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En av de häftigaste varianterna av AI är
förstärkningsinlärning (reinforcement learning på
engelska). Det går ut på att en ”agent” får interagera
med en ”omgivning” och kan lära sig att utföra en viss
uppgift. Detta kan vara att spela spel (såsom AlphaZero
som blev världsbäst i schack), planera investeringar, eller
styra en maskin. Det senare är väldigt intressant för
reglertekniker, eftersom att styra en process kan vara rätt
invecklat, speciellt om processen är komplicerad. Med
förstärkningsinlärning spelar det i princip ingen roll vad
du har för system, utan agenten kan lära sig nästan vad
som helst. Ett problem är dock att en sådan agent inte har
några robusthetsgarantier — du vill att den kan fungera
bra även om den utsätts för störningar och mätfel.
Detta examensarbete tar lite nya idéer om robusthet för
neuronnätverk och prövar dem på förstärkningsinlärning
av en Furutapendel.

EN metod som föreslås för att kunna verifiera att ett
neuronnätverk har en viss robusthet är den så kallade

Lipschitzkonstanten. Det är något som finns i ”klassisk”
matematik och reglerteknik, och är i runda slängar ett mått på
hur mycket en förändring i insignalen kan påverka utsignalen.
Tanken är att om en regulator har en låg Lipschitzkonstant
så påverkas den inte så mycket av störande förändringar i
mätningarna, och har därmed god robusthet. Detta verkar
vettigt, och Lipschitzkonstanten har använts i liknande syften
förut.

Men hur ska man se till att agenten blir robust? Inom
maskininlärning brukar det göras med något som kallas ad-
verseriell träning. Det går ut på att under träningen så har
man en ”motståndare”, som hela tiden stör mätningarna som
agenten får. Denna motståndare designas ofta så att den stör
på ett sätt som är speciellt dåligt. Det är så att när en AI-
modell tränas så har den en så kallad förlustfunktion som
beskriver hur man vill att modellen ska bete sig, och som
modellen försöker minimera när den tränas. Ett vanligt sätt
att skapa en stark motståndare är att ta förlustfunktionen och
störa modellen så att den hamnar i tillstånd med högre värden
på funktionen, eftersom det betyder dåligt beteende. Metoden
för att göra detta som undersöks här kallas Projected Gradient
Descent (PGD). Den ges en viss gräns för mycket den får
störa, och hittar sedan den värsta störningen den kan inom
den gränsen. Den har prövats på ett ganska enkelt fall med
vägledd inlärning (supervised learning) av MNIST-datasetet,
som innehåller bilder på handskrivna siffror, och AIn ska lära
sig känna igen siffrorna.

Så vi ska undersöka om PGD också fungerar för att öka
robustheten hos förstärkningsinlärning av en fysisk process,

vilket är ett markant mer komplicerat system än MNIST-
klassificering. Den processen är en så kallad Furutapendel.
Den består av en pendel som sitter längst ut på en arm eller
cylinder som kan snurra runt. Målet är att snurra på armen
så att pendeln svingas upp och balanseras upprätt. Det är inte
jättesvårt att designa en ”klassisk” regulator för att göra detta,
vilket är bra då vi får något att jämföra med.

Eftersom denna metod tidigare använts för klassificering av
MNIST-datasetet så börjar vi med att testa på det. Det visade
sig att PGD-träning ökade robustheten hos modellen, och
en starkare PGD-motståndare gav mer robusthet, upp till en
gräns. Däremot är det inte lika tydligt att Lipschitzkonstanten
mäter robusthet särskilt väl. Till en början minskade Lips-
chitzkonstanten med ökande PGD-styrka, men sedan började
den öka igen — trots att robustheten fortfarande blev bättre.
Dessutom hade två modeller med olika PGD-styrka men
liknande robusthet, helt olika Lipschitzkonstanter. Så än så
länge verkar det som om PGD-träning förbättrar robusthet,
men att Lipschitzkonstanten inte stämmer överens.

För det mer komplicerade fallet med Furutapendeln så såg
testet ut såhär: agenten fick köra i 10 sekunder, och om pendeln
någon gång tappades efter fem sekunder så misslyckades
testet. Under testet så fick agenten mätningar som stördes av
olika mängder brus, och idén är att ju högre brusnivåer agenten
klarar av, desto mer robust är den.

Här blev resultaten mindre fina. Alla PGD-tränade agenter
utom en blev lika bra eller sämre än bas-agenten, och en blev
bättre. Det är svårt att säga exakt varför resultaten blev såhär,
men en gissning är att det mest beror på att träningsprocessen
är väldigt instabil. Det är något som gäller för nästan all
förstärkningsinlärning, och speciellt för adverseriell träning.
Troligtvis skulle metoden kunna fungera om man spenderar
lite mer tid på att hitta de bästa inställningarna: hur nätverken
ser ut, hur snabbt de ska uppdateras, hur man ska avgöra när
träningen ska stannas, osv.

För Lipschitzkonstanten så såg det ungefär likadant ut som
i MNIST-fallet. Det verkade inte som att konstanten hänger
ihop med robusthet, iallafall i detta test. Så vad kan detta
bero på? Troligtvis har det att göra med det faktum att
Lipschitzkonstanten är ett ”globalt” mått. Den kollar på hur
mycket en ändring i insignalen kan förstärkas för ALLA
möjliga insignaler. Men i verkligheten har vi inte alla möjliga
insignaler. För MNIST så är alla värden mellan 0 och 1, och
pendelagenten får mätningar i sinus och cosinus, som är mellan
-1 och 1. Så vi bryr oss inte om robustheten för, säg, 5. Hade
man hittat på en variant som bara tittar på de värden vi är
intresserade av så hade den kanske varit bättre.

Sammanfattningsvis kan vi säga att PGD-träning fungerar
i ett enkelt fall, men att det blir knepigare för ett mer kom-
plicerat system. Dessutom är Lipschitzkonstanten förmodligen
inte det bästa måttet på robusthet.


