
1− eūiv̄j

1 + eūiv̄j

)
︸ ︷︷ ︸

ssh for fiasko

(5.9)

= −
∑

(i,j)∈P

log

(
1

1 + e−ūi·v̄j

)
−
∑

(i,j)∈N

log

(
1

1 + eūi·v̄j

)
(5.10)

Vi bruger denne modificerede tabsfunktion til at opdatere U og V matricerne vha.

backprop opdateringerne præsenteret i ligning (5.7) og (5.8). Vha. logistisk regres-

sion er opgaven altså nu at skelne ord, der optræder i kontekstvinduet, fra ord der

er trukket fra støjfordelingen F, som vi uddyber nedenfor.

Vi trækker vores k negative samples fra en unigram fordeling, F, hvor mere frekvente

ord har større sandsynlighed for at blive trukket som negative samples. Antag at vi

sammenlægger teksterne i vores datasæt til én lang tekst. Så er sandsynligheden for

at vælge ét specifikt ord lig antal gange ordet optræder delt med det totale antal ord.

Det har vist sig, at modellen performer bedre, hvis optællingen af ord opløftes i 3/4

(Mikolov, 2013). Derfor trækker vi negative samples fra følgende unigram fordeling:

F (wi) =
f(wi)

3/4∑d
j=1(f(wj)3/4)

(5.11)

hvor f(wi) er antal gange ord i optræder i data. Unigram fordelingen opløftet i po-

tens 3/4 er også den, der er implementeret per default i gensims Word2Vec funktion,

som vi senere anvender til at træne vores egne word embeddings. Når vi trækkes ne-

gative samples fra ordbogen, er der en risiko for, at vi trækkes negative samples, som

faktisk optræder i kontekst vinduet, og derfor burde være positive samples. Dette

sker dog sjældent, da antal negative samples, k, er lille sammenlignet med størrelsen

af ordbogen, d. Når vi træner modellen senere anvender vi eksempelvis k = 15.

For hvert ord i ordbogen har vi nu en word embedding vektor, der kan bruges til at
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prædiktere omkringliggende ord. Vi vil nu gennemgå arkitekturen af RNNer, hvor

vægtene i første lag kan initialiseres med disse word embedding vektorer for at give

modellen et godt udgangspunkt for træning.

5.2 RNN arkitektur
Modeller til at modellere tekst data opfatter oftest data på én af to måder: bag of

words og string of words. Førstnævnte tager ikke højde for ordenes position i teksten,

hvor sidstnævnte netop gør dette.

Vi betragter et konstrueret eksempel for at understrege forskellen på de to metoder:

“Tesla ekspanderede, mens Google gik konkurs.” og “Google ekspanderede, mens

Tesla gik konkurs.”

Bag of words algoritmer opfatter ovenstående sætninger som identiske, hvor string

of words algoritmer forstår informationen om, hvilken virksomhed der gik konkurs.

Benytter vi NN arkitekturen til at modellere tekst data, bliver det bag of words, da

alle neuroner i et lag forbindes med alle neuroner i næste lag. Ordenes positioner i

sætningen forsvinder derfor allerede i første skjulte lag.

RNN arkitekturen gør, at vi tager højde for ordenes position, og er derfor string

of words algoritme. Når vi benytter denne metode, må vi derfor definere en måde

at angive ordenes position på. Vi lader derfor et tidspunkt t angive den plads i

sætningen et ord har. Således svarer første ord i en sætning til tidspunkt t = 1, og

sidste ord svarer til tid t = T .

Den arkitektoniske forskel fra RNN til NN ligger især i det skjulte lag. I RNN

inkorporerer hvert tidspunkt det nye ord i sætningen samt værdien af den skjulte

enhed fra det forrige tidspunkt. På den måde holder vi styr på ordenes position.

h̄t︸︷︷︸
p×1

= tanh(Wxh︸︷︷︸
p×d

x̄t︸︷︷︸
d×1

+Whh︸︷︷︸
p×p

h̄t−1︸︷︷︸
p×1

) = tanh(āt) (5.12)

På denne måde tager vi information fra sætningens første ord med videre til ord

nr. 2 og så fremdeles. Dvs. når en sætnings sidste ord er inputtes til modellen, og
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den skjulte værdi h̄T er udregnet, har vi information fra alle ordene i sætningen.

Dette giver bedre fortolkning af sætningernes betydning fremfor bag-of-words, der

ignorerer ordenes position. I ligning (5.12) benytter vi tanh elementvist på den p-

dimensionelle vektor, hvilket resulterer i en ny p-dimensionel vektor, h̄t, hvor hvert

element i h̄t ∈ [−1, 1].

Vi fokuserer på many-to-one applikationen, som tager en sekvens af input og retur-

nerer ét output. I vores tilfælde er inputs ord, og output er et tal.

ŷ︸︷︷︸
1×1

= Why︸︷︷︸
1×p

h̄T︸︷︷︸
p×1

(5.13)

Figur 5.2.1 viser et simpelt many-to-one tilfælde af et RNN, hvor vi ser repræsen-

tationen for et ord ved hvert tidspunkt og den skjulte værdi, hhv. x̄1, x̄2, ..., x̄T og

h̄1, h̄2, ..., h̄T . Her udgør T længden af tekst sekvensen. Antallet af neuroner er derfor

lig T i et RNN lag, hvilket adskiller sig fra NN, hvor vi tuner antal neuroner.

Figur 5.2.1: Many-to-one repræsentation af et RNN

Som Figur 5.2.1 viser, så foretager vi prædiktionen af sætningen efter sidste ord i

many-to-one.

Hvert ord inputtes i modellen som en dummy variabel, x̄, hvorefter h̄t udregnes jf.

ligning (5.12). I beregningen af ht benytter RNNer typisk tanh som aktiveringsfunk-
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tion, som er belyst i kapitel 2.2.1.

Vi beregner prikproduktet mellem hver dummy variabel og en vægtmatrix, Wxh, vi

med fordel kan initialisere med den transponerede d×p word embedding matrix fun-

det ved skip-gram med negative sampling. Hvis x̄t er det r ’te ord i ordbogen, giver

Wxhx̄t os således word embedding vektoren for ord r. Alternativt kan vi initialisere

vægtene som beskrevet i afsnit 3.2.2. Med tilfældig initialisering kræver vi mange

iterationer før modellen forstår sammenhæng mellem ord, som er unødvendige, hvis

vi kender vores word embeddings.

Wxh forbinder x i input laget med h i det skjulte lag. Vi benytter ingen tids-notation

på Wxh, da denne er delt for alle tidspunkter for at sikre, at den samme funktion

benyttes ved hvert tidspunkt (Aggarwal, 2018). Det samme gælder for vægtmatri-

cen Whh, der forbinder to skjulte enheder, og Why, der forbinder h̄T med en output

enhed.

Vi har en række argumenter for, at denne parameter deling ved forskellige tidspunk-

ter er fornuftig. Alle ord kan optræde ved alle tidspunkter i modellen. Derfor må vi

have en delt vægtmatrix,Wxh.Whh er delt, hvormed vi benytter den samme funktion

mellem alle tidspunkter. Dermed vægter vi altid ordenes placering ift. hinanden lige

højt, og træner derved ikke vægte for specifikke positioner, da vi ikke kender orde-

nes positioner i nyt data. Således er det ordenes p egenskaber, der afgør sætningens

betydning og ikke individuelle funktioner mellem tidsspecifikke neuroner.

Det samme ord fører dermed til samme prædiktion uanset på hvilket tidspunkt det

inputtes, hvis vi antager at den tidligere og senere information er den samme.

I de fleste applikationer varierer sekvenslængderne. Da vi skal have et endeligt an-

tal parametre, og skal kunne håndtere vilkårlige sekvenslængden, bliver vi nødt til

at dele parametrene. Hvis ikke vi gør det, risikerer vi, at lange test-observationer

benytter parametre, som er meget lidt eller slet ikke trænet, hvilket leder til dårlig

prædiktion.

Som ligning (5.12) viser, benytter vi h̄t−1 til at beregne h̄t. Til t = 1 har vi ikke
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noget h̄0. Vi antager, at denne er en vektor af nuller, men den kan også trænes som

et slags bias neuron.

Vi kan betragte h̄T som indeholdende hele sætningens embedding. Vi har således

en p× 1 vektor, h̄T , som beskriver sætningen, og, vha. Why, giver en prædiktion for

sætningen i form af ŷ.

5.2.1 Backprop i RNN

Backpropagtion i RNN minder i høj grad om backprop i NN fra kapitel 3.1. Der

er dog nogle vigtige forskelle, vi må tage højde for, når vi skal finde de afledte i et

RNN.

Givet en omkostningsfunktion, J , og den specifikke output applikation many-to-one

ser vi nu, hvordan vi kan differentiere gennem de forskellige lag. Udfordringen er at

finde de afledte og opdatere de delte vægte:Wxh,Whh, hvorWhy kun findes til tid T .

Disse vægte har effekt på h̄ ved flere forskellige tidspunkter, hvilket vi tager højde

for i opdateringen af gradienterne.

For at gøre processen mere simpel, antager vi at vægtene til forskellige tidspunkter er

forskellige og uafhængige af hinanden. I backprop processen antages vægtene således

forskellige, og må derfor have en tidsdefinerende notation:Wxh,t,Whh,t. Herfra kan vi

udføre den backprop, som vi kender, og finde gradienterne til alle de tidsspecifikke

vægt-matricer. Herefter udfører vi en samlet opdatering af hver vægt på følgende

vis:

∂J

∂Wxh

=
T∑
t=1

∂J

∂Wxh,t

∂J

∂Whh

=
T∑
t=1

∂J

∂Whh,t

Ovenstående ligninger følger ligesom den almindelige backprop en række operationer

af kæderegelen.

I backprop i RNN optimerer vi også beregningstiden ved at starte bagfra og gemme
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δ. For at gøre notationen overskuelig ser vi her på en ligning for et givet tidspunkt

t og W = Wxh, hvor āt = Wxh,tx̄t +Whh,th̄t−1:

∂J

∂wi,j
=
∂J

∂ŷ
· ∂ŷ
∂h̄
· ∂h̄
∂ā︸ ︷︷ ︸

δ

· ∂ā
∂wi,j

(5.14)

5.2.2 Bidirektionale rekurrente netværk

En ulempe ved RNNer er, at vi kun har information fra fortiden, altså fra sætnin-

gens begyndelse til det nuværende punkt i sætningen. Vi får altså ingen information

fra fremtiden. Information fra fremtiden kan give os en fordel i at forstå den under-

liggende kontekst. I bidirektionale rekurrente netværk (BRNN) findes to separate

skjulte værdier til hver tid, h̄(f)
t og h̄(b)

t , som angiver retningen af netværket hhv.

forlæns og baglæns. Baglæns processen er identisk med forlæns processen, hvor sæt-

ningen blot læses bagfra. Således har vi til tid t information fra hhv. fortiden og

fremtiden. Forlæns retningen går fra t = 1 til t = T , og baglæns retningen går fra

t = T til t = 1.

Forlæns og baglæns processerne interagerer ikke med hinanden, før vi beregner out-

put. De modtager dog samme input. I en netværks struktur kan det ses som to lag,

der ligger side om side.

h̄
(f)
t = tanh

(
W

(f)
xh x̄t +W

(f)
hh h̄

(f)
t−1

)
(5.15)

h̄
(b)
t = tanh

(
W

(b)
xh x̄t +W

(b)
hh h̄

(b)
t+1

)
(5.16)

ŷ = W
(f)
hy h̄

(f)
T +W

(b)
hy h̄

(b)
1 (5.17)

I BRNN har vi dobbelt så mange parametre, da der er separate vægte, når vi går

hhv. forlæns og baglæns. Desuden noterer vi, at vi mangler h̄bT+1, som vi håndterer

ligesom h̄f0 .

Da de to retninger ikke interagerer, kan vi beregne dem særskilt, og kombinere deres

respektive output til én prædiktion. Tilsvarende når vi udfører backprop, beregner
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vi ∂J
∂ŷ
, hvorefter vi udfører backprop særskilt for forlæns og baglæns retningen.

5.2.3 Rekurrente netværk med flere lag

Ved at tilføje flere lag til modellen, får vi en mere kompleks struktur af RNN (og

BRNN) end netværket fra Figur 5.2.1.

I praksis har vi typisk ikke mere end 3 lag i et RNN grundet udfordringer med for høj

beregningstid (Aggarwal, 2018). Når vi eksempelvis går fra 1 lag til 3 lag med vores

data går beregningstiden fra 2 timer til 24 timer. Figur 5.2.2 viser et sådant netværk:

Figur 5.2.2: Struktur af et RNN med 3 skjulte lag.

For nemmere at kunne opstille RNN med flere lag ændrer vi notationen fra ligning

(5.12):

h̄t = tanh(Wxhx̄t +Whhh̄t−1) = tanh W

 x̄t

h̄t−1


︸ ︷︷ ︸
(d+p)×1

(5.18)

Her danner vi en større søjle vektor, ved at stille x̄t ovenpå h̄t−1. Yderligere er W én

matrix, som er sat sammen af søjlerne i hhv. Wxh og Whh således W = [Wxh,Whh]

med dimension p× (d+ p).

Vægtene i hvert lag er stadig delte til forskellige tidspunkter, men de er ikke delte
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på tværs af lag. Derfor indfører vi lag specifik notation. For lag l lader vi h̄(l)
t og

W (l) betegne hhv. den skjulte værdi til tid t og den delte vægt.

Det første lag fra ligning (5.18) er specielt, da dette tager input fra input laget samt

tidligere værdier i første lag. Skjulte lag, der udelukkende er forbundet med andre

skjulte lag, udregner vi på følgende vis:

h̄
(l)
t = tanh W (l)

h̄(l−1)
t

h̄
(l)
t−1

 (5.19)

Her har søjle vektoren dimensionen (p + p) × 1. Vi definerer x̄t = h̄
(0)
t , hvormed

ligning (5.19) definerer h̄(l)
t for alle lag.

Uanset om der er ét eller flere lag, så vil antallet af neuroner i lagene være lig antallet

af input ord for den specifikke observation, der enten trænes eller testes. Dette giver

et problem, der skal løses i praksis, hvor vi implementerer en software løsning kaldet

padding. Dette uddyber vi senere.

5.3 Forsvindende- og eksploderende gradienter i RNN
Da vi i backprop bevæger os igennem de rekurrente enheder fra tid T til t, når vi

beregner ∂J
∂Wt

, er dybden af et RNN, udover antal lag, også givet ved størrelsen af

T . Et RNN med ét lag er altså dybt, hvis T er stor, dvs. hvis tekst sekvenserne er

lange, hvilket resulterer i problemet med forsvindende og eksploderende gradienter.

Problemet bliver til en vis grad begrænset i vores applikation, da tweets har en

maksimal længde på 280 tegn, omend det stadig kan besværliggøre træningen.

Forsvinde og eksploderende gradienter skaber, som beskrevet i afsnit 3.2.3, ustabili-

tet i træningen af netværket. Dette problem forstærkes i RNN af de delte parametre.

Vi tager udgangspunkt i et RNN med ét lag, hvor en tekst sekvens med længden T

benyttes som input, og betragter det problem, der opstår i backprop i RNN. I dette
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simple tilfælde opskriver vi backprop således:

δt = Whh · δt+1 · Φ′(āt) (5.20)

Da vægtene er delte i RNN vil vægtene konsistent trække gradienter mod enten

0 eller ∞. Dvs., hvis elementerne i Whh < 1 vil den konsistent trække mod nul

og forsage forsvinde gradienter, og hvis elementerne i Whh > 1 vil den konsistent

trække mod ∞ og forsage eksploderende gradienter. Aktiveringsfunktionen tanh,

som hyppigst benyttes i RNN har en første afledte, der maksimalt er 1 jf. figur 2.2.1,

hvilket øger risikoen for forsvindende gradienter, da Φ′(.) multipliceres gentagende

gange.

Idet vægtene for ét lag er delte, er problemet med forsvindende- og eksploderende

gradienter større end i NN. Det andet problem i RNN er, at for en lang sætning får

de første ord i sætningen enten meget stor eller meget lille betydning. Derfor kan

RNN ikke fange fornuftige længere sammenhænge i sætninger. Vi forsøger at løse

disse problemer vha. LSTM modellen, som vi nu introducerer.

5.4 Long Short-Term Memory
Vi betragter et eksempel, hvor elementerne i Whh < 1, og det er vigtigt at huske

information i længere tid til at prædiktere et udsving i aktiekursen:

"Aktieanalytiker vurderer ikke, at selskabet Tesla, der lige har lanceret den

energibesparende model X, opnår forventningerne til regnskabet."

I et normalt RNN vil betydningen af “ikke” forsvinde grundet den korte hukommel-

se, da egenskaberne ved “ikke”, i form af word embeddings, ganges med W 15
hh. Idet

“ikke” typisk negerer en sætning, er dette et problem. Her ganger vi medW 15
hh, da der

er 15 tidspunkter mellem “ikke” og det sidste ord i sætningen, hvor vi prædikterer

et udsving i aktiekursen. I dette tilfælde kan modellen ende med at prædiktere et

positivt udsving, da “ikke” ikke får lov at negere betydningen af “opnår forventnin-
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gerne”. Sætningens faktiske resultat afhænger således i høj grad af ordet “ikke”, og

denne type lange afhængighed håndterer LSTM modellen.

I LSTM modellen ændrer vi de rekurrente ligninger i de skjulte enheder for på den

måde at give netværket en langsigtet hukommelse.

Vi opnår den langsigtede hukommelse ved at indføre en ny vektor, c̄(l)
t , som kaldes

celle-enheden. Denne celle enhed holder, til tid t, på information, der delvist består

af information fra tidligere celle enheder, og delvist består af ny information. Vi

definerer celle-enheden som:

c̄
(l)
t = f̄ � c̄(l)

t−1 + ī� c̄ (5.21)

På den måde kan vi huske længere afhængigheder sammenlignet med et standard

RNN.

Vi definerer fire nye p-dimensionelle vektorer. Disse vektorer kaldes hhv. input gate,

ī, forget gate, f̄ , output gate, ō, og ny celle-enhed, c̄. De tre gates udregner vi vha.

sigmoid aktivering, og de afbildes derfor i intervallet [0, 1]. På tilsvarende vis afbildes

den nye celle værdi c̄ til intervallet [−1, 1] med tanh-aktivering.

ī = σ

W (l)
i

 h̄
(l−1)
t

h̄
(l)
t−1

+ b̄
(l)
i

 , f̄ = σ

W (l)
f

 h̄
(l−1)
t

h̄
(l)
t−1

+ b̄
(l)
f


ō = σ

W (l)
o

 h̄
(l−1)
t

h̄
(l)
t−1

+ b̄
(l)
o

 , c̄ = tanh

W (l)
c

 h̄
(l−1)
t

h̄
(l)
t−1

+ b̄
(l)
c

 (5.22)

Vi bemærker, at der er en forskel mellem c̄ og c̄(l)
t , som ses i ligning (5.21). Forget

gaten, f ∈ [0, 1], og bestemmer således hvor stor en andel, vi skal glemme af c̄(l)
t−1.

På tilsvarende vis angiver input gaten hvor meget ny information, c̄, vi skal huske i

celle-enheden. Ligning (5.21) definerer altså en selektiv hukommelse, der optimeres

gennem træning.
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Output gaten fungerer ligesom de andre gates. Den bestemmer, hvor meget af celle

værdien, vi lækker til den skjulte værdi, h̄(l)
t :

h̄
(l)
t = ō� tanh

(
c̄

(l)
t

)
(5.23)

I et standard RNN er dim
(
W (l)

)
= p×2p. I LSTM har vi nu en p×2p vægtmatrix for

hver af de fire vektorer,Wi,Wf ,Wo,Wc, hvor vi med gradient descent optimerer hver

af disse. Det betyder, at vi skal opdatere fire gange så mange vægte sammenlignet

med et standard RNN.

Vægtene initialiseres i overensstemmelse med afsnit 3.2.2. I input laget hvor hvertW

har dimensionen p× (d+ p), har vi igen muligheden for at vælge vores præ-trænede

word embeddings for at forbedre udgangspunktet for træning. Det gør vi ved at

initialisere de d første søjler i Wc matricen som vores word embeddings matrix, da

disse svarer til Wxh matricen fra standard RNN modellen.

Vi skal nu finde ud af, hvor meget vi skal huske, glemme og outputte. Da vektorerne

f̄ , ī, ō og c̄ er afhængige af deres respektive W , gør vi dette ved opdatere W vha.

gradient descent.

Den vigtige egenskab ved gates er, at de varierer med tiden, da de afhænger af[
h̄

(l−1)
t , h̄

(l−1)
t−1

]T
. Dette reducerer problemet med forsvindende gradienter fra et stan-

dard RNN forskyldt af gentagen multiplikation med W jf. ligning (5.20). Når vi

differentierer igennem de rekurrente lag i LSTM, er det forget gaten, vi multiplicerer

med værdier af forget gaten fra tidligere tidspunkter. Vi viser dette ved et simpelt

tilfælde af ligning (5.21) med ét lag og p = 1:

ct = f · ct−1 + i · c (5.24)

Når vi benytter backprop i LSTM, og kigger på de tidligere tidspunkter er ∂ct
∂ct−1

= f .

Da f varierer med tiden, giver dette en fordel sammenlignet med standard RNN.

Idet f ∈ [0, 1] trækker dette os mod forsvindende gradienter. Det skyldes, at når vi
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estimerer hvert ∂J
∂Wt

, ganger vi de tidsvarierende værdier af f med hinanden T − t

gange. For at undgå forsvindende gradienter initialiserer vi bias leddet, bf , til en høj

værdi, således vi ender længere til højre på sigmoid, og den aftagende effekt af den

gentagende multiplikation bliver mindre. LSTM modeller mindsker på denne vis det

forsvindende gradient problem sammenlignet med et RNN.

Vi viser nu backprop ligningen i LSTM forWc til tid t. Igen antager vi en arkitektur

med ét lag og p = 1.

∂J

∂Wc,t

=
∂J

∂ŷ
· ∂ŷ
∂hT

· ∂hT
∂cT
· ∂cT
∂cT−1

· · · ∂ct+1

∂c︸ ︷︷ ︸
δt

· ∂c
∂Wc,t

(5.25)

Resultatet af dette er en p × 2p vektor
[

∂J
∂w1c,t

, ∂J
∂w2c,t

]
, vi bruger i opdateringen af

Wc,t.

Sammenlignet med standard RNN har vi nu et ekstra led, der skal differentieres via

kæderegelen, men LSTM viser alligevel en beregningstidsmæssig fordel. Vi differen-

tierer kun mht. aktiveringsfunktion tanh én gang i leddet ∂hT
∂cT

. Backprop i standard

RNN sker gennem tungere beregninger, da vi differentierer gennem en tanh funktion

til hvert tidspunkt. Effekten af dette har større betydning jo længere sekvenserne

er.

Vi kan på tilsvarende vis skrive backprop ligningen for i og f , men for o har vi et

ekstra led i kædereglen:

∂J

∂Wo,t

= δt+1 ·
∂ct+1

∂ht
· ∂ht
∂o
· ∂o

∂Wo,t

(5.26)
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6 Data
Vi har nu gennemgået de modeller, vi vil bruge til at modellere vores data. Med

disse modeller undersøger vi, om det er muligt at hente data fra Twitter i form

af tweets, som kan oversættes til information, der kan udnyttes til at prædiktere

udsving i aktiekursen. Vi fokuserer her på aktien “Tesla Inc.”

Motivationen bag dette er, at vigtige nyheder såsom nøgletal, produktionsprognoser

og lignende, bliver offentiggjort på Twitter som noget af det første. Endvidere kan

journalister, aktieeksperter, direktører, men også almindelige investorer giver deres

meninger til kende, hvilket kan have indflydelse på aktiekursen. Ved at hente al medie

trafik vedrørende Tesla på Twitter, håber vi på at kunne danne et underliggende

billede af den kortsigtede bevægelse i aktiekursen. Da adgangen til information er

hurtig, vurderer vi ikke, der går lang tid før ny information sætter sig i aktiekursen.

Elon Musk og Donald Trump er begge eksempler på indflydelsesrige personer, der

har påvirket aktiemarkedet med tweets. Især Elon Musk er interessant i vores case,

da han er administrerende direktør og tidligere bestyrelsesformand i Tesla. Der findes

flere tilfælde, hvor Elon Musk har tweetet, og der direkte har kunnet ses store udsving

i aktiekursen.

Med udgangspunkt i et konkret eksempel, hvor der tweetes i markedets åbningstid,

hvilket senere har fået Elon Musk tiltalt for kursmanipulation, ser vi på tweetets

effekt på aktiekursen.

Kl 18:48 d. 7 august, hvor Tesla er i kurs $355.2, tweeter Elon Musk: ’Am considering

taking Tesla private at $420. Funding Secured.’, hvilket hurtigt får aktiekursen til

at stige.
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På nedenstående figur ser vi kursudviklingen d. 7 august.

Figur 6.0.1: 7 Aug 18:48, Effekt af Elon Musk tweet

Figuren viser en hurtig reaktion på tweetet, som initielt får aktiekursen til at stige.

Præcis hvor længe effekten af tweetet varer er uklart. Vi ser en markant effekt

efter 30 minutter, og det er den vi modellerer. Vi antager derfor i vores model at

et tweets effekt har sat sig i kursen indenfor 30 minutter. Det er klart, at tweets

som i eksemplet ovenfor er sjældne. Vores mål er derfor ikke at fange effekten af

sådanne tweets, men i stedet at processere og forstå alle tweets i korte perioder, som

tilsammen giver et udslag i aktiekursen.

Vi opsætter modellen til at lave én transaktion for hvert tweet, der vedrører Tesla.

Beløbet, vi investerer, samt om dette er en kort eller lang position, bestemmes af

prædiktionen. Hver position realiseres efter 30 minutter i overensstemmelse med

ovenstående antagelse. Således kan vi på samme tid have både korte og lange posi-

tioner i Tesla. Følgende antagelser gør sig gældende for modellen:

- Ingen transaktionsomkostninger.

- Likvide markeder, dvs. vi kan købe til markedsprisen til enhver tid.

- Købe vilkårlig mængde, dvs. investere for eksempelvis $100 i Tesla aktien.
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6.1 Data indsamling
Twitter API

Vi har hentet tweets vha. Twitter API’en, der er en applikation, som forbindes til en

personlig Twitter konto. Når kontoen er forbundet, får vi adgangsoplysninger, som

vi via Rstudio og ’rtweet’ pakken (rtweet,Kearney).

Indsamlingen styres med et brugerdefineret søgekriterium. Søgekriteriet er speci-

fikke ord eller sætninger. Vi har valgt at søge efter tweets, der indeholder ordene

"Tesla", "@Tesla" og "$TSLA". På denne måde får vi alle tweets, der nævner Tesla.

"@Tesla" og "$TSLA" er Twitter-tags, hvor sidstnævnte referer specifikt til aktien

Tesla. Desuden har vi udelukkende hentet tweets skrevet på engelsk, hvormed den

endelige model trænes specifikt på det engelske sprog.

Twitter API’en har nogle begrænsninger. F.eks. kan vi kun indsamle 18.000 tweets

hver 15. minut. Konsekvensen heraf er, at når brugeraktiviteten er stor, må processen

køre i mange timer.

Herudover har API’en en korttidshukommelse, hvilket betyder, at tweets ældre end

10 dage ikke kan indsamles. Vi vælger derfor at indsamle tweets én gang hver uge for

at sikre os, at disse begrænsninger ikke giver inkonsistent data, hvorefter vi fjerner

duplikerede tweets, da perioderne overlapper. Dette sikrer yderligere at tweets, der

senere slettes af brugeren, ikke går tabt. Det er netop en tendens blandt brugere,

at slette tweets der fejlagtigt prøver at forudsige regnskabsresultater, bevægelser i

aktieprisen og lignende.

Vi har indsamlet tweets i perioden 16. september til 9. januar.

Data hentet via Twitter API’en indeholder 88 forskellige variable, hvor selve teksten

fra tweetet udgør én af disse. De resterende variable indeholder information om twe-

etet som eksempelvis tidspunkt og antal retweets, og information om brugeren som

eksempelvis antal følgere, og om denne er verificeret af Twitter. Alle disse kunne

være interessante at have med i modellen. Tidspunktet er nødvændigt for at kunne

labelle tweetet med et aktieudsving, og de resterende variable fortæller os noget om,
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hvor mange der læser tweetet. Vi har dog valgt ikke at inkludere retweets, selvom

især denne variabel indikerer indflydelsen af et tweet. Det skyldes, at skulle model-

len implementeres i virkeligheden, ville antallet af retweets være nul i indsamlings

øjeblikket, hvorfor vi ikke kan handle på denne information.

I alt har vi hentet 970.000 tweets vedrørende Tesla.

Bloomberg

Vi har brugt en computer med Bloomberg adgang til at hente alle relevante aktie-

kurser i samme periode som de indsamlede tweets.

Vi labeller hvert tweet med et udsving i aktiekursen. Dette udsving beregner vi som

den procentvise ændring i aktiekursen fra tweet tidspunktet til aktiekursen 30 min.

senere. Vi henter aktiekurser i 5 min. intervaller. Derfor afrunder vi også tweet tids-

punktet til nærmeste 5. minut, dvs. hvis tweet tidspunktet er 18:48, afrunder vi til

18:50. På den måde er udsvinget ikke præcis 30. min efter tweet tidspunktet, men i

stedet mellem 27,5 min. og 32,5 min. efter tweet tidspunktet. Da tidspunktet hvorpå

tweets er indsamlet er givet ved WET (Wester European Time) og aktierkurserne er

givet ved CET (Central European Time), har vi lagt en time til tweetets tidspunkt,

så tidspunkterne stemmer overens.

Vi har endvidere hentet volumen af hvert interval. Volumen er angivet som antal

stk. handlet, og vi tilføjer denne variabel med 1 periodes lag til hvert tweet, således

det er det forrige intervals volumen, der er knyttet til hvert tweet. Grunden til vi

ikke kan bruge volumen for det faktiske interval er, at dette ikke er kendt på han-

delstidspunktet. På tilsvarende vis tilføjer vi forrige intervals udsving i aktiekursen.

Mange af de indsamlede tweets er skrevet udenfor aktiemarkedets åbningstid. Vi

fjerner disse tweets fra data. Herudover fjerner vi alle tweets, som ligger i det første

interval på dagen. Det skyldes, at i dagens første interval eksisterer de laggede vari-

able (volumen, aktieudsving) ikke. Alternativt kan vi bruge volumen og aktieudsving

fra gårsdagens sidste interval, men da der kan ske meget over natten, har vi valgt at
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fjerne første interval i stedet. Den sidste halve time før markedet lukker fjernes også,

da effekten af et tweet, under vores antagelse, dermed ryger over lukketid, hvor vi

ikke kan realisere handlen.

Vi træner således vores model til at forudsige aktieudsvingene fra 16:00-21:30. Det

fulde datasæt består nu af 233.270 tweets med i alt 9 variable. Vi har et balanceret

datasæt, da 50,9% af tweets er labelled med et positivt udsving.

Vi splitter datasættet op i et trænings-, validerings- og testsæt, således vi kan tune

vores hyperparametre på et valideringssæt, og derefter finde generaliseringsfejlen på

testsættet. Da vi har aktiedata, og vi benytter laggede variable, må vi adskille peri-

oden for træningssættet fra validerings- og testsættet, så vi ikke træner på allerede

kendte værdier.

Sættene splittes 80/10/10, og træningssættet består derfor af ≈ 187.000 observa-

tioner i perioden 16. septemper til 10. december. Observationerne i perioden 11.

december til 9. januar shuffles, og fordeles ligeligt mellem validerings- og testsæt.

Variabel Beskrivelse Eksempel

1. Status ID Unikt tweet ID 1467822936

2. Dato Tweetets dato og tidspunkt Mon Sep 17 18:30:57 2018

3. Bruger Bruger der har tweetet adamjackson

4. Tekst Tweetets tekst "think about buying a tesla."

5. Verificeret Verificeret bruger (Ja/Nej) Nej

6. Følgere Brugerens antal af følgere 150

7. Volumen_lag Volumen i forrige interval 134.000

8. Aktieudsving_lag Aktieudsvinget i forrige interval 0.2425%

9. Aktieudsving Aktieudsvinget (target variabel) 0.1528%
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6.1.1 Tekstbehandling

Når vi arbejder med tekst data, er det vigtigt, at vi behandler teksten, inden vi

benytter den som input i vores model. Alt tekstbehandling vi gennemgår udføres

både på trænings-, validerings- og testsættet.

Teksten normaliseres, da ord med samme betydning skal være så identiske som

muligt, så modellen opfatter dem ens. Derfor udfører vi følgende operationer på

vores tekst data:

• Konverter store bogstaver til små.

• Erstat links ("http://...") med ordet "link", da links i sig selv ikke indeholder

information, men det at der linkes kan indeholde information.

• Fjern gentagende-, startende- og afsluttende mellemrum samt linjeskift.

• Fjern gentagende punktumer, udråbstegn og spørgsmåltegn, så kun et enkelt

står tilbage.

• Fjern alle tegn med undtagelse af ovenstående tre samt bindestreg og under-

score.

• Fjern tal, da modellen, i tekst sekvenser, ikke kan opfatte tal relativt til hin-

anden.

• Alle ord stemmes, dvs. ordet føres tilbage til stammen af ordet. Eksempelvis

bliver "biler" −→ "bil".

• Alle ord tokenizes, så vi har et unikt ID pr. ord, hvormed vi definerer vores

ordbog.

• Fjern lav frekvente ord, der optræder mindre end fem gange.

• *Mulighed: Fjern korpus-specifikke stopord, dvs. ord der optræder i mere end

50% af tweets.
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• *Mulighed: Fjern stopord fra prædefineret liste.

Vores endelige alfabet består derfor af følgende ord og tegn:

abcdefghijklmopqrstuvwxyz.!?-_

Alle ovenstående operationer er forsøg på både at øge performance af modellen og

reducere beregningstiden ved at gøre ord og tekster mere ens og fjerne støj.

Alle skridt der reducerer det totale antal af ord, giver færre tidsspecifikke neuroner i

hvert LSTM lag, hvilket reducerer beregningstiden. Dette reducerer endvidere pro-

blemet med forsvindende gradienter. Efter den indledende tekstbehandlingen, dvs.

ovenstående operationer til og med fjernelsen af tal, har ordbogen 75.433 unikke ord.

Dette tal reduceres til 60.451 ved blot at stemme ordene. Vi stemmer, da det samme

ord kan have mange forskellige endelser, men har omtrent samme betydning. Dette

giver samtidig flere observationer af samme ord, der nu optræder i sin grundform

hver gang, og derfor trænes mere, hvilket resulterer i, at modellen lærer at forstå

dem bedre.

Det største bidrag til reduktionen af ord kom fra at fjerne lavfrekvente ord. Vi defi-

nerer lavfrekvente ord som ord, der optræder i færre end 5 tweets. Disse lavfrekvente

ord ikke har indflydelse i modellen, da de optræder så få gange i datasættet, og der-

for sjældent indgår i træning af modellen. Associationen mellem lavfrekvente ord og

resten, udtrykt i embedding matricen, vil således domineres af støj. Efter disse er

fjernet er ordbogen på 18.426 ord.

Vi fjerner også højfrekvente ord, kaldet stopord. Der findes flere forskellige måder,

hvorpå vi kan definere vores stopord.

Korpusspecifikke stopord er ord, som optræder i flere end x% af alle tweets, hvor x

udgør en brugerspecificeret grænse, som vi sætter til 50%.

Der findes også prædefinerede lister af stopord, som udgøres af hyppigt brugte ord

i det engelske sprog (Jurafsky and Martin, 2018). Stopordslisten importerer vi fra
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Natural Language ToolKit (NLTK) til Python, og indeholder 118 ’almidelige’ ord

såsom “and”, “not”, “the” og “a”. Vi vælger at modificere listen, da vi gerne vil in-

kludere ord som “not”, der typisk ændrer sætningens betydning til det modsatte. Vi

fjerner også ordene “up” og “down” fra den prædefinerede liste, da disse direkte kan

referere til aktieprisen.

Efter korpusspecifikke og prædefinerede stopord er fjernet er ordbogen på 18.308

ord. Effekten af ekskludering af stopord testes i resultatafsnittet.

Nedenfor ser vi på skip-gram modellen, og et interessant aspekt ved at fjerne stopord

fra vores tweets er, at de resterende ord i teksterne bliver trænet mere hyppigt sam-

men i skip-gram modellen, da de resterende ord nu vil optræde i flere af de samme

kontekster.

6.2 Word2Vec med Skip-Gram Modellen
Vores tekstdata er nu normaliseret, og før vi træner en LSTM model på vores twe-

ets, præ-træner vi de vægte hvert ord initialiseres med i LSTMen vha. skip-gram

algoritmen beskrevet i afsnit 5.1.1.

Vores word embeddings trænes vha. Word2Vec algoritmen fra Gensim biblioteket i

Python (Řehůřek and Sojka), hvor vi specificerer, at vi ønsker at træne modellen

med skip-gram med negative sampling. Vi specficiferer endvidere m = 10 kontekst

ord, trækker k = 15 negative samples pr. kontekst ord, og træner algoritmen i 10

epoker. Vi træner 30-dimensionelle word embeddings, hvilket svarer til, at vi har

p = 30 neuroner i det skjulte lag, som beskrevet i afsnit 5.1.1.

Efter vi har trænet skip-gram modellen har vi én vektor i R30 for hvert ord. Som

beskrevet i kapitel 5.1.1 har ord, der ofte optræder i samme kontekster en relativt

lille vinkel mellem dem sammenlignet med vinklen mellem vektorerne for ord, der

sjældent optræder i samme kontekster. Givet to vektorer, ā og b̄, kan vi derfor bruge

cos(ā, b̄) til at undersøge, hvor tæt word embedding vektorerne ligger på hinanden i

euklidisk rum:

similarity = cos(ā, b̄) =
āT b̄

||ā|| ||b̄||
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Vi betragter nu eksempler på ord, hvor vinklen mellem deres word embedding vek-

torer er lille. I tabellen angiver tallene i parentes cosinus til vinklen mellem word

embedding vektorerne:

Eksempel ord Største cos 2. største cos 3. største cos
market ralli (0.88) cap (0.81) mkt (0.79)
car unafford (0.87) turo (0.85) escalad (0.84)
elon musk (0.92) ceo (0.89) oust (0.88)

Tabel 6.1: Eksempler på word embedding vektorer nær hinanden i euklidisk rum.

Vi kommenterer nu på nogle udvalgte eksempler fra tabellen. Husk at vi stemmer

ordene, og rally nu hedder ralli. Grunden til at dette ord typisk optræder sammen

med market er, at market rally er et udtryk, der bruges om en aktie der stiger meget

i værdi på kort tid. Ligeledes er market cap et udtryk, der bruges til at beskrive et

selskabs værdi. Det er endvidere interessant, at turo typisk optræder i samme kon-

tekster som car, da turo er en platform, hvor personer kan udlåne biler til hinanden.

Slutteligt er det ikke overraskende, at musk og ceo optræder i mange af de samme

kontekster som elon, da Elon Musk er CEO for Tesla.

Padding

For at software kan håndtere de varierende sekvenslængder i LSTM, introducerer vi

padding. Padding sørger for at alle sekvenser har samme længde.

Først finder vi antallet af ord i den længste tekst sekvens i datasættet. Vores længste

tweet indeholder 86 ord. Vi benytter nu padding til at give alle observationer en

sekvenslængde på 86. Hver tekst læses som en række bestående af T tal, hvor hvert

tal indikererer ordenes plads i ordbogen D. Med padding er T = 86 for alle tekster.

Hvis en observation i har Ti < 86 indsættes 86 − Ti nuller til venstre i rækken.

Betragt tekst sekvensen med T = 6: “thinking about buying a tesla.”, der forstås

som en række af tal fra ordbogen {Dthinking1 , Dabout2 , Dbuying3 , Da4 , Dtesla5 , D.6}, hvor
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Dthinking1 referer til den plads ordet “thinking” har i orbogen, og fodtegnet refererer

til ordets plads i sætningen. Efter vi har anvendt padding, ser sekvensen således ud:

{01, 02, . . . , 080, Dthinking81 , Dabout82 , Dbuying83 , Da84 , Dtesla85 , D.86}

Når denne sekvens benyttes som input i modellen, repræsenteres hvert ord ved en

dummy variable. Da vi indsætter “0” i sætninger som angivet ovenfor, opfatter mo-

dellen “0” som et separat ord. Derfor tilføjer vi en nulvektor i første søjle i word

embedding matricen, som sørger for at når dummy variablen, der repræsenterer or-

det “0” inputtes, får vi en nulvektor. På denne måde sikrer vi, at h̄t = 0 for t ∈ [1; 80],

og vi sikrer dermed, at output tilsvarer output uden padding.

Tilsvarende når et bidirektionalt LSTM anvendes, så læser baglæns retningen de

paddede nuller først, så nullerne i dette tilfælde ligger fra tid t = 7 til t = 86.

Konsekvensen ved padding er, at beregningstiden øges, da længden af alle sekvenser

nu er lig længden af den længste sekvens.

6.3 Opstilling af model
Vi har nu behandlet teksten og konstrueret word embeddings, der skal initialisere

input vægtene i vores LSTM, hvorfor vi er klar til at træne vores model.

Formålet med vores LSTM er at forstå sammenhænge mellem tweets og aktieuds-

ving. Som beskrevet i dataindsamlings afsnittet vil vi gerne kombinere flere nume-

riske variable med tekst data. Idet et LSTM ikke håndterer både tekst sekvenser og

numeriske variable samtidig, har vi konstrueret en model, der kombinerer et LSTM

og et NN.

Dette gøres ved at udregne et tal i LSTM’en, og benytte dette som input i et NN

sammen med de numeriske variable.
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Da kan vi betragte resultatet af hele LSTM processen som en variabel, ’LSTM_out’,

der benyttes som input i et NN:

Figur 6.3.1: Kombineret RNN og NN.

Fordelen ved denne struktur er, at vi optimerer begge netværk samtidig vha. gradient

descent. Når parametrene i LSTM netværket optimere, benyttes backprop fra output

af det samlede netværk, hvor kæderegelen benyttes hele vejen ned gennem NN delen

og ned i LSTM. Her gemmer vi stadig et δ, så udregningerne ikke skal foretages flere

gange.

Vi ønsker at lave en model, som straffer hårdere for negativ gevinst end for positiv

gevinst.

6.3.1 Valg af omkostninger

Når vi træner modellen, er valget af omkostningsfunktionen afgørende. Vores re-

gressionsproblem er specielt, da vi eksempelvis ikke blot ønsker at minimere den

kvadrerede fejl (MSE).

Vi ønsker at tage højde for om prædiktionen, ŷ, har samme fortegn som det faktiske

aktieudsving, y. Hvis sign(ŷ) = sign(y), opnår vi et positivt afkast. Hvis i stedet

sign(ŷ) 6= sign(y), får vi et negativt afkast. Derfor vil vi straffe hårdere, hvis mo-

dellens prædiktion og det faktiske resultat har forskelligt fortegn.

Et eksempel er {ŷ, y} = {−0.2, 0.2} og {ŷ, y} = {0.6, 0.2}. For begge tilfælde gælder

|ŷ − y| = 0, 4, men vi ønsker altså at straffe det første tilfælde hårdere, da dette
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giver os et negativt afkast.

Omkostningsfunktionen sættes op i Python med et if else argument, der kontrollerer

om fortegnene er ens. Hvis sign(ŷ · y) > 0, er fortegnene ens, og vi måler tabet ved:

|y − ŷ|. Hvis i stedet sign(ŷ · y) < 0 er fortegnene forskellige, og vi straffer med en

parameter a > 1 således: α (|y|+ |ŷ|).

Vi viser dette i en gaffelforskrift, hvor vi lader y være givet:

J (ŷ, y) =



y > 0 :

| y − ŷ | ŷ > 0

a (y − ŷ) ŷ ≤ 0

y ≤ 0 :

| y − ŷ | ŷ ≤ 0

a (ŷ − y) ŷ > 0

Når vi udfører backprop har vi brug for følgende afledte af omkostningsfunktionen:

∂J(ŷ,y)
∂ŷ

=



y > 0 :

sign (ŷ − y) ŷ > 0

−a ŷ ≤ 0

y ≤ 0 :

sign (ŷ − y) ŷ ≤ 0

a ŷ > 0

I tilfældet hvor sign(ŷ · y) > 0 er ∂J(ŷ,y)
∂ŷ

∈ {−1, 1}, afhængig af om ŷ > y eller

ŷ < y. I tilfældet hvor sign(ŷ · y) < 0 er den afledte større i absolutte termer, da

a > 1. I backprop ganger vi den afledte af omkostningsfunktion på resten af kæden

via kæderegelen, hvormed den absolutte værdi af gradienten, alt andet lige, er større

i tilfældet, hvor sign(ŷ · y) < 0. Dette gør, at vi tager et større gradientskridt, når
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sign(ŷ · y) < 0, hvilket er fornuftigt, da vi hellere vil prædiktere udsving, der har

samme fortegn.

6.4 Resultater
Hyperparametre

Når vi skal træne vores model, er der mange hyperparametre, vi skal tage stilling til.

Alle hyperparametre påvirker i forskellig grad resultatet af modellen. Vi viser først

en oversigt over de gennemgåede hyperparametre:

Hyperparametre:

Læringsraten, α Valg af aktivering, Φ

Antal lag, L Antal neuroner i hvert lag, n(L)

Minibatch størrelse, m Grad af regularisering, λ

Momentum, ρf RMSProp, ρ

Learning rate decay, k Tålmodighed i early stopping, p

Straf på omkostningsfunktionen, a Dim word embedding matrix, p

Kontekst ord i W2V, m Negative sampling størrelse, k

Hyperarametrene har kun vejledende værdier, som beskrevet i de respektive afsnit,

hvilket gør optimering af netværkene til en empirisk proces. Reelt bør vi benytte

krydsvalidering til at teste forskellige kombinationer af hyperparametrenes værdier.

Grundet modellernes lange beregningstid, vælger vi dog kun at teste forskellige vær-

dier for α, L, Φ, n(L), λ, og k (learning rate decay). I vores test proces tester vi først

én hyperparameter i en basis model, og bruger den bedst performende værdi af den-

ne hyperparameter i fremtidige modeller. Det optimale valg af en hyperparameter

kan ændre sig, hvis ikke alle andre hyperparametre holdes faste, men dette tager vi

ikke højde for her.

Udgangspunktet for tests er med en simpel model med ét bidirektionelt LSTM lag

og ét NN lag med 3 neuroner. I LSTM benytter vi tanh aktivering, og i NN benyttes

ReLU. I output laget har vi en lineær aktivering, så vores prædiktion kan antage
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alle værdier. Endvidere benytter vi en minibatch størrelse på m = 1024, da denne

er hurtigst. Vi benytter early stopping, og gemmer vægtene for den iteration, der

performer bedst på valideringssættet. Vi træner maksimalt modellerne i 15 epoker,

og den gennemsnitlige kørselstid for 15 epoker er ca. 2 timer.

Vi standardiserer alle numeriske variable, før vi bruger dem som input i modellen,

og sammenligner modellerne på valideringstabet, da den model med lavest valide-

ringstab generaliserer sig bedst til nyt data. Vi vælger dog ikke kompromisløst den

model med lavest valideringstab. Hvis et lavere valideringstab er på bekostning af

større beregningstid, vurderer vi dette trade-off.

Stopord

Først tester vi betydning af stopord for vores model. Vi træner modellen efter at

have fjernet lavfrekvente ord, og træner dernæst en model hvor også begge typer

af stopord defineret i afsnit 6.1.1 fjernes. Vi får et svagt bedre resultat uden både

lavfrekvente ord og stopord målt på valideringstabet. Derudover træner modellen

hurtigere, når stopord er fjernet.

Modellens forbedring i performance kan skyldes, at ordbogs specifikke stopord pri-

mært er støj, da disse optræder i så mange tweets, at de ikke indeholder værdifuld

information. Endvidere er de præ-definerede stopord syntaks ord, som heller ikke

bidrager til modellen. Desuden bliver sekvenserne kortere, hvilket medfører færre

tidspunkter mellem ord af betydning og output fra LSTM.

Det resulterer yderligere i at padding genererer færre nuller, og derved opnår vi hur-

tigere træning.

Læringsraten

Læringsraten α nævnes ofte som den vigtigste hyperparameter at tune. Som default

er α = 0.001 i Adam algoritmen, men dette viser sig at være for høj en lærings-

rate. En høj læringsrate medfører hurtigere træning, men øger sandsynligheden for

Side 66 af 82



Student nr: 93823
Student nr: 92120

Kandidatspeciale
Copenhagen Business School 15/05/2019

at ende med et sub-optimalt sæt af parametre. Vi tuner modellen ud fra tests af

forskellige værdier af læringsraten:

Læringsrate min(train_loss) min(val_loss)
α = 0.001 0.8382 0.8640
α = 0.0005 0.8374 0.8637
α = 0.0001 0.8345 0.8520
α = 0.00005 0.8323 0.8475
α = 0.00001 0.8361 0.8512
αt = 0.001√

t
0.8345 0.8632

Tabel 6.2: Test af læringsraten α.

Vi ser α = 0.00005 giver både det bedste træningstab og valideringstab. Derfor væl-

ger vi denne læringsrate i fremtidige modeller.

Vi ser nu på udviklingen i træning med valget af α:

Figur 6.4.1: Udvikling af tab for α = 0.00005 målt per epoke.

Valideringstabet er mindst efter fem epoker, hvorefter det stiger. Modellen genera-

liserer sig altså bedst efter 5 epoker, selvom træningstabet forsat falder.
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Arkitektur

Vi udførte ovenstående test for læringsraten med ét bidirektionelt LSTM lag, og nu

tuner vi arkitekturen af vores LSTM del af netværket. I RNN afsnittet beskriver

vi, at vi maksimalt bruger 2-3 lag. Derfor har vi valgt at teste en model med 3

bidirektionale LSTM lag. LSTM delen af vores model ser nu ud på følgende måde:

Figur 6.4.2: Bidirektionelt LSTM med 3 lag.

I hver neuron eksisterer både et h̄(f) og h̄(b) grundet det bidirektionale netværk, som

dog vises ved h̄ i figuren.

Udvidelsen fra ét til tre LSTM-lag fører kun til marginalt bedre trænings- og vali-

deringstab. Disse er hhv. train_loss = 0.8320 og val_loss = 0.8472. Dette er på

bekostning af en kørselstid, der er 12 gange så lang. Kørselstiden for modellen med

tre LSTM-lag er 24 timer. Da vi deler vægte i LSTM fører udvidelsen til flere para-

metre i form af fire 4p × 2p vægt matricer, én for hver retning i det bidirektionale

netværk per lag, vi tilføjer. Den ekstra beregningstid findes primært i backprop, som

netop ikke antager delte vægte. Da vi har 86 inputs grundet padding, beregner vi

via backprop 4p · 2p · 4 · 86 ≈ 2.5mio. flere gradienter per iteration ift. LSTM med 1

lag, da p = 30. Mange af beregningerne er dog trivielle, da paddede nuller giver en

gradient på 0.

Grundet den kun lille forbedring i performance og store beregningstid, vælger vi at

bruge ét LSTM-lag i modellen.
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Tilsvarende tester vi modellen, hvor vi udvider NN-delen af netværket. Vi forsøger

at udvide modellen til hhv. 3, 5 og 8 skjulte lag. Figur 6.4.3 viser arkitekturen af de

3 og 8 lag.

Figur 6.4.3: NN med hhv. 3 og 8 skjulte lag.

Når vi tilføjer flere lag bør træningstabet blive mindst ligeså godt, men validerings-

tabet kan forværres, da det netop er træningsdata, vi optimerer ud fra.

Skjulte lag (neuroner) min(train_loss) min(val_loss)
3 (4,3,2) 0.8176 0.8424

5 (4,4,3,3,2) 0.8190 0.8524
8 (4,4,4,4,3,3,3,2) 0.8329 0.8654

Tabel 6.3: Test af NN arkitektur.

Tabet er lavest ved NN med tre lag efter 13 epoker. Figur 6.4.4 viser udviklingen i

trænings- og valideringstab over de 15 epoker.
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Figur 6.4.4: Udvikling i trænings- (solid) og valideringstab (stiplet) for forskellige
antal skjulte lag ved hver epoke.

Vi ser, at modellerne med 1 og 3 lag har markant lavere træningstab i de første

epoker, og de dybere netværk kræver flere epoker for at opnå samme resultat.

Efter 10 epoker er alle valideringstab omtrent det samme. Dermed finder vi hurtigt

de sammenhænge i data, der kan generaliserer sig til nyt data, hvorefter modellerne

ikke forbedres.

Vi vælger netværket med 3 NN lag, da dette opnår lavest valideringstab og har en

mere simpel arkitektur end de dybere netværk.

Valg af aktivering og regularisering

Vi tester nu effekten af valget af aktivering. Vores NN har indtil videre benyttet Re-

LU, da den stykkevis lineære funktion er hurtigere at finde gradienten på. Desuden

har vi undgået aktiveringsfunktioner som sigmoid, der har mættede stykker, hvilket

risikerer at gøre læringen langsommere.

Vi tester nu sigmoid funktionen sammen med batch normalisering, da batch norma-

lisering netop gør, at vi undgår de mættede stykker på sigmoid.

Vi benyttter det model setup, der hidtil har givet de bedste resultater, og vi batch

normaliserer i hvert skjulte lag, der nu benytter sigmoid som aktiveringsfunktion.
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Hvis vi implementerer modellen i virkeligheden og prædikterer præcis på tweet tids-

punktet, må vi tage højde for den situation, hvor vi kun har én test observation.

Her kan vi ikke benytte batch normalisering, da batch størrelsen er m = 1. I det-

te tilfælde justerer vi batch normalisering således, at vi udregner µ og σ for hele

træningssættet, og benytter dette til at normalisere den enkelte test observation.

Testen med sigmoid og batch normalisering giver et train_loss = 0.7835, som

er markant bedre end hidtil. Dog er valideringstabet mindst efter epoke 2 med

val_loss = 0.8654, som ikke er nogen forbedring.

Vi forsøger at forbedre modellernes generalisering ved at benytte L2 regularisering.

Vi tuner vores λ parameter og tester herefter også modellen med sigmoid aktivering

samt modellen med 8 lag, da disse performede godt på træningsættet men genera-

liserede sig dårligt.

Parameter straf λ min(train_loss) min(val_loss)
λ = 0.1 0.8933 0.9265
λ = 0.01 0.8188 0.8624
λ = 0.001 0.7803 0.8660

8 NN-lag, λ = 0.01 0.8590 0.8627
Sigmoid, λ = 0.01 0.8065 0.8614

Tabel 6.4: Test af regulariseringsparameter λ.

Fra ovenstående tabel ser vi effekten af regularisering. Træningstabene for modeller-

ne bliver dårligere for alle modeller. Valideringstabene for modellen med 8 NN lag

og modellen med sigmoid forbedres, men performer stadig dårligere end modellen

med 3 lag. Modellen med 3 lag forbedres ikke af at indføre regularisering.

Endvidere ser vi, at parametrene i modellen med λ = 0.1 straffes så højt, at model-

lens læring bliver langsom. Efter 15 epoker var trænings- og valideringstab faldende,

men grundet langsom konvergering, vælger vi ikke at forsætte træning af modellen.

Den bedst performende model med val_loss = 0.8424 er altså modellen med 3 NN
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lag fra tabel 6.4. Modellen generaliserer sig til et test sæt med test_loss = 0.8684.

Afkast

Vi undersøger nu, hvordan vores strategi ville performe i aktiemarkedet, ved at

benytte prædiktionerne fra den tunede model. Modellen er trænet på observationer

i perioden 16 september til 10 december, og afkastet måles i perioden 11 december

til 9 januar under tidligere nævnte antagelser.

Hver gang vi prædikterer, investerer vi I = ŷ · 100$, og gevinsten måles ud fra

investeringen og det faktiske aktieudsving som I · y. Optræder tweets med forskellig

fortegn i prædiktionen har vi altså både korte og lange positioner på samme tid.

Endvidere ser vi, at investeringen I er stigende i ŷ, hvorfor vi kan se prædiktionen

som et mål for, hvor sikre vi er på et udsving og derfor investerer flere penge.

En positiv indtjening siger dog ikke meget om performance i sig selv. For at kunne

sammenligne strategien med et benchmark må vi udregne et %-mæssigt afkast. Da

vi handler hyppigt, og beholdningen i markedet er svingende, skal vi tage højde for

dette. Vi definerer derfor vores afkast mål i procent som:

R =
I · y
M

(6.1)

hvor M er den pengemængde ($), vi minimum skal have på kontoen for at kunne

opretholde strategien til alle tidspunkter i test-perioden. Dvs. da vi handler hver

femte minut og beholder positionerne i 30 minutter, skal vi til enhver tid have

Mt ≥ max(It), hvor It angiver den samlede investering til tid t, og Mt angiver pen-

gemængden til tid t.

Perioden d. 24/12 16:00 til 16:30 udgør de 30 minutter, hvor vi investerer flest penge,

hvor It = $275. Vælger viM0 = $300 sikrer vi,Mt ≥ $275 til alle tidspunkter inklusiv

en buffer på $20 som sikkerhed til en virkeligheds situation, da min(Mt) = $296.7.

It = $275 er dog en ekstrem værdi, da vi gennemsnitligt har $19.6 i markedet i hver

30 minutters periode.
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Figur 6.4.5: Modellens performance vs udvikling i Tesla (lodrette venstre akse) i
perioden 11 december til 9 januar. Antal handler hvert interval (lodrette højre akse).

Figur 6.4.5 viser strategiens performance mod udviklingen i Tesla aktien i samme

periode. Graferne starter begge i værdien M0 = $300. Strategien giver ikke de store

udsving, og giver et afkast på R = 1.64%, mens Tesla aktien falder 7.76% i samme

periode.

Fra prædiktionerne ser vi, at modellen prædikterer gennemsnitligt lavere udsving

end de faktiske udsving i absolutte værdier. Det kan skyldes, at vi er bange for

at ramme forkert, da vi straffer hårdt for tab grundet omkostningsfunktionen med

a = 2. Således bliver risikoen ved at øge prædiktionen større end den forventede

gevinst.

Fejlkilder

Der er visse fejlkilder i modellen, som kan have indflydelse på de endelige resultater.

Vi fanger nødvendigvis ikke alle Tesla relaterede tweets med de tre Twitter-tags an-

givet i afsnit 6.1. Der er ingen garanti for at Tesla bliver nævnt i tweets, der vedrører

virksomheden. Desuden kan eksterne faktorer, så som Donald Trump tweets, have

indflydelse på aktiekursen, og disse fanger vi heller ikke med de valgte Twitter tags.
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Alternativet er at benytte flere søgeord, men dette kan samtidig give støj i modellen,

da tweets, der ikke vedrører Tesla således indhentes samtidig. Endvidere henter vi

tweets hver syvende dag, og vi risikerer dermed at tweets slettes mellem indsamlings

tidspunkterne.

Da vi bruger tekst data fra tweets forekommer stavefejl jævnligt. Optræder sta-

vefejlene sjældent, fjerner vi disse ved at fjerne lavfrekvente ord. Hvis en stavefejl

optræder i mere end fem tweets, får ordet en plads i ordbogen, og trænes således i

W2V modellen. Stavefejl leder til færre observationer af det faktiske ord, hvilket på-

virker word embeddingen for det faktiske ord. Der findes algoritmer til at korrigere

for stavefejl, men disse vil vi ikke gennemgå her.

Under antagelsen af at effekten af et tweet varer 30 minutter opstår der en fejlkilde,

da vi holder positionen fra ethvert tweets prædiktion mellem 27.5 og 32.5 minut.

Endvidere antager vi, at vi til enhver tid kan handle for en vilkårlig mængde til

markedsprisen. Skulle modellen implementeres i virkeligheden ville det ikke være en

realistisk antagelse for alle tidspunkter. Konsekvensen af dette er, at vores resultater

formodentlig bliver lidt dårligere, hvis modellen implementeres i virkeligheden.

7 Diskussion
Vores resultater tyder på, at modellen finder sammenhænge i data, der gør, at vi

får positivt afkast. Dog ville en strategi, hvor vi udelukkende gik kort i Tesla give et

afkast på 7.76% i samme periode. Dette afkast er under antagelse at pengemænden

M er fuldt investereret til alle tidspunkter. Det er langt fra tilfældet i vores model,

hvor vi gennemsnitligt har $19.6 investeret i markedet. Konsekvensen af dette er, at

afkastet ser dårligere ud, da strategien ofte er mere eksponeret til kontant behold-

ning. Det har dog været nødvendigt at sætte M højt, da vi ellers ikke kan opretholde

strategien. Dette reducerer det procentvise afkast.

Endvidere valgte vi at opstille en model, hvor vi straffede hårdt for tab. Omkost-

ningsfunktionen afspejler altså ikke måden at udregne afkast på direkte, hvilket
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formodentlig resulterer i et lavere afkast, end hvis vores omkostningsfunktion gjor-

de dette. Alternativt kan vi benytte en omkostningsfunktion, der afspejler afkastet

bedre. Dette kræver, at vi tager højde for den investerede mængde i omkostnings-

funktionen, men dette er en udfordring, da denne afhænger af ŷ.

Vi har i analysen antaget at alle tweets, uanset bruger, påvirker aktieudsvingene.

Alle brugere påvirker ikke tweets i samme grad, hvilket vi har forsøgt at tage højde

for med variable som “Followers” og “Verified”, som indeholder information, om hvor

indflydelserig en bruger er. Endvidere så vi flere ’Twitter-bots’, som hver dag ude-

lukkende rapporterede aktiekursen for Tesla, hvilket blot leder til støj i modellen.

Et alternativ er at analysere hvilke personer, virksomheder, nyhedsbureauer osv.,

der har størst indflydelse på Tesla aktien, og udelukkende hente tweets fra disse

Twitter-brugere. På denne måde henter vi færre irrelevante tweets, og vi ville kunne

træne indflydelsen af en specifik bruger i modellen, da denne variabel kunne indgå

som kategorisk variabel. Om dette ville resulterer i et bedre afkast er uvist.

Som alternativ til at træne vores egne word embeddings kan vi downloade præ-

trænede word embeddings, og således undgå at træne vores egen Word2Vec model.

Et eksempel på dette er Googles word embeddings, der er trænet vha. skip-gram

med negative sampling på nyhedsartikler, der i alt indeholder omtrent 100 mio. ord

og 3 mio. unikke ord. Google har trænet 300-dimensionelle embedding vektorer. Det

betyder, at vi i Python skal indlæse en embedding matrix, der fylder:

3 millioner ord× 300 features× 4 bytes/feature = 3, 6GB

Disse præ-trænede word embeddings optager altså meget hukommelse, og idet vores

netværk i forvejen kræver en del hukommelse til at gemme post-aktiveringer fra

forward prop, har vi valgt ikke at bruge Googles word embeddings. Desuden er

Googles word embeddings trænet på nyhedsartikler og ikke tweets, hvorfor de ikke

nødvendigvis er gode repræsentationer for ord i vores tilfælde, selvom de er trænet på

mere data (McCormick). Eksempelvis er cosinus til vinklen mellem de præ-trænede
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word embedding vektorer for “elon” og “ceo” formentlig ikke den samme som den vi

præsenterede i Tabel 6.2.

Som vi så fra ligning (5.3) tager vi i skip-gram modellen ikke højde for kontekst

ordets position i kontekst vinduet. Det er oplagt, at kontekst ordets position kan

have indflydelse på prædiktionen. Hvis vi eksempelvis ved, at der står “er” på første

plads i kontekst vinduet, så er det usandsynligt, at der også står “er” på plads

nummer to. Der findes udvidelser af skip-gram modellen, der tager højde for ordenes

position i kontekst vinduet, men disse har vi ikke undersøgt i denne opgave (Mnih

and Kavukcuoglu, 2013).

Vi kunne også have undersøgt, hvordan vi kan fortolke parametrene i modellen. I

vores endelige model ville det være interessant at vide, hvilke variable der har størst

indflydelse på prædiktionen. Vi vil eksempelvis gerne vide om vores tweets har nogen

indflydelse på prædiktionen, eller om det udelukkende er eksempelvis det laggede

udsving, der afgør prædiktionen. Fortolkning af neurale netværk er et emne for sig

inden for deep learning, som kunne have været interessant at undersøge nærmere.

8 Konklusion
I denne opgave gennemgik vi indledningsvis, hvordan et NN transformerer input til

output vha. forward propagagation. Vi finder de vægte, vi bruger i forward pro-

pagation vha. en gradient baserert metode, der opdaterer vægtene i den modsatte

retning af omkostningsfunktionen første afledte mht. de respektive vægte:

W (l) ⇐ W (l) − α ∂J

∂W (l)

Gradienten i ovenstående udtryk beregner vi vha. back propagation. Backprop er

effektiv i dens beregninger, da den gemmer et δ i beregninger gennem lagene, hvor-

med vi ikke skal udføre de samme beregninger flere gange. Med backprop beregner
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vi gradienten mht. W (l) således:

∂J

∂W (l)
= h(l−1)δ(l)T

I et netværk med ét neuron i hvert lag beregner vi δ(l) således:

δ(l) = w(l+1) · δ(l+1) · Φ′
(
a(l)
)

(8.1)

Her lader vi Φ betegne en brugervalgt aktiveringsfunktion. Hvis vi eksempelvis væl-

ger sigmoid som aktiveringsfunktion er Φ′(a) maksimalt 0,25, og således aftager δ

eksponentielt gennem lagene, hvilket leder til forsvindende gradienter. Vi forsøger

at gøre op for dette ved at bruge batch normalisering i lagene. Når vi anvender

batch normalisering får vi, især i de første iterationer, ikke for ekstreme værdier af

a i vores neuroner. Således sikrer vi at Φ(a) returnerer værdier omkring 0,25, men

selv i dette tilfælde får vi et problem med forsvindende gradienter. I stedet vælger

vi ReLU som aktiveringsfunktion:

Φ(a) = max{0, a} (8.2)

hvor Φ′(a) = 1 for a > 0.

Som udgangspunkt benytter vi hele træningssætet til at beregne ∂J
∂W

. For store

træningssæt er dette beregningsmæssigt rungt. I stedet kan vi opdele træningssættet

i minibatches, B = {v1, · · · , vm}, og estimere den faktiske gradient ud fra ét batch.

Således opdaterer vi vægtene ved:

W ⇐ W − α
∑
i∈B

(
∂J

∂W

)
i

(8.3)

Når vi estimerer den faktiske gradient ud fra minibatches, kan vi, alt efter størrelsen

på minibatchet, have høj varians på gradientestimaterne. Dette gør vi op for ved at

benytte Adam algoritmen, der bl.a. tager et eksponentielt aftagende moving average

Side 77 af 82



Student nr: 93823
Student nr: 92120

Kandidatspeciale
Copenhagen Business School 15/05/2019

over foregående gradienter, og således reducerer variansen på vores gradienskridt.

I dybe neurale netværk skal vi træne mange parametre, hvilket kan lede til overfit-

ting. For at begrænse overfitting indfører vi regularisering. Én type regularisering

er early stopping, hvor vi stopper træning af modellen, når valideringstabet vokser

i flere iterationer i træk. En anden type regularisering er L2 regularisering, hvor vi

straffer høje parameterværdier ved at tilføje en funktion Ω(W ) til omkostningfunk-

tionen, der gør netop dette:

J̃(W, b) = J(W, b) + λΩ(W ) (8.4)

Vores data består delvist af tweets, hvorfor vi har brugt en model, der kan håndtere

tekst data. Derfor bruger vi RNNer, der er en type modeller, vi kan bruge til at

fange sammenhænge mellem ord i tekst sekvenser. Idet input til RNNer består af

ord, skal vi finde en måde at repræsentere ord på. Det gør vi vha. skip-gram med

negative sampling, der returnerer mere similærer word embedding vektorer for ord,

der typisk optræder i samme kontekster end for ord, der sjældent optræder i samme

kontekster. Disse word embedding vektorer fortæller os altså noget om forholdet

mellem ord. Med RNNer forsøger vi netop at fange sammenhænge mellem ord, og

derfor er det fornuftigt, at vi initialiserer vægtene mellem RNNets input lag og første

lag med de word embeddings, vores skip-gram returnerer.

Til forskel fra NN er neuronerne i et lag forbundet med et sæt vægte, Whh. For ét

lag er disse vægte delte mellem alle neuroner i laget. I et RNN med ét lag beregner

vi et δ i backprop således:

δt = Whh · δt+1 · Φ′(āt) (8.5)

Hvis elementerne iWhh, wi,j < 1, trækker dette gradienterne mod 0, idet limt→∞w
t
i,j =

0, og omvendt for wi,j > 1. Derfor er problemet med forsvindende- og eksploderen-

de gradienter et betydeligt større problem i RNN end i NN. Vi kan reducere dette
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problem med en udvidelse af RNNer kaldet LSTM. I LSTM modellen benytter vi 3

gates: ī, f̄ , ō samt en celle enhed c̄. Værdierne af vores gates og celle enhed afhænger

således af et tidsindex, t. I tilfældet med ét lag opdaterer vi celle-enhederne til tid t

således:

ct = f · ct−1 + i · c (8.6)

Når vi beregner ∂J
∂Whh,t

, er det nu via ct, vi går igennem lagene. Da ∂ct
∂ct−1

= f , og f

afhænger af t, ganger vi derfor ikke med den samme vægt imellem tidspunkter. På

den måde retter vi op på problemet med forsvindende- og eksploderende gradienter.

I vores praktiske del har vi indhentet tweets vedr. virksomheden Tesla for perio-

den 16. september til 9. januar. Vores datasæt består af test data i form af tweets

samt meta data for hvert tweet. For samme periode har vi, via Bloomberg, hentet

aktiekursen hvert 5. minut. Vi labeller hvert tweet med det procentuelle udsving i

aktiekursen mellem tweet tidspunktet og ca. 30 minutter senere. Endvidere tilføjer

vi den foregående periodes udsving i aktiekursen samt den foregående perioden antal

handlede Tesla aktier til hver observation.

Før vi anvender teksten som input til vores model normaliserer vi tekst sekvenserne

for at fjerne støj. Derefter træner vi vores egen Word2Vec model på vores tweets.

Denne giver os meningsfulde resultater, hvor eksempelvis vinklen mellem word em-

bedding vektorerne for “elon” og “ceo” er lille. Vi har nu en word embedding matrix,

som vi bruger til at initialisere vægtene mellem input laget og første lag i vores

LSTM model.

Vi definerer vores egen omkostningsfunktion for at tage højde for, om vi prædikterer

udsving med det rigtige fortegne. Hvis sign(ŷ) 6= sign(y) taber vi nemlig penge, da

vi handler for ŷ enheder.

Vores data indeholder både numeriske variable og tekst data. Vi håndterer begge

typer data ved at modellere vores tekst data vha. en LSTM model med ét output

neuron. Det neuron anvender vi som input i et NN, der, udover prædiktionen fra
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LSTMet, tager de andre numeriske variable som input. Således har vi et NN oven

på et LSTM, og begge netværk optimeres samtidig ud fra den omkostningsfunktion,

vi har defineret.

Når vi fitter modellen til data, vurderer vi performance ud fra, hvor lavt et vali-

deringstab modellen opnår - dvs. hvor godt modellen generaliserer til nyt data. Vi

tester en række forskellige værdier for vores hyperparametre, og opnår det mindste

valideringstab på 0, 8424 for en model med 1 LSTM lag og 3 NN lag.
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