
Resultaten 

Transfer learning methode1 

• Virtual screening:  
– Automatisch voorspellen (antivirale) eigenschappen 

moleculen (b.v. : 1&2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Standaard machine learning technieken:  
succes indien genoeg training data beschikbaar 

– Experimenten in labo: duur & arbeidsintensief: 

Voor veel virussen weinig data beschikbaar 

 Inaccurate modellen 

 

• Transfer learning: 
– Gebruiken van kennis uit andere domeinen (b.v.: 

over virussen A & B)  om de performantie van een 
nieuwe taak in het doeldomein (virus X) te 
verbeteren 

– Doel van transfer learning: 

 

 

 

 

 

 

 

• Doelstelling: 
– Pas transfer learning toe op virtual screening naar 

antivirale medicijnen 

Accuratere voorspelling antivirale eigenschappen 
moleculen voor virussen met beperkte training data 

Betere selectie van moleculen voor experimenten in 
labo 

Bespaar tijd en geld bij zoeken naar antivirale       
medicijnen  

 

 

• Goede resultaten voor transfer bij beeldherkenning 

• Optimale model door oplossen van aanpassing LS-SVM optimalisatieprobleem zodat kennis van hulpdomein in 
rekening wordt gebracht 

• Experimenten op 4 verschillende varianten 
rhinovirus 
• menselijke varianten 2,14,16 en 89 

• Model leren voor 1 variant : doeltaak 

• Data 3 overige varianten: kennis uit auxiliary domein 

• Model: binaire classifier 
• + : interessant molecule    - : oninteressant molecule 

• Interessant = lage EC50 (concentratie nodig om 
virusreproductie met 50% tegen te houden) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Veelbelovend resultaat 
• Aangetoond dat transfer learning kan bijdragen aan verbetering 

virtual screening naar antivirale medicijnen 

• Verder onderzoek 
• Evalueren of gelijkaardige positieve resultaten consistent kunnen 

behaald worden bij transfer over varianten van eenzelfde virus soort. 

• Voorlopig enkel succes behaald voor transfer binnen zelfde serotype. 
Is het (mits aanpassingen aan techniek) mogelijk succesvol transfer 
learning toe te passen over sterk verschillende virussen? 

• Analyseren in welke gevallen transfer learning een negatief effect 
heeft op het geleerde model (= negatieve transfer) met als doel dit te 
voorkomen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situering en doelstelling 

Master of science in de 
ingenieurswetenschappen: 
computerwetenschappen 

 
 
 

Masterproef 
Michael Reusens 

 
 
 

Promotor 
Prof. Jan Ramon 

 
Begeleider 

Dr. Kurt De Grave 

Academiejaar 
2013-2014 

Transfer learning antiviral medicine 

Maakt 
ziek 

1:Stopt 
virus? 

2: Schaadt 
mens niet? 

1:Tommasi, Tatiana, Francesco Orabona, and Barbara Caputo. "Safety in numbers: Learning categories from few examples with multi model knowledge transfer." Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2010 IEEE Conference on. IEEE, 2010. 

  

• Kennis uit auxiliary domein 
• w’j: LS-SVM hyperplane over hulp data 

• Kennis doeldomein 
• xi : input vector van training voorbeeld i 
• yi : label van training voorbeeld i (-1 of 1) 
• l+ : hoeveelheid positieve training data 
• l- : hoeveelheid negatieve training data 

• Te leren 
• βj : Schaalfactor bijdrage auxiliary data w’j (0 ≤ βj  ≤ 1) 
• w : LS-SVM hyperplane 
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