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Abstract
This report deals with the computer science topic of data mining, especially the issues
of clustering and classification. The aim is to search for a correlation from sampled
engine testing data to its warranty costs. The purpose is to predict which engines are
prone to high costs. In addition some techniques for solving the problem are
compared.

The clustering is done with K-means method and Kohonen-maps, and the classification
is done with Artificial neural networks and Decision Trees.

The study shows that a correlation exists, but also that it is too weak and fuzzy to be
useful in the production. At best, the techniques used are able to classify about 70% of
the engines correctly.
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Sammanfattning
Rapporten behandlar arbetet att med data mining-metoder finna ett samband i insamlad
information. Data mining är ett begrepp för att till ämpa artificiell intelli gens på en
större datamängd. Syftet är i detta fall att hitta ett sätt att klassificera dieselmotorer.

Den datamängd som används kommer från mätningar vid testkörning av dieselmotorer
och garantikostnader som motorerna ger upphov till efter leveransen från fabriken.
Målet är att finna ett samband mellan testvärdena och kostnaden i syfte att kunna
identifiera kostnadsbenägna motorer redan vid testkörningen.

En klusteranalys görs med två olika tekniker, K-means method och Kohonen-nät, som
visar att det föreligger ett svagt men ändå förnimbart samband. En jämförelse mellan
teknikernas resultat och användbarhet görs.

Två tekniker används till att bygga klassificeringsverktyg som skall kunna sortera ut
motorerna med höga kostnader. Teknikerna som används är beslutsträd och artificiella
neurala nätverk. Båda dessa tekniker klarar att klassificera motorerna rätt till omkring
70%. Resultaten och användbarheten jämförs även här.

Slutsatsen av arbetet är att det föreligger ett samband. Detta är dock för svagt och
otydligt för att kunna användas som klassificeringsunderlag för praktiskt bruk.
Jämförelsen visar att Kohonen-nät och Artificiella neurala nätverk är att föredra för
den här typen av problem.



Introduktion

2

1. Introduktion
Föreliggande rapport är ett examensarbete 20 poäng i datavetenskap vid Högskolan i
Skövde.

Arbetet rör sig inom området Artificiell intelli gens (AI). Tyngdpunkten ligger på Data
mining och mer specifikt på klassificering och gruppering av objekt. Data mining är ett
begrepp för arbetet att med hjälp av tekniker från AI-området hitta värdefull
information i en stor mängd insamlad data på ett automatiserat sätt. (Se kap. 2 för en
närmare förklaring och definition av begreppet.)

Avsikten med detta arbete är att testa och jämföra några tekniker för data mining samt
att pröva huruvida dessa kan användas för att klassificera dieselmotorer efter deras
framtida garantikostnader i samband med testkörningen på motorfabriken. Den
datamängd som används som exempeldata är fakta om motorerna, de insamlade
mätvärdena vid testkörningen av de nybyggda motorerna och viss historik efter att de
monterats i olika fordon.

1.1 Motiv till ämnesvalet

1.1.1 Datorer i samhället

Samhället som vi lever i blir allt mer datoriserat. Idag används datorer på en mängd
ställen som bara för några år sedan skulle ha varit otänkbart. Datorer styr eller stödjer i
princip alla funktioner i det moderna samhället och industrin. Det innebär samtidigt en
möjli ghet att samla in och lagra information om den verksamhet där datorer används.
Denna ökade datoranvändning och de sjunkande priserna på datorteknologi, i
synnerhet på lagringsmedia, innebär att mängden lagrad information växer kraftigt. Det
faktum att informationen nu lagras på datormedia och inte på papper, gör
informationen till gänglig på ett helt annat sätt än tidigare. Frågan blir då hur all denna
data kan användas till något nyttigt.

1.1.2 Nya tekniker

Datavetenskapen är en ung vetenskap som hela tiden gör nya framsteg. Dessa framsteg
utvecklas snabbt från experiment- och laboratorienivå till kommersiella produkter. En
växande gren inom datavetenskapen är data mining, som till stor del bygger på ett antal
AI-tekniker för att hitta samband och strukturer i stora mängder data.

1.2 Problemområdet

Problemområdet är databehandling. Det gränsar till statistisk behandling av en
datamängd. Istället för traditionella statistiska metoder, används tekniker som
utvecklats inom AI-området för att lösa problemet. Dessa tekniker är utrustade med
olika sökalgoritmer som på ett ” intelli gent” sätt söker igenom datamängden på ett
effektivare sätt än statistiska metoder. Några av de framtagna teknikernas egenskaper
jämförs genom att de appliceras på en exempeldatamängd. Det problem som valts är
att i exempeldatan undersöka om det är möjli gt att hitta en mappning mellan en större
mängd insamlad data och den utdata som den resulterar i. Det som finns är ett stort
antal inparametrar och ett utvärde. Däremot finns det ingen uppfattning om hur varje
inparameter är relaterad till utvärdet. Det är heller inte det primära att reda ut. Det
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väsentliga är att hitta en metod att kunna förutse utvärdet vid en given uppsättning
värden på inparametrarna.

1.3 Problemet i ett vidare sammanhang

Denna klassificering eller kategorisering med hjälp av insamlade data är något som är
intressant i ett större perspektiv. I vårt samhälle samlas det in en enorm mängd data
inom de mest skiftande områden. Databaserna blir större och fler i takt med att allt mer
inom administration och industri får datorstöd. Att behandla all denna data och att hitta
relevant information i den är dock ibland en svår uppgift. Den relevanta och intressanta
informationen kan ofta vara av övergripande karaktär, samband och förhållanden
mellan data. För att lyckas krävs kraftfulla verktyg som på ett intelli gent sätt bearbetar
datamängden. Detta arbete vill visa och testa några metoder att lösa den uppgiften
utifrån valda perspektiv. Den datamängd och det problem som behandlas här är
specifikt för Volvo, men teknikerna som används och erfarenheterna av testerna är
generella och bör därmed kunna överföras till andra sammanhang. Jämförelsen av
teknikerna bör också vara överförbar på andra arbeten med den här typen av data.

1.4 Översikt av efterföljande kapitel

Här följer en kort beskrivning av rapportens efterföljande kapitel. Kapitel 2 beskriver
data mining översiktligt. Begreppet definieras och ett antal metoder, tekniker och
problem presenteras. Kapitel 3 är en kort introduktion till ämnet Artificiell Intelli gens.
Några olika grenar inom AI presenteras. I kapitel 4 beskrivs problemet mera ingående.
Volvos intresse i undersökningen förklaras, frågeställningar och hypoteser beskrivs. En
ansats till l ösning och ett förväntat resultat presenteras. Kapitlen 5 - 7 tar upp de
metoder, tekniker och mätpunkter som står till buds, och valen av dessa. Den använda
datamängden presenteras i kapitel 8. Kapitel 9 och 10 beskriver arbetet med och
resultatet av klusteranalysen respektive klassificeringen. Resultaten analyseras i
kapitlen 11 och 12. I kapitel 13 redovisas de slutsatser som dragits och kapitel 14
diskuterar möjliga fortsättningar och fördjupningar av det här arbetet.
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2. Data M ining
Det engelska uttrycket ‘data mining’ är en beteckning på den företeelse som försöker
att hitta värdefull information i en stor mängd insamlad data. Ett försök till svensk
översättning skulle kunna bli ”datasökning” eller ”gruvbrytning bland insamlad data”.
Eftersom det saknas ett vedertaget svenskt ord för verksamheten, kommer uttrycket
‘data mining’ att användas konsekvent i rapporten.

2.1 Definition av begreppet

Eftersom data mining är en relativt ny verksamhet, så finns det ingen enhetlig,
vedertagen definition av begreppet. Ett antal forskare och andra som arbetar inom
området har gjort sina egna försök till definition. Här är en i mängden (Holsheimer och
Siebes 1994):

Data mining is the search for relationships and global patterns that exist in
large databases but are ‘hidden’ among the vast amount of data, such as a
relationship between patient data and their medical diagnosis. These
relationships represent valuable knowledge about the database and the
objects in the database and, if the database is a faithful mirror, of the real
world registered by the database.

Det gäller alltså att hitta övergripande samband och globala mönster bland en stor
mängd lagrad data. Nyttan med detta letande kan delas in i två huvudgrupper, vilka
presenteras nedan.

2.1.1 Förutsäga trender och beteenden

Data mining kan på ett automatiserat sätt hitta information för att göra förutsägelser i
stora databaser. Med traditionella statistiska metoder innebär detta mycket arbete och
stor tidsåtgång. Med data mining kan svaret snabbt tas direkt från databasen. Det kan
gälla att hitta rätt målgrupp för ett utskick av direktreklam eller en annonskampanj,
eller att simulera hur en viss befolkningsgrupp reagerar på olika förändringar i sin
tillvaro, sänkt barnbidrag, höjd bensinskatt eller lördagsöppna systembutiker.

2.1.2 Upptäcka okända mönster

Här används data mining-teknikerna till att automatiskt bearbeta stora databaser för att
hitta globala, övergripande mönster i datan. Målet är att hitta relationer mellan data
som normalt anses som oberoende av varandra. Inom handeln kan det användas för att
identifiera vilka varor som ökar i försäljning som en följd av en kampanj för en annan
vara. Det kan också gälla att hitta oväntade effekter av politiska beslut hos
befolkningen.

2.2 Behovet/bakgrund

Människan har alltid samlat information, från sumerernas kilskrift för att administrera
den skördade säden till SCBs årliga utgåva av Statistisk årsbok. Dagens moderna
samhälle samlar på sig information i en mängd som aldrig tidigare har skett. Dessutom
samlas den för första gången in av datorer och lagras på medier som kan hanteras av
datorer. Insamlingen av information med datorer sker överallt i vårt samhälle, vid
inköp i livsmedelsaffären, vid uttag i Bankomaten, vid beställning av tåg- eller
flygbilj ett, vid varje telefonsamtal, vid inpasseringssystem till kontor och
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portuppgångar, vid sjukhusbesök, vid betalning över post- och bankgiro. Listan kan
göras mycket lång.

Detta innebär att gigantiska mängder med information finns lagrat. Den här datan finns
som sagt lagrad så att den kan bearbetas av datorer. De naturliga följdfrågorna av detta
blir då: Kan den här datan användas till något nyttigt? Finns det värdefull information
utöver varje registrerad post? Här uppstod begreppet data mining.

Eftersom den stora mängden data gör det i princip omöjli gt att besvara frågorna med
manuella metoder, började ett sökande efter datorstödda metoder.

2.3 Två perspektiv/angreppssätt

Det går att angripa problemet från olika håll. Dessa kan delas upp i två kategorier,
beroende på hur datamängden används.

2.3.1 Verifiering

Datamängden och metoden används för att verifiera en hypotes genom att bekräfta
eller förkasta den. Det innebär att användaren måste ha en idé om ett troligt samband
bland datan, och formulera en fråga som bekräftar eller avfärdar hypotesen. Svaret
leder i sin tur till en ny hypotes och fråga mot databasen. Genom denna iterativa
process kan man gräva sig allt djupare och avgränsa sig alltmer, för att till slut nå
värdefull information. Denna process till för ingen ny kunskap, den uttalar sig bara om
den ställda hypotesen.

Det råder dock delade meningar huruvida detta skall räknas som data mining. En del
anser att det skall vara en automatiserad process med AI-tekniker för att räknas som
data mining (Moxon, 1996).

2.3.2 Upptäckande

Här finns inga hypoteser eller idéer. Metoden får inga restriktioner eller styrmedel
Istället söker det på egen hand igenom datamängden på jakt efter värdefull information
genom att upptäcka samband, trender eller generella drag. Datan kan sedan grupperas,
kategoriseras eller klassificeras. Här framkommer ny kunskap som var dold i datan.
Det svar som erhålls kan dock vara svårt att tolka, eftersom man inte vet vad man skall
leta efter.

2.4 Tekniker

Ett antal olika tekniker har använts för att lösa uppgifter inom data mining. De är
hämtade från skilda discipliner som statistik, logik, traditionell programmering och
artificiell intelligens. Här följer några huvudinriktningar.

2.4.1 Artificiella neurala nät

Artificiella neurala nät (ANN) är den gren inom Artificiell intelli gens som försöker
simulera den mänskliga hjärnans sätt att arbeta. De bärande idéerna har hämtat sin
inspiration hos de mänskliga hjärncellernas funktion. Man har utvecklat en matematisk
modell som har förmågan att lära sig av erfarenhet. Styrkan hos ett ANN är att det kan
lära sig generella samband mellan in- och utdata utifrån presenterade exempel. Det kan
hitta meningsfulla strukturer i komplicerad och ofullständig data. Därför används det
till att hitta mönster och trender som är svårfunna och alltför komplexa för att
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upptäckas av människor eller konventionella tekniker. Ett tränat nät kan sedan
användas till att förutsäga trender (Smith 1993).

2.4.2 Beslutsträd

Beslutsträd är en kunskapsrepresentation som delar in datamängden i ett antal finita
klasser. Vid varje nod analyseras ett attribut och beroende på dess värde väljs en väg
ned i trädet. Vid nästa nod upprepas förfarandet. Varje post eller objekt klassificeras
genom att följa en viss väg ned genom trädet till slutnoden, lövet, som också är
klassen. Trädets arbetssätt är lätt att förstå sig på, varje nod har sin egen regel
oberoende av resten av trädet. Reglerna vid noderna kan antingen hämtas från
mänsklig kunskap i ämnet, eller tas fram direkt av programmet som genererar trädet
genom en exempelmängd.

2.4.3 Genetiska algoritmer

Genetiska algoritmer är en metod som bl. a. används för olika optimeringsproblem.
Den har hämtat sin idé från utvecklingslärans teorier om överlevnad för den bäst
anpassade. Algoritmen använder en programmeringsmässig variant av korsning av
arvsanlag och mutation av gener. En uppsättning lösningsförslag testas med något
mätverktyg, rangordnas och de bästa till åts överleva och bilda nya lösningsförslag
genom att korsa sina egenskaper. Mutation simuleras genom att enstaka attribut till åts
förändras slumpmässigt, fritt eller inom ett givet intervall (Fogel, 1995).

2.4.4 Närmaste-granne-metoden

Närmaste-granne-metoden är en metod som grupperar posterna i databasen beroende
på hur lika varandra de är. De som liknar varandra mest sammanförs till en klass.
Hänsyn kan tas till vissa utvalda attribut eller till alla attribut. Respektive attributs
likhet/olikhet vägs in i beslutet enligt någon nyckel.

2.5 Problem

I arbetet med data mining används oftast en eller flera databaser som källa för den data
som skall behandlas. Denna data är inte lagrad med tanke på att kunna användas av
data mining-verktyg, utan är en slags rådata, råmaterial. Detta kan medföra ett antal
problem, varav några som har identifierats diskuteras nedan.

2.5.1 Begränsad information

Eftersom databaser oftast designats för andra ändamål än data mining, kan viktiga
attribut saknas. Det kan gälla uppgifter som är signifikant för hela klasser, sådant som
hade möjliggjort eller underlättat inlärningsprocessen eller klassificeringsprocessen.

2.5.2 Brus

Brus är beteckningen på de data som utsätter processen för störningar. De är
huvudsakligen av två typer, saknade värden och felaktiga värden. Saknade värden
innebär att något attribut inte har till delats något värde. Det kan orsakas av
ofullständigt ifyllda blanketter, ej uppmätta värden eller sensorer som falerat. Dessa
luckor i datan orsakar olika mycket bekymmer för olika data mining-tekniker.
Luckorna kan hanteras på ett antal olika sätt. Felaktiga värden innebär att det finns ett
värde på attributet, men det är inte det sanna värdet. Det kan vara svårt att avgöra vad
som är ett felaktigt värde. All form av mätning och uppskattning ger upphov till fel.
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Dessa följer normalfördelningskurvan, den s.k. Gausskurvan, och kan hanteras med
statistiska metoder. Fel kan också komma från fel i inmatningen av värden,
tangentslagsfel eller fel i den elektroniska överföringen. Dessa fel avviker oftast
kraftigt mot det normala, och kan då sorteras ut som orimliga.

2.5.3 Osäkerhet

Resultatet av data mining innehåller en viss osäkerhet av ovan nämnda skäl. Graden av
osäkerhet är avhängig storleken på, och mängden av brus, men också verktygets
känslighet för brus. Ur ett data mining-perspektiv är det alltså viktigt att
datainsamlingen sker med så noggranna och exakta metoder som möjligt.

2.5.4 Förändringar/relevanta fält

Databaser har ett dynamiskt till stånd så till vida att information kontinuerligt läggs till ,
förändras och tas bort. Det innebär att resultatet av en data mining är en färskvara.
Resultatets relevans beror på hur mycket databasen har förändrats efteråt. Det är också
av betydelse vilka attribut som förändras. Vissa fält är tyngre, innehåller viktigare
information, än andra. Vilka fält som är mest relevanta varierar beroende på
problemets art och på vilken data mining-metod som används.

2.6 Metoder

Ett antal olika data mining-metoder har utvecklats för att angripa olika slags problem.
Vilken metod som skall användas beror på vilken typ av information som önskas ur
datamängden.

2.6.1 Klassificering

Används lämpligen när det finns ett antal fördefinierade klasser. En modell för
klassificering av enstaka objekt utvecklas genom att algoritmen får se ett antal objekt
som redan är bestämda att till höra olika klasser. Efter denna ‘ träning’ kan modellen
sedan användas till att klassificera nya objekt.

2.6.2 Association

Association innebär att man försöker hitta objekt som ofta förekommer till sammans.
Datamängden söks igenom för att hitta objekt som relaterar till varandra. Ett exempel
är att identifiera varor som ofta köps till sammans genom att undersöka flera inköp och
studera sammansättningen av varor i varje inköp.

2.6.3 Sekvens/tidsmönster

Här analyseras data med avseende på tiden för händelsen för att upptäcka mönster i
den kronologiska ordningen. Detta för att identifiera trender, en viss händelse följs ofta
av en viss annan händelse. Har A skett så sker också B. Detta är användbart
exempelvis för riktad marknadsföring eller för att förhindra försäkrings- och
kreditkortsbedrägerier. Det går också att upptäcka mönster i tidsrymd som förflyter
mellan olika händelser. En viss tid efter A så sker B. Användbart exempelvis för att
planera samhällsservice eller bestämma tidpunkt för den riktade marknadsföringen.
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2.6.4 Kluster/segment

Klusteralgoritmer används för att dela in en stor mängd objekt i ett begränsat antal
segment. Den söker igenom datan för att finna karaktäristiska drag hos objekten, som
sedan grupperas med avseende på dessa karaktärsdrag. Detta kan ske utan att i förväg
definiera segmenten eller ange vilka attribut som skall styra grupperingen. Detta är
många gånger det första steget i att undersöka innehållet i en databas.

2.6.5 Bedömning/uppskattning

En variant av klassificeringsmetoden. Även här krävs en träningsmängd för att lära upp
modellen. Istället för att dela in objekten i avgränsade grupper så bedöms varje objekt i
ett antal dimensioner i datan. Objektet till delas därefter rankingpoäng i förhållande till
träningsmängden. Detta gör att man inte behöver fördefiniera grupperna. Gränserna för
grupperna kan bestämmas utifrån de rankade objekten, för att erhålla önskad storlek på
grupperna. Skall man t.ex. fylla en kurs med ett bestämt antal deltagare kan man inte
sätta upp antagningsgränsen i förväg, utan får i efterhand sätta gränsen i rankinglistan.

2.6.6 OLAP

Förkortningen står för On-line-analytical-processing, och är ett analysverktyg baserat
på traditionella statistiska tekniker. Det råder delade meningar om huruvida OLAP
skall räknas som äkta data mining. Det som diskuteras är hur automatiserad processen
skall vara, och i vilken utsträckning AI-tekniker skall användas för att få kallas data
mining. OLAP kan användas för verifieringsuppgifter som beskrivs i 2.3.1 men inte det
letande som beskrivs i 2.3.2.

2.7 Tillämpningsområden

Data mining har till ämpningsområden överallt där data samlas in och lagras. Här ges
exempel på några tänkbara arbetsuppgifter:

• Handel/marknadsföring – Identifiera köpvanor hos kunder, hitta kundmönster i
befolkningsdemografin, förutse respons på reklamutskick eller göra ‘matkasse’-
analyser.

• Bankväsendet – Förutse trender i aktiemarknaden, bedöma kreditvärdigheten
hos låntagare och kreditkortsinnehavare, identifiera ‘goda’ kunder, upptäcka
mönster hos kreditkortsbedragare och andra svindlare eller hitta samband mellan
olika finansiella företeelser.

• Sjukvård – Hitta samband mellan symtom, förutse biverkningar, identifiera
samband mellan sjukdomar och social miljö eller mäta hur lyckad en behandling
är för en viss sjukdom.

• Industrin – Optimera lagrets organisation, förutse effekten av förändringar i
produktionen eller identifiera kvalitetsbrister.
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3. Ar tificiell Intelli gens
Artificiell Intelli gens är den gren inom datavetenskapen som både försöker förstå vad
intelli gens är och att bygga intelli genta maskiner. Med intelli gent maskin kan avses en
maskin som kan fatta rätt beslut eller agera rätt beroende på förändringar i omvärlden,
och därmed också i mottagen data. Det kan också vara att lära sig, att öka sitt
kunnande varefter ny information blir tillgänglig.

Russell och Norvig (1995) delar in artificiell intelligens i fyra kategorier:

• Agera som en människa. Imitera mänskliga beteenden som att hantera naturligt
språk, kunna minnas saker, dra slutsatser även med ofullständig och motstridig
information, kunna lära sig nya saker och någon form av rörelseapparat för att
förflytta sig och påverka sin omgivning.

• Tänka som en människa. Imitera den mänskliga hjärnans funktion och arbetssätt.
Eftersom väldigt lite är känt om hur hjärnan faktiskt fungerar är det svårt att
bygga maskiner som skall fungera på liknande sätt.

• Tänka rationellt. Att i varje situation tänka ”rätt” dvs logiskt. Att fatta rätt beslut
och dra rätt slutsatser beroende på given data.

• Agera rationellt. Agera på ett sådant sätt att det givna målet uppfylls, givet vissa
förutsättningar.

En annan uppdelning kan göras i en generaliseringsdel och en expertsystemdel
(Gardner 1985). Generaliseringsdelen är de program som på ett övergripande sätt kan
appliceras på nästan vilket problemtyp som helst. Expertsystemen är program som
innehåller en mycket detaljerad kunskap inom ett specifikt område.

AI kan också delas upp beroende på hur programmen arbetar, vilka bakomliggande
idéer som finns i programmen.

3.1 Klassisk AI

Program enligt klassisk AI-modell är regelbaserade. De är uppbyggda av en samling
fakta och regler att till ämpa på faktamängden enligt ett formellt språk, t.ex. första
ordningens logik. Programmet drar logiskt korrekta slutsatser utifrån dess lagrade
fakta och regler med hjälp av en inferensmekanism. De fakta och regler som finns i
programmet är hämtade från mänsklig kunskap i ämnet.

3.2 Evolutionär AI

Programmens uppbyggnad och arbetssätt är inspirerade av evolutionsteorin om det
naturliga urvalet och uppkomsten av nya varianter genom mutation. Sannolikheten för
överlevnad och fortplantning är störst hos de individer som är bäst anpassade till sin
uppgift. Programmen arbetar med en grupp (population) av lösningar (individer) som
var och en prövas och rangordnas med en funktion som mäter dess kvalitet. De bästa
individerna väljs som föräldrar till nästa generation. Nya individer ärver egenskaper
från föräldrarna genom överkorsning. Mutation till åts genom att slumpvis förändra
någon eller några egenskaper hos den nya individen. Den nya populationen rangordnas
med funktionen. På detta sätt evolveras lösningar som blir bättre och bättre till s
optimala eller nära optimala lösningar erhålls (Fogel, 1995).
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3.3 Neurala nätverks-AI

Artificiella neurala nätverk har inspirerats av hjärnans uppbyggnad och arbetssätt.
Hjärnan består av en mängd relativt enkla enheter, kallade neuroner. Dessa är
hopkopplade till ett nätverk där varje neuron kan ta emot signaler från andra neuroner
och, beroende på storleken av dessa signaler, i sin tur välja att skicka ut en signal till
andra neuroner eller att låta bli. Program som är uppbyggda efter denna modell kan
liknas vid ett nätverk där en del noder tar emot signaler från omgivningen och andra
skickar ut signaler till omgivningen, andra tar emot och skickar iväg signaler till och
från andra noder.

Varje koppling mellan två noder till delas ett värde, kallad vikt. Den signal som skickas
via kopplingen multipliceras med vikten. Storleken på den signal som kommer fram till
noden kan på så sätt förändras genom att viktens värde justeras. Den mottagande
noden summerar alla sina ingående signaler och, beroende på ett tröskelvärde, avgör
om den i sin tur skall skicka någon signal vidare. Genom att förändra vikterna i nätet
kan man få nätet att producera en önskad utsignal för varje given insignal. Detta kallas
att träna nätet. Nätet kan på detta sätt lära sig att approximera vilken matematisk
funktion som helst (Smith, 1993) .
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4. Problembeskr ivning
Problemområdet undersöks genom att en eller flera data mining-metoder/tekniker
appliceras på en datamängd i syfte att hitta övergripande mönster och samband.
Resultaten av appliceringen av de olika metoderna på datamängden mäts och bedöms
utifrån några valda perspektiv. De olika metodernas egenskaper jämförs.
Tyngdpunkten ligger på de metoder som finns för att klassificera data, men även
klustermetoder testas. Den datamängd som används vid testningen har ställts till
förfogande av Volvos dieselmotorfabrik i Skövde. Varför problemet är av intresse för
Volvo beskrivs nedan.

4.1 Volvos problem

Frågeställningarna i  rapporten är till vissa delar  initierade av utvecklingsavdelningen
på Volvos fabrik i Skövde. Där finns ett intresse av AI-tekniken och dess möjli ga
tillämpningar inom industrin.

Bakgrund

Vid Volvos dieselmotorfabrik i Skövde till verkas 80 - 90 000 motorer årligen.
Motorerna kan unikt identifieras genom modellbeteckning och motornummer. Varje
motor testkörs i 45 minuter och en mängd mätvärden ( 30-40 st.) avläses och lagras
till sammans med annan information om motorn. Dessa mätvärden lagras i en databas
utan att senare användas på något systematiskt sätt. Varje mätvärde måste ligga inom
en fastställd tolerans för att motorn skall godkännas. De motorer som behöver åtgärdas
för mekaniska fel eller inte klarar testkraven, skickas till baka till monteringen (rejektas)
och felets art bokförs enligt ett kodsystem. Dessa motorer återkommer sedan för ny
testkörning.

Monteringen av motorn i ett fordon sker på någon av de sammansättningsfabriker som
Volvo har på skilda håll i världen. Motorn kan sedan följas så länge den servas på
verkstäder som är auktoriserade av Volvo.

Problemet

En del av de godkända motorerna uppnår inte den till förlitlighet som förväntats, trots
att de alltså har klarat kraven vid testkörningen. Detta leder till garantikostnader och
goodwill -förlust för till verkaren och oväntade kostnader för driftstopp för kunden. Det
kan också leda till att kunden väljer ett konkurrerande märke nästa gång.

Mål

Målet är att hitta någon teknik som gör det möjli gt att redan i samband med
testkörningen upptäcka de motorer som inte kommer att klara förväntad till förlitlighet.
Det är inte nödvändigt att kunna förutsäga alla motorers kommande garantikostnader,
bara att identifiera de som har onormalt hög sådan. Som ett ytterligare steg finns
intresse för att kunna identifiera vilket testkörningsvärde eller kombination av dessa
som orsakar den höga kostnaden. Detta skulle i sin tur kunna leda till att gränsvärden
vid testkörningen förändras.
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4.2  Den insamlade datan

Den data som används hämtas dels från testkörningarna på fabriken, och dels från
garantireparationerna som gjorts vid verkstäderna på olika håll i världen.

De värden som mäts vid testkörningen är alla numeriska. Förutom uppmätta värden
finns uppgift om tidpunkt, datum och eventuella tidigare rejekter.

Data från de reparerade motorerna utgörs av mer blandade datatyper. Numeriska
värden, exempelvis kostnad och diskreta, exempelvis användningsland.

4.3 Avgränsningar

Ett antal avgränsningar har gjorts eftersom data mining-området är så omfattande.
Metoderna är utvecklade för att lösa olika slags problem, och därmed är inte alla
metoder applicerbara på alla typer av problem. Det som har varit avgörande är
problemområdet, som innebär att någon typ av bedömning eller klassificering av objekt
skall göras. De metoder som utreds är därför klassificering och kluster.

4.4 Frågeställningar

Här följer ett antal frågeställningar som kommer att vara vägledande för arbetet:

• Vilka metoder är lämpliga för att hitta samband mellan in- och utdata?

• Vilka metoder är lämpliga för att hitta andra samband i datan?

• Vilka är de olika metodernas starka och svaga sidor?

• Vilka egenskaper hos metoderna är väsentliga att utvärdera?

• I vilken omfattning kräver de olika metoderna att datan förbearbetas?

• Finns det någon möjli ghet att vid testkörningen upptäcka motorer som inte
kommer att klara förväntad till förlitlighet? Dvs finns det något samband mellan
en motors uppmätta testdata och dess kostnad för garantireparationer?

4.5 Förutsättningar

För att lösa problemet krävs det att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Dessa
förutsättningar är:

• Det finns flera olika tekniker som är användbara för att lösa problemet.

• Teknikerna finns tillgängliga i färdiga applikationer.

• Det finns egenskaper hos teknikerna som kan mätas eller bedömas.

4.6 Hypoteser

Mina  hypoteser är följande:

• Det finns ett samband mellan motorn vid testkörningen och dess kostnad för
garantireparationer.

• De testmetoder som används vid testkörningen är till räckliga för att erhålla
nödvändig data.

• Det finns tekniker som är till räckliga för att upptäcka sambandet genom att
analysera testdata och kostnadsdata.
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Hypoteserna är uppställda så att de som står under en annan är beroende av den som
står ovanför.

4.7 Ansats till lösning

Lösningen på problemet innebär att testa ett antal tekniker för de valda perspektiven.
Vid varje test mäts de egenskaper som anses väsentliga. Vissa egenskaper är svåra att
mäta, och bedöms då istället så objektivt som möjli gt. Bedömningarna motiveras. För
det specifika Volvoproblemet innebär det att försöka hitta mönster i, och samband
mellan alla de testdata som samlats in. Detta skall sedan leda till att det går att
identifiera de motorer som inte uppnår förväntad tillförlitlighet.

4.8 Förväntat resultat

Arbetet förväntas bekräfta alla de hypoteser som ställts upp i punkt 4.6. Det innebär att
testerna har visat vilka tekniker som är mest lämpliga att använda för den här typen av
problem. Med lämpliga menas att tekniken kan ge ett resultat som är praktiskt
tillämpbart.

Dessutom har testerna visat att det finns ett samband mellan in- och utdata i
exempelmängden, och därmed funnit en möjli ghet till klassificering av motorerna.
Detta samband anses påvisat om klustermetoderna indikerar ett samband, och om
klassificeringsmetoderna kan åstadkomma en klassificering som är bättre än den
variation som  slumpvis klassificering skulle ge.

Om klassificeringen av Volvos datamängd lyckas, finns det möjli ghet att utvinna
information  om hur de olika indata påverkar utdata. Det som då görs är att i princip
vända  på det samband som metoden funnit, och gå från utdata till i ndata. Det kan då
vara en väg till att på sikt ändra något eller några värden i de gränser som avgör om en
motor skall godkännas vid testkörningen.

4.9 Teori

Den teoriproduktion som används i det här arbetet är av induktiv natur, att gå från
specifika exempel till generella slutsatser (Patel och Davidsson 1994). Begränsningen i
det induktiva arbetssättet är en viss osäkerhet. De generella drag som kommer fram
kan inte med absolut säkerhet överföras till nya exempel. Det finns alltid en viss
sannolikhet att ett nytt exempel ligger utanför den funna funktionen från indata till
utdata. Det nya exemplet kan då istället användas till att ytterligare förbättra
funktionen, förutsatt att värdet på utdata är känt.
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5. Metoder till l ösningen
För att lösa problemet behöver några lämpliga metoder väljas, som bearbetar
datamängden. Nedan följer en beskrivning av de data mining-metoder som finns
till gängliga för att lösa problemet, vilka som valts och motiveringar till valen. Hur de
valda metoderna applicerats på datamängden beskrivs i kap. 8. Det finns givetvis fler
sätt att angripa problemet, bland annat traditionella statistiska metoder, men här
begränsas resonemanget till metoderna inom data mining eftersom denna rapport berör
specifikt det ämnet. Beskrivningen av metoderna är till största delen hämtade från
Berry och Linoffs bok (Berry och Linoff, 1997).

5.1 Möjliga metoder

De metoder som presenteras i kapitlet om data mining (kap. 2) är de metoder som kan
användas inom data mining-området generellt. För den här typen av problem passar
vissa metoder bättre än andra.

Två arbetssätt

Metoderna kan grovt delas in i två grupper beroende på deras arbetssätt. Dels de som
arbetar helt utan förutsättningar och styrning (eng. unsupervised), och dels de som
styrs genom vissa givna förutsättningar (eng. supervised). Ett lämpligt första steg är
ofta att använda en förutsättningslös metod för att bilda sig en uppfattning om
datamängdens struktur. Därefter kan lämpliga förutsättningar ges till metoder som
kräver sådana.

5.1.1 Klassificering

Klassificeringsmetoden är en styrd metod som bygger på att det finns fördefinierade
klasser för objekten, och syftar till att klassificera nya objekt. Denna klassificering sker
gentemot värdena på de nya objektens attribut. Metoden kräver en träningsmängd
bestående av ett antal objekt som redan till delats sin klasstill hörighet. Genom att först
tränas med de fördefinierade objekten skall metoden sedan kunna klassificera nya
objekt till en av de fördefinierade klasserna.

5.1.2 Bedömning/uppskattning

Uppskattningsmetoden är också en styrd metod. Även här behövs därför en
träningsmängd. Skill naden mot klassificering är att här görs en uppskattning av värdet
på utparametern, inte en skarp klassificering. Värdet kan vara ett kontinuerligt värde.
Uppskattningen görs genom att träningsmängdens objekt har ett värde på den aktuella
utparametern. Efter att ha tränats kan metoden sedan uppskatta utparameterns värde
på nya, osedda objekt.

5.1.3 Klusteranalys

Klustermetoden är en icke-styrd metod som delar in objekten i ett antal grupper.
Grupperingen sker genom att likartade objekt förs till samma grupp. Detta kan göras
genom att helt låta bli att styra förloppet. Om det finns någon uppfattning om vilket
eller vilka attribut som bör ges större betydelse vid grupperingen, kan detta beaktas
genom att låta vissa attribut väga tyngre än andra vid grupperingen.
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5.1.4 Beskrivning

Beskrivning är en metod som i första hand är till för att öka förståelsen av
informationen som finns i datamängden. Den gör inga försök till bedömningar och
förutsägelser, utan beskriver vad som redan finns i datamängden. Genom en till räckligt
bra beskrivning av en företeelse erhålls ofta en förklaring också. Enbart beskrivningen
kan många gånger vara tillräcklig i sig själv.

5.2 Valda metoder

Här följer en presentation av de metoder som väljs för att lösa problemet. För varje
metod motiveras varför den anses lämplig att använda till det här problemet. En kort
motivering ges också till de ratade metoderna.

Två metoder

Två metoder har valts, en förutsättningslös och en som kräver styrning. En styrd
metod har tagits med eftersom det finns ett uttalat intresse att undersöka datamängden
utifrån ett specifikt attribut, nämligen kostnaden för garantiåtaganden. Motiveringen
till att ta med en förutsättningslös metod är att det är ett lämpligt verktyg för att
undersöka hur den inneboende strukturen i datamängden ser ut, vilka undergrupper
som finns.

5.2.1 Klusteranalys

Klustermetoden är den förutsättningslösa metod som valts. Klusteranalys är ofta en bra
metod att börja med då kännedomen om datamängden och dess interna samband är
liten. Då finns möjli ghet att upptäcka samband som hittill s inte varit kända. En nackdel
med metoden är att det kan vara svårt att tolka resultatet av en analys. Eftersom ingen
konkret fråga är ställd, är det inte uppenbart vad svaret betyder. Svaret ges i form av
ett framräknat centrumobjekt för varje kluster. För att kunna tolka innebörden av
objektens attributvärden krävs stor kännedom om objektdomänen.

Motivering

Motivet till valet är att klustermetoden är specialiserad på att hitta okända samband.
Den datamängd som används som exempeldata är inte analyserad tidigare, bara
insamlad och lagrad. Hypotesen är att något av de funna klustren skall grupperas kring
de motorer som har hög kostnad.

5.2.2 Klassificering

Den styrda metod som valts är klassificeringsmetoden. Den sorterar in objekt i skarpt
avgränsade klasser. Det innebär att den utgör hela beslutsförfarandet, dvs hela beslutet
grundar sig på informationen i träningsdatan. Inga ställningstaganden eller
bedömningar behöver göras utifrån. Dessa skarpa klassgränser kan dock vara ett
problem vid klassningen eftersom metoden tvingas att välja klass för varje objekt. Det
innebär att två likartade gränsfall kan komma att klassas helt olika, trots liten faktisk
skillnad mellan objektens attribut.
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Motivering

Klassificeringsmetoden har valts eftersom den är utvecklad just för att kunna dela in
nya objekt i redan definierade klasser. En av frågeställningarna i den här rapporten är ju
att undersöka om det finns någon möjli ghet att vid testningen dela in motorer i de som
kommer att hålla bra och de som kommer att orsaka stora kostnader. En tränad
klassificeringsmetod kan integreras i det dataprogram som används vid testkörningarna
och då direkt peka ut de dåliga motorerna.

5.3 De icke valda

Korta kommentarer om de metoder som väljs bort och motiveringar till valen.

Bedömning

Motiveringen till att välja bort denna metod är att den inte ger entydiga svar. Efter det
att utparameterns värde är bestämt för det nya objektet måste någon form av
ställningstagande göras. Detta kräver att ytterligare beslut tas för att skilj a ut de dåliga
motorerna.

Beskrivning

Även här är motiveringen brist på beslut. Metoden kan ge mycket information om
objekten i datamängden, men lämnar alla beslut åt användaren. Den har fått stå till baka
för andra förutsättningslösa metoder eftersom de andra grupperar datamängden.
Grupperingen ger information om förhållandet mellan objekten. Beskrivning ger
snarare information om förhållandet mellan attributen hos ett objekt. Det antas att
motorteknikerna redan har god kännedom om attributens inbördes beroende, förutom
kopplingen till kostnaden.
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6. Tekniker till metoderna
De båda metoder som väljs i föregående kapitel kan arbeta efter ett antal olika AI-
tekniker. För var och en av de metoderna väljs de tekniker som anses mest lämpade till
att lösa det här problemet. Nedan följer en beskrivning av de tekniker som kan
användas, de val som gjorts samt motiveringar till dessa.

6.1 Möjliga tekniker

Av de tekniker som presenteras nedan kan samtliga användas för klassificering. Till
klusteranalysen  passar dock inte vanliga ANN eller beslutsträd.

Artificiella neurala nät (ANN)

Artificiella neurala nät kan användas för att generera en funktion som approximerar
sambandet mellan objektets attribut och dess klass. De klassificerar utifrån helheten,
inte detaljer. Detta görs genom att nätet tränas med den fördefinierade
träningsmängden. Efter ett antal träningsomgångar har nätet hittat de utmärkande
dragen hos de objekt som till hör en viss klass. Därefter kan nätet klassificera nya
objekt efter den generella kunskap om de olika klasserna som nätet har lärt sig.

Kohonen-nät

Detta är en speciell variant av ANN som utvecklats av den finske forskaren Tuevo
Kohonen och kan till skill nad mot vanliga ANN användas utan att först tränas med en
fördefinierad träningsmängd (Kohonen 1997). Nätet har ett in- och ett utlager och
varje innod är som vanligt kopplad till alla utnoder. Det speciella är utlagret som består
av en större mängd noder, organiserade som en matris. Varje nod i utlagret känner till
sina grannar. När ett objekt presenteras för inlagret kommer den av utnoderna som får
det högsta utvärdet, aktivationen, att vinna. Vikterna på kopplingarna till den vinnande
noden justeras så att aktivationen förstärks. Även grannarnas vikter justeras så att
deras aktivation ökas. På så sätt kommer ett antal intilli ggande noder att markera ett
kluster.

K-means method

Denna teknik arbetar iterativt för att gruppera objekt. Den kräver att man i förväg
anger hur många grupper som skall finnas. Tekniken grupperar objekt i en hyperrymd
med lika många dimensioner som antalet attribut hos objekten. Grupperingen sker
genom att först slumpmässigt välja ut lika många objekt som det angivna antalet
grupper. Varje annat objekt får sedan grupptill hörighet till det valda objekt som ligger
närmast. Avståndet mellan två objekt mäts genom att skill naden mellan respektive
attribut hos objekten mäts och summeras och blir då ett avstånd i hyperrymden. När
alla objekt fått en grupptill hörighet räknas gruppens centrum fram. Sedan får varje
objekt en ny grupptill hörighet till det gruppcentrum som nu är närmast. Därefter sker
en ny uträkning av centrum, följt av ny gruppering. Så fortsätter det till s inget objekt
längre byter grupp. Gruppens centrum utgör då en genomsnittlig representant för den
gruppen. Attributen kan ges olika stor betydelse genom att lägga till en faktor hos vissa
attribut vid avståndsmätningen (Berry och Linoff, 1997).
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Beslutsträd

Beslutsträd är en teknik som genererar ett antal regler för att klassificera nya objekt.
Motivet till att välja beslutsträd är att de regler som genereras är enkla att tolka. Det
går att följa hela beslutsprocessen och därmed kunna se vilka attribut och
attributvärden som är avgörande för klassificeringen. Till ämpningen av dessa regler
kan grafiskt åskådliggöras i form av ett träd, där varje nod har en specifik regel.
Reglerna genereras genom att det attribut som bäst delar träningsmängden i de valda
klasserna blir delare vid den noden. Vid nästa  nod väljs det attribut som bäst delar den
kvarvarande delen av träningsmängden. Detta upprepas till s dess att alla objekt till hör
samma klass, eller att vidare uppdelning inte är möjli g. Nya objekt kan sedan
klassificeras via en väg ned genom trädet som bestäms av dess attribut och reglerna vid
varje nod.

Memory-Based Reasoning

Denna teknik försöker efterlikna hjärnans sätt att gruppera objekt. Först identifierar
den liknande objekt från tidigare erfarenhet, sedan till ämpas den informationen på det
nya objektet. Den arbetar med två verktyg, en avståndsfunktion och en
kombineringsfunktion. I klusterarbetet är det avståndsfunktionen som används. Den
mäter avståndet på varje attribut hos ett objekt, jämfört med attributen hos andra
objekt. Summan av attributens avstånd hos ett objekt till ett annat utgör ett mått på hur
lika objekten är. Genom att införa en faktor i varje attributs avståndsmätning kan
attributens relativa betydelse justeras. Kombineringsfunktionen används då något
attribut hos ett nytt objekt skall bestämmas. Med avseende på de kända värdena hos
det nya objektet placeras det in på rätt ställe bland de övriga objekten. Sedan bestäms
värdet på det saknade attributet genom att jämföra grannarnas värden på motsvarande
attribut och jämka samman de värdena (Berry och Linoff, 1997) .

6.2 Valda tekniker

6.2.1 Klusteranalys

De tekniker som väljs att användas för klusteranalysen är Kohonen-nät och K-means
method.

Kohonen-nät

Kohonen-näten har samma svagheter som vanliga ANN, de ger ingen förklaring till sitt
agerande, i det här fallet varför ett objekt förs till en viss grupp. Detta problem kan till
viss del lösas genom att räkna ut medelvärdet på varje attribut inom gruppen, och på så
sätt erhålla en genomsnittlig gruppmedlem. Dess attribut kan sedan jämföras med
andra gruppers genomsnittsmedlem.

K-means method

K-means method har tagits med för att det är en teknik som gränsar till de traditionella
statistiska teknikerna. Detta gör den lämplig som referenspunkt till den mera AI-
inspirerade Kohonentekniken. Tekniken lämpar sig bäst för objekt som har numeriska
värden som attribut, vilket är fallet i den här datamängden.
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6.2.2 Klassificering

Valda tekniker här är beslutsträd och Artificiella neurala nät. Dessa valdes eftersom de
representerar olika skolor inom klassificeringsområdet.

Artificiella neurala nät (ANN)

ANN har valts eftersom det har förmågan att se generella mönster hos objektens
attribut. Det har en stor kapacitet att hitta och approximera även mycket komplicerade
funktioner. Dessutom arbetar det med numeriska värden, vilket exempelmängden
består av. Den stora nackdelen med ANN är, som nämnts tidigare, dess oförmåga att
förklara sitt handlande.

Beslutsträd

Motiveringen till valet är att beslutsträd ger en förklaring till varför det klassar objekt
på ett visst sätt. Det är relativt lätt att ta fram regler för klassningen. En nackdel med
beslutsträd är att det klyver datamängden i två delar vid varje nod. Attribut med
kontinuerliga värden kommer då att få en brytpunkt som kan dela två objekt, trots att
attributvärdena kan ligga mycket nära varandra. Det innebär också att trädet har lättare
för en datamängd med diskreta värden eller kategorier.

6.3 De icke valda

Här följer en kort motivering till varför dessa tekniker väljs bort.

6.3.1 Klusteranalys

Memory Based Reasoning

Den enda teknik som återstår som användbar är Memory Based Reasoning. Motivet att
välja bort den är att i de applikationer där den finns med, arbetar den med diskreta
värden. En ytterligare orsak är att den är ganska lik K-means method i sitt arbetssätt.

6.3.2 Klassificering

Kohonen-nät

Motiveringen att rata denna teknik är att den är en variant av ANN. Tekniken med
ANN finns ju med ändå.

K-means method

Denna teknik valdes bort eftersom den kräver en del förarbete för att kunna användas
som klassificerare. De funna klustren måste först tolkas och manuellt klassas för att
tekniken sedan skall kunna användas till klassificering.

Memory Based Reasoning

Motiven till att välja bort denna teknik är de samma som för klusteranalysen.
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7. Mätpunkter
Teknikerna som används av data mining-metoderna ovan har var och en sina starka
och svaga sidor. För att kunna jämföra de olika metoderna och teknikerna behöver
problemlösningen mätas på något sätt. Ett antal egenskaper, möjli ga mätpunkter, har
identifierats för att mäta de olika teknikernas användbarhet till att lösa det aktuella
problemet. Vissa går att mäta objektivt medan andra kräver någon form av bedömning,
och därmed är föremål för en viss subjektivitet. Motiveringar finns i anslutning till
bedömningarna.

7.1 Möjliga mätpunkter

7.1.1 Korrekthet

Korrekthet kan bara mätas på styrda metoder eftersom det bara är de som har till gång
till ett facit. I det här fallet är det ett mått på hur väl klassificeringen lyckas. Korrekthet
kan definieras på många olika sätt. Nedan finns ett antal relevanta sätt.

• Andelen rätt klassificerade objekt av en viss klass. En viss klass kan vara
viktigare att fånga än andra. Att andra objekt felaktigt hamnar i klassen är av
underordnad betydelse.

• Andelen rätt klassificerade objekt inom en viss klass. Det kan vara viktigt att
hålla en klass ren från felaktigt klassade objekt. Att man samtidigt missar ett
antal objekt som hör till klassen är av underordnad betydelse.

• Förhållandet mellan antalet rätt och felaktigt klassificerade objekt inom en klass.
Detta är ett mått på hur bra tekniken klarar gränsdragningen mellan två klasser.

• Fördelningen inom klassen. Anger hur spridningen inom klassen ser ut, om
objekten är samlade i mitten eller om det finns många som är gränsfall.

7.1.2 Effektivitet

Effektiviteten mäts genom den tid som erfordras för att komma fram till ett resultat.
Det är ett mått på hur snabb respektive teknik är för att behandla datan.

7.1.3 Begriplighet

Här bedöms hur lätt det är att tolka de resultat som varje teknik ger. Tolkningen utgörs
av hur lätt det är att förstå hur resultatet kommer till och vad som påverkar det slutliga
resultatet.

7.1.4 Förarbete

Här bedöms hur omfattande förarbete av datamängden som behövs för varje teknik.
Det kan vara att normalisera värdena eller skapa tränings- och testfiler med rätt format
för applikationen.

7.1.5 Kostnad

Kostnaden kan mätas på flera olika sätt.

• Inköp och underhåll av programvara.

• Arbetstid för att ta fram och förbereda insamlad data.
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• Arbetstid för själva programkörningen och analys av resultatet.

• Kostnaden för felaktigt klassade motorer. Bra motorer som döms ut och dåliga
som släpps igenom testet. Denna punkt relaterar till 7.1.1.

7.1.6 Känslighet

Känslighet är i första hand graden av tolerans mot brus i datamängden. De olika
teknikerna är olika känsliga för brus. Brus kan vara felaktiga attributvärden eller helt
uteblivna värden, luckor i datamängden. Känslighet kan också vara hur beroende
tekniken är av rätt förbearbetning av datan, huruvida olika förbearbetning ger olika
resultat.

7.1.7 Relevans

Med relevans menas här vilken praktisk nytta som det erhållna resultatet ger.
Resultatet skall kunna användas i den praktiska driften om det skall vara intressant att
lägga ned tid på tekniken.

7.1.8 Generalisering

Generalisering är den egenskap som gör att den erhållna kunskapen om objekten i
träningsmängden kan överföras till osedda objekt. För att kunna fungera som
klassificeringsverktyg krävs förmåga att generalisera ur en begränsad datamängd. God
generalisering innebär också att klara av brus i datamängden. Denna punkt gränsar
därför till punkten om känslighet, se  7.1.6.

7.2 Valda mätpunkter

Nedan följer en beskrivning av de mätpunkter som väljs samt motiveringar till dessa
val.

7.2.1 Korrekthet

Korrekthet har valts med inriktning på förhållandet mellan antalet rätt och felaktigt
klassificerade objekt inom en klass. Motivering till i nriktningen är att detta är ett mått
på hur bra tekniken klarar gränsdragningen mellan två klasser. Varje felklassning
orsakar tidsåtgång och kostnader. Klassificeringen mäts här genom att de valda
teknikerna får klassificera en testmängd bestående av 50 objekt. Antalet
felklassificerade objekt i varje klass räknas och summeras.

7.2.2 Begriplighet

Förståelse för resultaten är viktigt för att kunna förändra testmetoder och toleranser
vid testerna. Motiveringen till att välja denna mätpunkt är att resultaten har till syfte att
öka kvaliteten på motorerna. Begripligheten bedöms med avseende på hur väl det
framgår vilka attribut som är avgörande för att ett objekt  till hör ett visst kluster eller
en viss klass.

7.2.3 Relevans

Relevans har valts med motiveringen att metoderna och teknikerna i slutändan skall
kunna användas i det praktiska arbetet. Det gör att det är viktigt att resultatet har en
struktur som går att omsätta till praktisk användning. Relevansen bedöms med
avseende på vilken praktisk nytta det erhållna resultatet har.
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7.3 De icke valda

Här redogörs  kort för motiven till att inte välja dessa mätpunkter.

7.3.1 Effektivitet

Med den relativt begränsade datamängd som används ger inte en tidsmätning av
programkörningstiden några relevanta resultat. Denna tid är endast en ytterst liten del
av den totala tid som krävs från rådata till användbart resultat. Se vidare 7.1.5.

7.3.2 Förarbete

Förarbete har valts bort eftersom datamängden består av numeriska värden. Dessa
hanterar de olika teknikerna tämligen likvärdigt utan stora omarbetningar. Det som
skilj er är att vissa tekniker kräver normaliserad data. Detta är dock gjort med en enkel
knapptryckning och därmed ingen mätpunkt av vikt.

7.3.3 Kostnad

Kostnad har valts bort med motiveringen att den är extremt svår att bedöma för någon
utan specialistkunskaper inom arbetstid och kostnader förenade med den. Kostnaden
för felaktigt klassade motorer kan bara Volvo bedöma. Korrekthetsmätningen torde ge
det underlag som erfordras till det.

7.3.4 Känslighet

Känslighet har valts bort eftersom datan är tämligen homogen. Datamängden
prepareras dessutom för att röja undan mesta möjli ga brus. Detta beroende på att det
eventuella samband som kan hittas förmodligen är ganska svagt. Känslighet och
tolerans mot brus testas bäst med en datamängd där det finns ett starkt samband att
utgå ifrån.

7.3.5 Generalisering

Förmågan till generalisering täcks upp till stor del av den valda punkten Korrekthet.
Generalisering över brus behandlas i punkt 7.3.4.
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8. Datamängden

8.1 Insamling av data

Den data som använts i det här arbetet har till handahålli ts av Volvos dieselmotorfabrik
i Skövde. Detta med anledning av Volvos eget intresse av arbetet. För att få ett
användbart material krävs att datan kommer från likadana motorer. Annars blir en
jämförelse svår att genomföra.

Datan som behövdes fick hämtas från flera databaser. Först valdes en motortyp ut, som
till verkats i stor upplaga under lång tid utan förändringar. Valet föll på en
tolvlitersmotor, D12A420, och tidsperioden 95-12 till 96-12. Tidsperioden bestämdes
dels av att motorerna måste ha varit i drift under en tid för att skill nader i kostnader
skall hinna uppträda, och dels att den under perioden tillverkats i oförändrat utförande.

Uppgifter från eftermarknaden finns hos dataenheten i Göteborg. Där finns uppgifter
om de kostnader som varje fordon gett upphov till . Datan är kopplad till l astbilens
chassinummer, inte motornummer. Därifrån erhölls de 300 chassinummer som hade de
högsta motorkostnaderna, och de 300 som hade de lägsta.

De flesta motorer till verkas till ett bestämt chassi till en bestämd kund. Denna data
finns i en databas på motorfabriken i Skövde. Där finns också uppgift om när motorn
levererats från fabriken. Till vissa marknader finns dock inte kopplingen till ett bestämt
chassi.

Resultaten från motorprovningen finns i en annan databas på motorfabriken. Den
innehåller provresultat fram till maj -97, då ett nytt system togs i bruk.

8.1.1 Datans struktur

Posterna från de olika databaserna har i huvudsak följande struktur:

• Kostnadsdatan innehåller chassinummer, chassityp, motornummer, importör och
material-, arbets- och totalkostnad.

• Leveransdatan innehåller motornummer, chassinummer (oftast) och leveransdag.

• Provningsdatan innehåller motornummer, motortyp, datum, pump- och
turbonummer, 33 st uppmätta värden från provningen samt uppgift om i vilken
provbox motorn provkörts.

Företagssekretess

Eftersom exempelmängden utgörs av testdata från Volvos kvalitetssystem och
uppföljningssystem innebär det att en viss sekretess måste iakttagas. Därför finns ingen
redovisning av vad attributen exakt står för eller attributens värden. I de grafer där
värden på datan förekommer har värdena därför normaliserats enligt kap. 9.1.1.

8.2 Sammanställning av datan

Vid sammanställningen av uppgifterna från de olika databaserna uppstod en del
problem. Motornumret för ett visst chassi från kostnadsdatan stämde inte med numret
från leveransdata. Några motornummer var då också till verkade efter tidsintervallet.
Motorn har alltså bytts ut. Eftersom det är den utbytta motorn som förorsakat
kostnaderna måste rätt motornummer hämtas från leveransdata. Därefter kunde
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kostnaden kopplas till rätt provningsdata. För de motorer där leveransdata inte innehöll
chassinummer kontrollerades att till verkningen av motorn låg inom tidsintervallet. Om
så var fallet antogs den vara originalmotor.

8.2.1 Rensning

Den till gängliga datamängden rensades innan några tester genomfördes. Vissa poster
och vissa attribut togs bort ur datamängden av olika orsaker som redovisas nedan.
Skälet var att få en så god kvalité som möjli gt på datan, i syfte att ge de olika
metoderna så bra förutsättningar som möjligt.

Dubbletter

För ett fåtal motorer fanns det dubbla uppsättningar provdata. Där dateringen skilde
endast en eller några dagar antogs den senaste provningen som den relevanta. Den
första provningen resulterade då i en rejekt. Det fanns dock motorer där det skilde
flera månader på de båda provtill fällena. Där hände det att leverans angavs till strax
efter första provtill fället. Någon rimlig förklaring till det andra provtill fället kunde inte
hittas. De motorer vars dubbletter saknade rimlig förklaring togs bort, eftersom det var
oklart vilken uppsättning provningsdata som skulle kopplas till kostnaden.

Felaktiga värden

Några uppenbart felaktiga värden upptäcktes. Uppgiften om oljetemperatur vid
effektmätningen visade orimligt lågt värde. Temperaturen på oljan mäts vid tre
till fällen; låg tomgång, hög tomgång (fullgas utan belastning) och vid max effektuttag.
Motorerna hade normala värden vid låg och hög tomgång, strax över 100 grader, men
lågt vid maxeffekt. Två motorer hade mycket låga värden, 24 respektive 29 grader. En
tredje hade 97 grader, inte extremt lågt men lägre än vid de andra två mätningarna.
Dessa tre motorer togs bort ur datamängden eftersom provningsvärdena inte
representerar den faktiska bilden av motorerna.

Orsaken till att dessa låga värden kan finnas i provningsdatan är att det inte finns någon
nedre toleransgräns för det värdet och därmed accepterar systemet låga värden utan att
reagera. Förklaringen till att det saknas nedre gräns är att vid belastning blir motorn
varm, och därför finns bara en övre gräns. Vid de andra två temperaturmätningarna,
där motorn går obelastad och då inte blir så varm, finns en nedre gräns.

Fel motorer

Datamängden visade sig innehålla några motorer med en annan beteckning, EPG
istället för VEB. EPG-motorerna saknar den speciella motorbromsteknik som VEB-
motorerna har, nämligen att avgasventilen lyfts efter kompressionstakten. Det innebär
att de är av ett något enklare utförande, med något färre tekniska detaljer. Detta gör
dem svåra att jämföra med övriga motorer eftersom en mer komplicerad motor har fler
saker som kan krångla och därmed orsaka högre kostnader. Dessa enklare motorer, 14
stycken, togs bort ur datamängden.

Slopade attribut

En mängd attribut har tagits bort. Det är sådana som anses irrelevanta för
undersökningen eller tagits bort av andra orsaker. Bland de irrelevanta hör datum,
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chassinummer, typbeteckning, pump- och turbonummer. Importör har tagits bort med
tanke på den begränsade datamängden. 31 olika importörer förekommer, några endast
en gång. Som mest förekommer en importör 120 gånger. Uppgiften om importör
skulle kunna användas för att se om motorerna klarar sig olika bra på olika marknader.
Till detta krävs dock en betydligt större mängd för att få ett rimligt utfall. Uppgiften
om provbox har slopats då fabriken regelbundet kalibrerar sina boxar. Därför antas
provningsvärdena från de olika boxarna vara jämförbara.

8.2.2 Den återstående datan

Efter genomförd sammanslagning och rensning av datan återstod 578 motorer  (290
med höga kostnader, 288 med låga). Varje motor representerades av motornummer,
kostnad i kronor och 33 värden från provningen. Alla provningsvärden är numeriska
inom ett kontinuerligt intervall, bortsett från olika avrundningar. Exempelvis mäts
temperatur i hela grader.
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9. K lusteranalysen
Klusteranalysen genomfördes med två tekniker, K-means method och Kohonen-nät.
Båda analyserna gjordes med en applikation som innehåller båda teknikerna, Data
Engine från Management Intelligenter Technologien. Analyserna redovisas var för sig.

9.1 K-means method

Tekniken kräver att antalet önskade kluster anges. Det innebär att man måste bilda sig
en uppfattning om vad som är ett lämpligt antal kluster.

9.1.1 Preparering av datan

Korrelation

Korrelation är ett mått på de samband som kan finnas mellan olika attribut. För att få
en så bra klusteranalys som möjli gt är det önskvärt att korrelationen är låg mellan
attributen. Korrelationen uttrycks i en skala mellan -1 och 1. Värden nära 1 indikerar
hög korrelation. Ett linjärt samband skulle alltså få värdet 1. Ett omvänt linjärt
betecknas -1. Värdet 0 innebär att inget samband finns mellan attributen. Figur 1 visar
på det nära nog linjära förhållandet som finns mellan två av datamängdens attribut.
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Figur 1: Korrelation mellan attributen maxmoment och bränslemängd vid
maxmoment.

I den aktuella datamängden finns den största korrelationen mellan följande attribut:

• Bränslemängd vid maxmoment - maxmoment   (0,971)

• Moment vid rök1 (800 rpm) - maxmoment       (0,960)

• Turbotryck vid maxmoment - maxmoment        (0,932)

Med så höga värden föreligger samband som är närapå linjära. Det är olämpligt att ha
attribut med stort samband, eftersom de då uttrycker samma sak gentemot de övriga
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attributen. K-means method räknar avstånd mellan objekt genom att räkna på varje
attributs avstånd till övriga objekt. Genom att ta bort ett av attributen med hög
korrelation undviks att attributen får oproportionerligt stort inflytande på
avståndsbedömningen. Båda ger ju uttryck för samma förhållande till övriga attribut.

Genom att behålla maxmoment och ta bort de tre andra kan antalet attribut minskas
utan att information har tappats. Klusteranalysen kan då genomföras med större
rättvisa mellan attributen. En ytterligare orsak att behålla maxmoment är att det är en
central egenskap hos en dieselmotor.

Normalisering

Objektens attributvärden är numeriska. De skilj er sig mycket åt i absoluta tal. För att
K-means method skall kunna bedöma varje attribut rättvist måste den relativa
skill naden mellan de olika objektens attributvärden användas. Detta görs genom att
normalisera varje attributs värden var för sig. Lägsta och högsta värde på attributet
sätts till 0 respektive 1. De övriga objektens värden räknas om så att de får ett värde
relativt lägsta och högsta värdet. Detta görs enligt formeln:

Normaliserat värde = (aktuellt värde - lägsta värde) / (högsta värde - lägsta värde)

Detta gör att alla attributvärden hamnar mellan 0 och1 och kan då jämföras rättvist.

9.1.2 Antal kluster

Valet av antal kluster är ingen lätt uppgift. Ofta finns det något lämpligt antal kluster
inbyggt i själva datan. Att dela in en grupp människor i två kluster låter sig göras
tämligen lätt; män och kvinnor. Att däremot dela upp gruppen i tre kluster faller sig
inte alls lika naturligt.

För att hitta det rätta antalet kluster användes en teknik som arbetar med mjuk
klusterindelning. Den till åter att ett objekt hör till flera kluster varvid till hörigheten
anges med ett tal mellan 0 (till hör inte alls) och 1 (till hör helt). Summan är alltid 1.
Härvid kan man beräkna två koefficienter som mäter hur skarpa gränserna är mellan
klustren. Den ena (pc) mäter i vilken omfattning objekt till hör flera kluster, den andra
(pe) mäter graden av oordning inom klustren. Total uppdelning innebär pc = 1 och pe
= 0. Mätning har gjorts för 2 till 20 kluster (tabell 1).
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kluster pc pe kluster pc pe

2 0,9987 0,0025 11 0,9809 0,0353

3 0,9957 0,0068 12 0,9809 0,0354

4 0,9856 0,0251 13 0,9836 0,0313

5 0,9800 0,0348 14 0,9877 0,0238

6 0,9783 0,0385 15 0,9900 0,0203

7 0,9767 0,0411 16 0,9904 0,0197

8 0,9772 0,0415 17 0,9898 0,0212

9 0,9792 0,0382 18 0,9909 0,0191

10 0,9811 0,0353 19 0,9910 0,0187

20 0,9909 0,0194

Tabell 1: Värden på pc och pe för olika antal kluster.

Genom att visa pc och pe grafiskt erhålls en god bild över datamängdens inneboende
struktur (figur 2).
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Figur 2: Värden på pc och pe som funktion av antalet kluster.

Här syns tydligt att objekten verkar grupperas bäst i antingen 2, 3 eller fler än 14
kluster.
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9.1.3 Genomförandet

Förutsättningar

Datamängden utgjordes av de 578 objekt som återstod efter rensningen. Till varje
objekt finns de 30 attribut som återstod efter reduceringen enligt 9.1.1. Kostnaden har
uteslutits eftersom klusteranalysen skulle ge svar på om kostnaden har något samband
med attributvärdena. Algoritmen måste då arbeta utan att ta hänsyn till kostnaden.

Arbetsgång

En klusteranalys gjordes för 2 till 15 kluster. Vid varje ny start av algoritmen placeras
det angivna antalet klustercentrum slumpmässigt. För att få så lika förutsättningar som
möjli gt användes samma slumptalsserie för alla körningarna. Parametrarna för
spridningen av de initierade klustercentran sattes från 0,1 till1,0.

9.1.4 Resultatet

Resultatet av varje körning gav ett framräknat klustercentrum för varje kluster. Detta
är alltså det ideala centrumobjektet, inte det mest centralt placerade verkliga objektet.
De framräknade klustren namnges löpande med en bokstav i alfabetisk ordning.
Klustren namnges helt slumpmässigt utan ordning, kluster A behöver inte vara mer likt
B än det är likt J. Varje objekt till delas dessutom en klustertill hörighet. För varje
kluster kan sedan fördelningen mellan dyra och billi ga motorer studeras, eftersom det
är känt vilken av grupperna billi ga och dyra motorer varje enskilt objekt till hör. Denna
uppdelning kan ge en uppfattning om sambandet mellan datamängdens inneboende
struktur och kostnaden. I tabell 2 visas exempel på fördelning för 2 och 10 kluster.
Tabellen visar hur många objekt av billi ga / dyra som förts till varje kluster. Dessutom
anges hur stor andel som den dominerande gruppen har. Resultaten av samtliga
klusterfördelningar redovisas i bilaga 1.

2 kluster A B

dyr 109 181

billig 108 180

andel 50% 50%

10 kluster A B C D E F G H I J

dyr 37 42 34 47 19 1 31 20 38 21

billig 33 50 40 39 17 0 31 24 34 20

andel 53% 54% 54% 55% 53%100% 50% 55% 53% 51%

Tabell 2: Fördelning av dyra / billiga objekt på kluster.
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Begriplighet

Begripligheten är god endast för ett fåtal kluster. Med fler kluster försvinner
överskådligheten, och därmed begripligheten. Resultatet av tekniken ger attributvärden
på ideala klustercentra. För att förstå vad som är utmärkande för ett visst kluster måste
de jämföras med varandra. Den som har stor kännedom om domänen kan tolka
resultatet så länge antalet kluster är få. Saknas den, eller antalet kluster är många krävs
en analys av resultatet för att det skall bli begripligt. Detta kan göras genom att grafiskt
jämföra attributvärdena mellan kluster. Jämförelse av två kluster görs relativt enkelt
med en graf, se figur 3. Värdena på attributen är normaliserade enligt kap. 9.1.1 för att
framhäva skill naderna i attributvärdena. Här framgår tämligen klart att Moment är det
som mest skilj er klustren åt, och att även Effekt och Turbotr_R har stor inverkan. Med
fler kluster blir det betydligt svårare. En graf med tio kurvor inlagda är tämligen
intetsägande, och att jämföra klustren två och två kräver ett stort antal jämförelser för
att jämföra alla med alla. Även med en sådan jämförelse kan det vara svårt att
identifiera den unika kombinationen av attributvärden för varje kluster.
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Figur 3: Attributvärden för två klustercentra, A och B.

Relevans

Klusteruppdelningen ensam ger mycket liten praktisk nytta. Den ger endast ett antal
klustercentra som måste tolkas, se ovan. Med tolkningen till handa kan resultatet
däremot användas till att rikta förbättringsinsatser till objekten i de kluster som inte
anses tillfredsställande.

9.2 Kohonen-nät

Kohonen-nätet överför objektens inbördes förhållande till en tvådimensionell matris.
Varje nod i matrisen kan sedan till delas en klasstill hörighet och på så sätt ill ustrera
kluster i datamängden.

9.2.1 Preparering av datan

I denna klusteranalys har datamängden behålli ts intakt, utan någon reducering av
antalet attribut. Motiveringen är att i Kohonen-näten har varje innod (=attribut) sina
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egna vikter till matrisen. Varje attribut påverkar alltså matrisen oberoende av de andra
attributen.

Normalisering

Det är inte nödvändigt att normalisera datan till ett Kohonen-nät. Trots det har datan
ändå normaliserats. Motiveringen till det är att det underlättar för nätet genom att
vikternas storlek då kan hållas på en rimlig nivå. Eftersom den aktuella datamängden i
ursprungligt skick till vissa delar består av stora tal skulle det innebära mycket stora
värden på vissa vikter. Genom normaliseringen förkortas därför nätets träningstid.

9.2.2 Antal kluster

Nätet ger inget klart besked om hur många kluster som hittats. Genom att namnge
varje nod erhålls istället en bild av hur väl grupperad datan är. Ur den bilden kan olika
kluster sedan tas fram.

Topologi

Antalet innoder i nätet är bestämt av antalet attribut som finns hos objekten. Antalet
utnoder däremot kan bestämmas fritt, så länge de bildar en matris. Vilket som är det
optimala antalet kan vara svårt att avgöra. Därför testades ett flertal nät med olika
storlek. För få noder ger inte utrymme åt nyanser, medan ett för stort antal noder
specialiserar sig på detaljer utan att visa generella drag i datamängden.

9.2.3 Genomförandet

Klusteranalysen gjordes genom att träna ett antal nät med olika stora utmatriser.
Samma datamängd användes till samtliga nät, och alla näten hade samma
initieringsvärden. Därefter till delades noderna ett namn för att visualisera de funna
klustren.

Förutsättningar

Alla 578 objekt används vid träningen. Liksom i K-means method har attributet för
kostnad uteslutits i träningsfilen för att inte påverka klusteruppdelningen. Dessutom
har objekten lagts i en fil där de till delats epitetet ”dyr” eller ”billi g” . Den filen används
för att tilldela de tränade noderna en etikett.

Träningen

Vid initieringen av ett nät sätts vikterna utifrån en slumptalsserie. Intervallet på till åtna
initieringsvärden på vikterna sattes från -0,1 till 0,1. Slumptalsserien och intervallet för
vikterna sparades för första nätet och användes vid initieringen av de efterföljande
näten för att få så lika förutsättningar som möjli gt. Ett antal andra parametrar måste
också initieras:

• Initial Learning Rate (ILR). Ett startvärde för det mått på hur stora förändringar
av vikterna som tillåts vid varje justering. Här satt till 0,999.

• Learning Rate Factor. En konstant mellan 1 och 0 som Learning Rate
multipliceras med efter varje epok, vilket innebär att den avtar med tiden. Här
satt till 0,99.
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• Initial Learning Radius. Ett mått på hur stor omgivning som skall justeras när en
viss nod justeras. Omgivningen bör vara vid i början och minska efterhand. Här
satt till drygt halva diametern på matrisen.

• Learning Radius Factor. Samma funktion som Learning Rate Factor enligt ovan,
tillämpad på Learning Radius. Här satt till 0,995.

Ett antal olika storlekar (14 stycken) på utmatrisen testades. Den minsta var 2x2 noder
och den största var 10x10 noder.

Näten tränades till s inlärningen upphörde. Detta kan åskådliggöras grafiskt med en
inlärningskurva, se figur 4. Som framgår planar felet ut vid ca 1 000 epoker. Alla näten
tränades 2 000 epoker, eftersom felkurvan då planat ut för samtliga nät.

När nätet är färdigtränat kan varje nods centrum erhållas genom att studera vikterna till
den noden. Vikterna till noden är de ideala attributvärdena för den noden.
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Figur 4:  Inlärningskurva för nätet 4x4.

Namngivningen

Efter träningen till delades varje nod etiketten dyr eller billi g genom att jämföra nodens
centrum med objekten i etikettfilen. Det objekt i etikettfilen som ligger närmast nodens
centrum får ge namn åt den noden. När till delningen är klar kan den visas med en
matris, se figur 5.
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Figur 5:  Matris med etiketter för nät 5x4.

9.2.4 Resultatet

Varje nät kan studeras via några olika värden.

• Mean distance. Ett mått på det genomsnittliga avståndet från objekten till
klustercentrum.

• Test Error. Ett mått på hur väl nätet klassificerar de objekt som det tränats med.

De olika nätens topologi och deras resultat från exekveringarna redovisas i tabell 3. Av
tabellen framgår uppställningen på nätets utnoder, dvs matrisens utseende, Initial
Learning Radius (I L Rad), Mean distance och Test Error efter 2000 epoker.

Matris 2x2 2x3 3x3 3x4 4x4 4x5 5x5

I L Rad 2 2 2 3 3 3 3

Mean dist 0,7596 0,7412 0,7086 0,6862 0,659 0,6409 0,6225

Test error 0,4965 0,4948 0,4844 0,4671 0,4532 0,4394 0,4637

Matris 5x6 6x6 6x7 7x7 7x8 8x8 10x10

I L Rad 4 4 4 5 5 6 7

Mean dist 0,6061 0,5894 0,5748 0,5629 0,5509 0,5384 0,5066

Test error 0,455 0,4567 0,4446 0,4187 0,4394 0,4187 0,3771

Tabell 3: Resultat för olika Kohonen-nät.

De tränade nätens matriser till delades etiketter för att indelningen i kluster skulle kunna
studeras lättare. Matriserna till samtliga tränade nät redovisas i bilaga 2.
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Begriplighet

Begripligheten är god endast när det gäller att få en uppfattning om hur väl det går att
gruppera objekten i datamängden efter en viss parameter. För detta krävs att noderna
får etiketter (se figur 4). Utan denna uppdelning erhålls endast ett antal klustercentra,
vilkas innebörd är svårtolkad. Se motsvarande resonemang under “Begriplighet” i kap.
9.1.4. Eftersom ett centra erhålls för varje nod blir antalet centra tämligen stort, även
med relativt små nät.

Relevans

Tekniken är relevant endast för att svara på hypoteser om strukturen i datamängden.
Det svar som då erhålls kan direkt användas för att ta ställning till om det är någon
mening med att fortsätta arbetet i en viss riktning. Utan hypotes erhålls endast ett antal
klustercentra med mycket liten praktisk nytta. Se motsvarande resonemang under
“Relevans” i kap 9.1.4.
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10. K lassificeringen
Klassificeringen genomfördes med två tekniker som arbetar enligt två helt skilda
angreppssätt, ANN och beslutsträd.

10.1 Artificiella neurala nätverk

Klassificeringen med ANN gjordes med Data Engine från Management Intelli genter
Technologien, samma applikation som användes vid klusteranalysen.

10.1.1 Preparering av datan

För att träna ett ANN behövs ett antal objekt där klasstill hörigheten är given. Det är
denna koppling mellan objekten och klasstill hörigheten som nätet skall generalisera
genom att studera de givna exemplen. För att kunna testa det tränade nätets förmåga
att generalisera krävs en antal objekt som nätet inte tidigare sett, men där
klasstill hörigheten är känd. Datamängden, de 578 objekten, delades upp i en testmängd
och en träningsmängd.

Testmängden

Testmängdens storlek bestämdes till 50 objekt. Till räckligt stor för att kunna ge utslag
för skill nader på olika nät, samtidigt som antalet träningsobjekt fortfarande är relativt
stort. Testobjekten valdes ut genom att alla objekten sorterades med avseende på
kostnaden. Därefter plockades vart elfte objekt till testmängden, med början på objekt
nummer två. På detta sätt erhölls en testmängd som är representativ för alla objekten.

Representation

Objekten i tränings- och testmängden försågs med en klasstill hörighet. Detta gjordes
genom att objekten till delades två attribut till utnoderna, kallade dyr respektive billi g.
De objekt med hög kostnad fick värdet 1 för dyr och 0 för billi g, och motsvarande för
objekten med låg kostnad. Indata representerades med 33 noder, en för varje attribut.

Normalisering

Alla värden till i nnoderna normaliserades på samma sätt som beskrivits i kap. 9.1.1.
Detta är inte nödvändigt att göra för ett ANN men det underlättar träningen när de
faktiska värdena på de olika attributen skilj er sig åt så mycket. Värdena till utnoderna
skalades inom intervallet 0,1 - 0,9. Motiveringen till den annorlunda skalningen till
utnoderna är att hålla utnodernas värde inom det intervall där utnodernas funktion, en
sigmoid, är någorlunda linjär. En sigmoid närmar sig gränserna 0 och 1 asymptotiskt.
Att då träna utnoderna att försöka anta värdena 0 eller 1 är att be dem om något
omöjli gt. De kan komma nära, men inte ända fram. För närmare studie i teorin, se
Smith (1993).

10.1.2 Genomförandet

Klassificeringen gjordes genom att träna ett antal nät med olika topologi. Samma
tränings- och testmängd användes till samtliga nät, och alla näten hade samma
initieringsvärden på de flesta parametrarna. De som avviker anges i samband med de
nät där de avviker. Därefter testades näten mot testmängden, och deras förmåga att
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rätt klassificera testobjekten mättes. Några topologier tränades tio gånger, med olika
initieringsvärde på vikterna, se ”Förutsättningar” nedan.

Topologi

Ett antal nät med olika topologier testades för att finna det optimala nätet. Topologin
på näten skilj er sig åt vad gäller antalet gömda lager och antalet noder i det eller de
gömda lagren. Näten namnges med hänsyn till antalet noder i lagren, se figur 6. De nät
som testats har inget, ett eller två gömda lager. Målsättningen är att hitta en så enkel
topologi som möjli gt med god prestanda. Fler gömda lager än två anses inte förbättra
nätets flexibili tet, och är heller inte möjli gt i den applikation som används. Antalet
noder i in- och utlagret är detsamma i alla testade nät eftersom antalet noder bestäms
av representationen av in- och utdata. I det här fallet användes 33 noder i inlagret och
2 noder i utlagret.

Figur 6: Artificiellt neuralt nätverk med två gömda lager, 6-3-3-2.

Förutsättningar

Vid initieringen av ett nät sätts vikterna slumpmässigt inom ett givet intervall.
Intervallet på till åtna initieringsvärden på vikterna sattes från -0,1 till 0,1. För att
säkerställa att den slumpade initieringen inte är avgörande för resultatet tränades några
topologier tio gånger med olika initierade vikter. Ett antal andra parametrar måste
också initieras:

• Inlärningsfaktor. Ett värde för det mått på hur stora förändringar av vikterna som
tillåts vid varje justering. Den kan sättas för varje lager separat.
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• Momentum. En faktor som avgör hur stor hänsyn som skall tas till tidigare
viktjustering vid en ny justering. Vid dessa tester förhindrar den att vikterna
pendlar fram och tillbaka mellan två värden.

• Inlärningsmetod. Här används Backpropagation, den vanligaste metoden att
träna Artificiella neurala nätverk.

• Inlärningsstrategi. Nätets vikter kan justeras efter varje presentation av ett
träningsobjekt eller efter att hela träningsmängden visats. Här används den
senare, kallad ackumulerad träning.

Ett antal topologier testades. De kan delas in i tre grupper: utan gömt lager, ett gömt
lager och två gömda lager.

Träningen

Näten tränades genom att få träningsdatan presenterad upprepade gånger. En sådan
presentation kallas en epok. Under träningen kan nätets utveckling följas via två värden
som mäter nätets fel. Felet är ett så kallat Root Mean Square (RMS) Error.

• Träningsfel. Efter varje epok räknas ett felvärde fram. Detta visar hur fel nätet
för tillfället gör med att rätt klassificera de objekt som ingår i träningsmängden.

• Testfel. Detta visar hur fel nätet klassificerar testmängden efter varje epok.

Detta kan åskådliggöras grafiskt med en inlärningskurva och en testkurva, se figur 7.
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Figur 7: Inlärningskurva och testkurva för nätet 33-3-2.
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Som framgår inträffar ett lägsta värde för testfelet. Här är nätet som bäst på att
generalisera, dvs att klassificera okända objekt. Det är nätets testvärde vid denna punkt
som redovisas i rapporten.

10.1.3 Resultatet

De testade nätens initieringsvärden skilj er sig till en del mellan näten. De värden som
används har provats fram att fungera bäst för respektive nät. Nätens inställningar
framgår av redogörelsen nedan. Uppmätta värden redovisas i bilaga 3.

Nät utan gömt lager

För nät utan gömt lager finns bara en möjli g topologi, 33-2, eftersom in- och utlagrets
storlekar är kopplade till representationen av in- och utdata. Inlärningsfaktorn sattes till
0,001 och momentum till 0,5.

Nät med ett gömt lager

Det gömda lagret varierades från 2 till 15 noder. Dessutom testades ett nät med 30
gömda noder. Inlärningsfaktor sattes till 0,1 för det första lagret och 0,001 för det
andra.  Momentum sattes till 0,1 respektive 0,5. Antalet noder visade sig inte ha någon
större betydelse för testfelets storlek.

Nät med två gömda lager

I näten med två lager gömda noder redovisas resultat för nät där antalet noder är 2-2,
3-2 och 3-3 i de gömda lagren. Nät med fler noder testades utan att testfelet
reducerades i någon större grad. Nät med två gömda lager var svåra att få att lära sig
någonting alls. Trots försök med en mängd olika parametervärden klarade inget nät av
att reducera sitt testfel speciellt mycket. De som redovisas är de som reducerade
testfelet mest.

Korrekthet

Korrektheten på de testade näten mäts i antal felkassificerade objekt i testmängden.
Som felklassificerade räknas de objekt där utnoden för fel klass har högre värde än
utnoden för rätt klass. De testade näten har felklassificerat mellan 16 och 23 av
testmängdens 50 objekt. Det bästa resultatet, 16 fel, uppnådde fyra nät med ett gömt
lager. Dessa var de med  3, 6, 9 och 10 noder i det gömda lagret. Tabell  4 visar
samtliga testade näts resultat av klassificeringen. I bilaga 3 redovisas resultatet
uppdelat på dyra / billi ga objekt, testfelets storlek vid sitt minimum och antalet epoker
som krävdes för att träna nätet till felminimum.
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Topologi 33-2 33-2-2 33-3-2 33-4-2 33-5-2 33-6-2 33-7-2 33-8-2

Antal fel 23 21 16 18 18 16 19 18

Topologi 33-9-2 33-10-2 33-11-2 33-12-2 33-13-2 33-14-2 33-15-2 33-30-2

Antal fel 16 16 17 17 18 17 22 19

Topologi 33-2-2-2 33-3-2-2 33-3-3-2

Antal fel 22 20 21

Tabell 4: Resultat för de testade näten.

De topologier som tränades tio gånger har valts enligt följande:

• Utan gömt lager. Detta har tagits med eftersom det är den enklaste topologin.

• Ett gömt lager. Här har det minsta och största i intervallet 2 - 15 noder valts och
varannat mellan dessa. Dessutom har nätet med 30 noder valts. Motivet till dessa
val är att få en bra representation av hela gruppen. Utöver dessa har de som
klarade 16 fel tagits med.

• Två gömda lager. Nätet med tre gömda noder i första lagret och två i andra
valdes eftersom det fick bäst resultat i första testet.

Varje nät tränades till sitt testfels-minimum, vilket inföll vid olika antal epoker för de
olika näten. Därefter testades varje näts förmåga att klassificera testmängden. Tabell 5
visar bästa (min) och sämsta (max) resultat för varje topologi. Dessutom visas
standardavvikelsen (s) och medelvärdet (medel) för de tio näten.

Topologi 33-2 33-2-2 33-3-2 33-6-2 33-8-2 33-9-2

min 22 21 16 15 16 15

max 23 23 20 20 19 19

s 0,447 0,738 1,317 1,767 1,101 1,16

medel 22,2 22,1 18,2 17,3 17,1 17,3

Topologi 33-10-2 33-12-2 33-15-2 33-30-233-3-2-2

min 15 15 16 15 16

max 19 19 22 19 20

s 1,337 1,101 1,889 1,35 1,789

medel 16,7 17,1 17,7 17,6 18,8

Tabell 5: Resultat för de topologier som testades tio gånger.
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Begriplighet

Begripligheten av arbetssättet är tämligen dålig. För att få en uppfattning om vilka
attribut som dominerar krävs att vikterna från inlagret studeras. Detta ger en god
uppfattning om attributens relativa betydelse för nät utan gömda nodlager. Eftersom
attributvärdena är normaliserade är vikternas storlek direkt jämförbara. I nät med
gömda nodlager kan ett känslighetstest ge en viss uppfattning om attributens relativa
betydelse (Berry och Linoff, 1997).

Begripligheten av svaret är däremot god. Dock måste en tolkning av svaret göras.
Nätets klassificering av ett objekt läses av genom att jämföra värdet på de två
utnoderna “dyr” och “billi g” . Värdena varierar mellan 0 och 1, ju högre värde, desto
mer klassificeras objektet till den klassen (se bilaga 4). Detta ger en möjli ghet att se
vilka objekt som är lätta att klassificera och vilka som är svåra. Tolkningen som
används i det här testet är att noden med högst värde bestämmer klassificeringen, även
om skill naden är liten. Detta ger alltså en skarp uppdelning av hela testmängden. En
annan möjli g tolkning är att låta det finnas en grupp av oklassificerade objekt, där
skillnaden i nodernas värden ligger under en viss nivå.

Relevans

Det erhållna svaret från ett ANN är mycket användbart. Det framgår direkt hur ett
objekt har klassats. Utnodernas värden visar om det klassificerade objektet passar väl
in i någon av klasserna, eller om objektet är svårt att passa in i någon av klasserna.
Relevansen av svaret i det här testet är däremot tveksam. Detta beror mest på att
antalet fel i klassificeringen är relativt stort. Någon praktisk nytta som klassificerare
går knappast att ha av de här näten, därtill är de alltför osäkra i sina klassificeringar.

10.2 Beslutsträd

Testen av beslutsträd genomfördes med en applikation som heter OC1. Den är
utvecklad vid Johns Hopkins University i Baltimore av Sreerama K. Murthy, Simon
Kasif och Steven Salzberg. Applikationens innehåll och arbetssätt omnämns ett flertal
gånger i redogörelsen som följer. För mer uttömmande förklaringar om OC1 hänvisas
till Murthy, Kasif och Salzberg (1994).

10.2.1 Preparering av datan

Datan som skall användas måste vara numeriska värden i ASCII- format, separerade
med mellanslag eller komma. Som decimaltecken skall punkt, inte kommatecken,
användas. Klasstill hörigheten på varje objekt anges med ett positivt heltal. Denna
preparering är specifik för OC1 och gäller inte beslutsträdsapplikationer generellt.

Testmängden

Den testmängd som användes innehöll samma objekt som testmängden för ANN. Det
finns en möjli ghet i OC1 att utse en testmängd ur träningsdatan vid varje körning. Den
väljs då slumpmässigt till angiven storlek. Denna möjli ghet användes inte eftersom
resultaten skall kunna jämföras med resultaten från ANN-klassificeringen. Då krävs så
lika förutsättningar som möjligt.
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Träningsmängden

Den träningsmängd som användes innehöll samma objekt i samma ordning som
träningsmängden vid ANN-klassificeringen. Vid beskärning plockades slumpvis ett
antal objekt att ingå i en beskärningsmängd, varvid  träningsmängden reducerades (se
Beskärning nedan).

Normalisering

Ingen normalisering gjordes, utan alla attribut behöll sina ursprungliga värden,
eftersom applikationen inte vinner något på att få normaliserade värden. Den
sökalgoritm som används normaliserar själv de värden som den arbetar med eftersom
den kräver att alla värden är positiva. De värden som normaliserats räknas till baka till
ursprunglig form innan resultatet presenteras. Denna inbyggda normalisering kan väljas
bort om alla attributvärden är positiva, vilket är fallet med de här objekten. Det innebär
ingen skill nad i resultatet, men exekveringen går snabbare då ett antal beräkningar
slopas.

10.2.2 Genomförandet

Klassificeringen gjordes genom att bygga ett antal beslutsträd med olika inställningar
på några av de parametrar som styr applikationen. Samma tränings- och testmängd
användes till samtliga träd. Alla träden hade samma initieringsvärden på de flesta
parametrarna då de har förinställda värden. De som avviker anges i samband med
resultatet hos de träd där de avviker. Därefter testades träden mot testmängden, och
deras förmåga att rätt klassificera testobjekten mättes.

Topologi

De träd som de olika testkörningarna genererar är alla binära. Det innebär att vid varje
nod finns alltid två grenar ut från noden. Den första noden kallas rotnod. De noder som
inte har någon vidare förgrening kallas lövnoder (se figur 8). Vid varje nod, utom
lövnoderna, finns en regel som avgör hur ett objekt skall sorteras vidare ned genom
trädet. Varje lövnod till delas en klasstill hörighet, som avgör hur ett enskilt objekt har
klassificerats av trädet. Antalet nivåer på noder under rotnoden kallas trädets djup.
Lövnoderna kan befinna sig på olika djup.
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Figur 8: Beslutsträd med tre lövnoder och djup två.

Mått på delare

Varje gång träningsmängden vid en nod skall delas i två grenar väljs den bästa
delningen. För att kunna välja den bästa måste nyttan med delningen av mängden
kunna mätas. Denna mätning kan göras på en mängd sätt. Applikationen till handahåller
sex sätt att mäta nyttan. De tre som använts i testerna är de tre som utvecklarna av
OC1 funnit vara de generellt bästa. De beskrivs kortfattat nedan.

• Twoing Rule. Mäter hur homogena delmängderna i grenarna är.

• Information Gain. Mäter hur väl en delning skiljer klasserna åt.

• Gini Criterion. Mäter sannolikheten för felklassificering av en grupp objekt.

Beskärning

För de träd som genereras kan förgreningen begränsas, vilket kallas att  beskära trädet.
Motivet till att beskära är att undvika specialisering. Ett träd som till åts förgrena sig
fritt skulle teoretiskt kunna få lika många löv som antalet objekt i träningsmängden. Ett
sådant träd skulle förvisso kunna klassificera träningsmängden till 100%, men skulle ha
svårt för nya, osedda objekt eftersom reglerna långt ned i trädet är baserade på ett fåtal
objekt. Trädet blir dåligt på att generalisera. Beskärningen utförs genom att ett antal
träningsobjekt reserveras i en beskärningsmängd. Denna mängd används som en slags
intern testmängd för att avgöra när förgreningen leder till för stor specialisering på
bekostnad av generaliseringsförmågan.

Förutsättningar

Applikationens funktion kan styras genom att ange olika parametrar. De som använts
är de som visat sig ha beydelse för trädets utformning, och därmed för dess förmåga till
klassificering. Dessa parametrar beskrivs nedan.

rotnod

lövnoder
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• Delning på ett attribut. Med denna parameter satt delas träningsmängden med
avseende på ett enda attribut vid varje förgrening vilket innebär att
delningsplanet i hyperrymden är parallellt med det attributets axel.
Standardinställningen i OC1 tar hänsyn till så många attribut som behövs för att
dela mängden på bästa sätt vilket alltså innebär att delningsplanet i hyperrymden
kan luta gentemot alla attributens axlar.

• Beskärningsfaktor. Anger hur stor del av träningsmängden som skall plockas ut
och läggas i beskärningsmängden. Det förinställda värdet är 0.1 (10%).

• CART. Tvingar applikationen att arbeta efter den kända CART-algoritmen.
Denna parameter finns med för att kunna jämföra OC1:s resultat med de som
erhålls av den populära CART-algoritmen, som används i många applikationer.

• Antal delningsförslag. Anger hur många förslag som skall tas fram för att hitta
bästa delning vid en nod. Vid varje nod tas ett antal delningsförslag fram där det
bästa väljs. Varje förslag tas fram genom att startvärdena på attributens delning
slumpas fram. Därefter arbetas bästa kombination fram. Förinställt värde är 20
delningsförslag vid varje nod.

• Slumpvisa hopp. Anger hur många försök som görs för att komma ur lokala
minima. Varje gång ett delningsförslag tagits fram, görs ett antal slumpvisa
förändringar av något attributvärde för att om möjli gt hitta ett bättre
delningsförslag. Förinställt värde är 5 hopp.

Träningen

Träden genererades genom att ange träningsmängden, testmängden och valda
parameterinställningar när applikationen startades. Trädet byggs upp med en djupet-
först-sökning från vänster till höger. När träningsmängden delats i en nod fortsätter
applikationen med att dela den vänstra delmängden. Detta upprepas till s lövnoden nås,
dvs att ingen ytterligare delning är möjli g. Detta kan ha två orsaker. Första orsaken är
att delmängden består av objekt från endast en klass. Den andra orsaken är att inget av
de nya delningsförslagen ger ett bättre värde på nyttan av delning, än vad som gavs av
föregående nod. Denna lövnod får då den klasstill hörigheten som majoriteten av
objekten i noden tillhör.

10.2.3 Resultatet

De genererade beslutsträden har tagits fram med ett antal olika inställningar på
parametrarna. Resultaten presenteras uppdelade på de mätmetoder för bästa delning
som har använts. Ett flertal programkörningar gav nät med en noggrannhet på 0.50
vilket innebär 50% rätt. Många beskurna träd blev minsta möjli ga, dvs en rotnod och
två lövnoder, i de fall beskärning var till åten. Andra körningar gav träd med stort djup
och en mängd lövnoder. Alla inställningar, trädens djup, antal lövnoder och resultaten
från klassificeringen av objekten i testmängden redovisas i bilaga 5. Träd med regler
redovisas i bilaga 6 för de två träd (IG-5 och IG-6) som klarade större noggrannhet än
0.66.

Twoing Rule

Detta är den mätmetod som är standardinställd i applikationen. Delning på enskilt
attribut gav störst noggrannhet, 0.62, med standardbeskärning. Utan beskärning gick
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det inte alls, 0.50. Delning med hänsyn till flera attribut gav i allmänhet en något bättre
noggrannhet. Här visade sig dock beskärning oftast ge ett sämre resultat. Bäst
noggrannhet, 0.64 erhölls utan beskärning där antal slumpvisa hopp ökats till 20.
CART-simuleringen gick också bäst utan beskärning, 0.56.

Information Gain

Denna mätmetod är ofta använd i applikationer som genererar beslutsträd. Delning på
enskilt attribut gav som bäst en noggrannhet på 0.52. Detta resultat erhölls med
standardbeskärning och med beskärningsfaktor 0.05. Utan beskärning blev resultatet
även här 0.50. Delning på flera attribut gav en betydligt bättre noggrannhet, så länge
ingen beskärning till äts. Med beskärning, oavsett storlek, blev resultatet alltid 0.50.
Utan beskärning erhölls noggrannheten 0.68. Resultatet kunde förbättras ytterligare
genom att öka antalet slumpvisa hopp till 20 och öka antalet delningsförslag till 50.
Med denna inställning erhölls en noggrannhet på 0.72. CART-simuleringen klarade inte
att skapa mer än mycket små träd, även utan beskärning, och gav som bäst 0.54 som
resultat.

Gini Criterion

Denna metod gav bäst resultat med standardinställningar på alla parametrar. Då
uppnåddes en noggrannhet på 0.62. De flesta träd klarade inte testmängden bättre än
slumpvis delning.

Korrekthet

Korrektheten på de genererade beslutsträden var mycket varierande. Många träd
klarade inte klassificeringen bättre än slumpvis till delning vilket innebär 25 objekt
felklassificerade. I tabell 6 finns resultaten sammanställda. TR står för Twoing Rule, IG
för Information Gain och GC för Gini Criterion. I den nedersta tabellen har de olika
CART-simuleringarna samlats. Ett ”x” i tabellen innebär omöjli g kombination av
parametrar och ett ”–” innebär att ingen delning kunde hittas. Alla
parameterinställningar, trädens storlek och fördelningen på dyra / billi ga objekt
redovisas i bilaga 5.

Träd TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TR-5 TR-6 TR-7 TR-8 TR-9 TR-10 TR-11 TR-12

Antal fel 25 26 25 19 21 17 19 21 22 x 25 x

Träd IG-1 IG-2 IG-3 IG-4 IG-5 IG-6 IG-7 IG-8 IG-9 IG-10 IG-11 IG-12

Antal fel 25 25 25 25 16 14 24 24 - x 25 x

Träd GC-1 GC-2 GC-3 GC-4 GC-5 GC-6 GC-7 GC-8 GC-9GC-10 GC-11 GC-12

Antal fel 25 26 22 22 24 22 19 21 22 x 25 x

Träd TR-CART-1 TR-CART-2 IG-CART-1 IG-CART-2 GC-CART-1 GC-CART-2

Antal fel 22 23 25 23 22 23

Tabell 6: Resultat för de testade beslutsträden.
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Begriplighet

Begripligheten av svaret är mycket god vad gäller beslutsträd som utför delningen på
ett enda attribut. Där framgår direkt vid vilken nivå på attributvärdet som delningen
sker. Begripligheten är god även då delning görs på flera attribut, men
överskådligheten försvinner. Detta beror på att delningsnivån för ett attribut är
beroende av objektets faktiska värden på ett antal av de övriga attributen, ibland alla
övriga. I de fallen krävs en uträkning för att till ämpa den delningsregel som noden har.
De olika attributvärdenas påverkan på delningen är då inte lika uppenbar. Resultatet av
en klassificering med ett beslutsträd är dock otvetydig. Objektet till delas klassen 1
(dyr) eller 2 (billig), och någon tolkning behöver inte göras.

Relevans

Ett resultat från ett beslutsträd är generellt sett mycket användbart. Varje objekt har
fått en klasstill hörighet som inte behöver tolkas eller kan missförstås. Svaret är direkt
till ämpbart. I det här fallet är dock relevansen av svaret tveksam. Detta beror mest på
att antalet fel i klassificeringen är relativt stort. Någon praktisk nytta går knappast att
ha av de här beslutsträden, därtill är de alltför osäkra i sina klassificeringar.
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11. Analys av klustermetoden
Resultaten från de båda klusterteknikerna analyseras var för sig. Därefter sker en
jämförelse av dem utifrån de mätpunkter som använts.

11.1 K-means method

Resultatet av en klusteranalys är ett antal ideala kulturcentra. Enda sättet att analysera
resultatet är att jämföra de erhållna klustercentran. Denna analys har till uppgift att ta
fram det unika i varje kluster, och därmed kunna ge ett lämpligt epitet för varje kluster.
Detta är ofta en svår uppgift, även för dem som är insatta i domänen, när antalet
kluster är fler än ett fåtal. Nedan följer en analys för två kluster som även den visar sig
kräva domämkunskap för att förklaras fullt ut.

11.1.1 Två kluster

En analys av resultatet för två kluster visar att objekten delas i huvudsak av attributet
Moment, se kap. 9.1.4. Denna uppdelning kan tämligen lätt spåras i datamängden.
Eftersom motorerna grovt sett numreras löpande kan motornumret användas som en
tidsskala. En graf som visar Moment som en funktion av motornumret ger en klar bild
av uppdelningen (figur 9).
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Figur 9: Uppdelningen på Moment.

Den tydliga höjningen av momentet har en förklaring, som kräver god kännedom om
domänen. Fabriken har vid testkörningarna insett att motorerna ligger nära den nedre
gränsen för till åten spridning på momentet. Därför har datorprogrammet som styr
bränsleinsprutningen justerats vid ett tillfälle så att momentet ökat.

Två motorer ?

Den tydliga uppdelningen i två kluster och det faktum att insprutningssystemet ändrats
ger upphov till frågan huruvida motorerna kan anses vara likadana. Detta var en
förutsättning för att arbetet skulle anses vara meningsfullt. En tanke som ligger nära
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till hands  är att motorer som har ett högre moment utsätts för större påfrestningar, och
borde därmed ha högre skadefrekvens. Argumentet kan avfärdas genom att jämföra
Moment med Kostnad. Figur 10 visar kostnaden som en funktion av momentet, vilken
visar att de höga kostnaderna är tämligen jämnt fördelade på klustren med låga
respektive höga moment. Uppdelningen i bilaga 1 visar också jämn fördelning. Därför
anses motorerna tillräckligt lika för att kunna ingå i samma datamängd.
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Figur 10: De dyra objektens fördelning på moment.

11.1.2 Sambandet

För att försöka spåra sambandet mellan testkörningsdata och kostnad jämförs
sammansättningen av varje kluster. Först till delas varje objekt i datamängden en
klustertill hörighet. Därefter jämförs andelen dyra och billi ga objekt i varje kluster.
Denna jämförelse är gjord för 2 - 15 kluster (bilaga 1). En dominans av en kategori
inom ett kluster indikerar att ett sökt samband existerar. Siffran för dominansen ligger
så gott som alltid mellan 50% och 60%. Endast i fyra fall är siffran större, och då som
mest 64 % (undantaget det ensamma objektet i kluster F i de fall där antalet kluster är
nio eller fler). Detta är alltför liten dominans i alltför få kluster för att något samband
skall kunna påvisas.

11.2 Kohonen-nät

Kohonen-näten ger en visuell bild av den gruppering som görs (bilaga 2). Detta gör
resultatet mycket lättill gängligt. Analysen av de funna klustren måste dock göras på
samma sätt som för K-means method, se kap. 9.1.4 och 11.1.

11.2.1 Storlekens betydelse

De minsta näten, upp till 3x3 verkar ha för få noder för att kunna fånga strukturen i
objektmängden. Grupperingen blir alltför generell och verktyget därmed trubbigt. Fler
noder ökar upplösningen och ger utrymme för nyanser. Så länge antalet noder inte blir
alltför stort, från 3x4 upp till 6x6, finns en relativt god gruppering av de dyra objekten.
Dessa nät visar att grupperingen sker i ett större kluster och några mindre, utspridda i
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matrisen (bilaga 2). När antalet noder ökar blir grupperna med dyra noder mer
utdragna, och det väl samlade klustret försvinner. Med ett stort antal noder förlorar
nätet sin förmåga att generalisera och inriktar sig på detaljer. Klustren försvinner
nästan helt och bilden blir rörig och osammanhängande. För den här datamängden ger
klusteranalysen tydligast resultat med Kohonen-nät i storlekar från 3x4 till 6x6.

11.2.2 Klustrens betydelse

De nät som ger bäst resultat (4x5 och 5x5) visar att de dyra objekten grupperas i en
huvudgrupp och några mindre grupper. Detta innebär att det finns olika orsaker till
dyra objekt, där varje orsak bildar sitt eget kluster. Tolkningen måste dock göras med
en viss reservation. Varje framräknat klustercentrum namnges efter det objekt som är
mest likt centrat. Det innebär att inget med säkerhet kan sägas om fördelningen inom
klustret, bara att det mest centralt placerade till hör en viss kategori. Mest sannolikt är
dock att den dominerande kategorin har fått ge namn åt klustret.

11.2.3 Sambandet

Grupperingen av de dyra noderna i nätens matriser indikerar att de det finns ett
samband mellan datan och kostnaden. Förekomsten av flera åtskilda grupper tyder på
att det kan finnas flera, oberoende samband. Varje grupp representerar då ett specifikt
samband.

11.3 Jämförelsen

De två tekniker som använts för klusteranalysen jämförs med avseende på de
mätpunkter som använts, begriplighet och relevans. Mätpunkten korrekthet är endast
relevant vid klassificeringen (se kap. 7.1.1).

11.3.1 Begriplighet

Om en klusteranalys görs helt förutsättningslöst, då ingen uppdelning i kategorier
finns, är teknikerna likvärdiga. Båda ger ett antal klustercentra som måste tolkas.
Begripligheten avtar i takt med att antalet kluster ökar. Ett omfattande tolkningsarbete
måste göras för att förstå strukturen på den analyserade datan.

Tekniken med Kohonen-nät ger dock en betydligt större begriplighet än K-means
method när datamängden är uppdelad i kategorier, eftersom den presenterar sitt
resultat som en matris.

11.3.2 Relevans

Teknikerna är likvärdiga även ur perspektivet relevans, så länge analysen görs helt
förutsättningslöst. Endast med tolkade kluster finns det någon praktisk användning av
resultatet från en analys. Med kategoriserad data blir Kohonen-nätens resultat mycket
användbara. De kan på ett enkelt sätt visa om det är någon idé att fortsätta leta efter en
tänkbar eller förmodad struktur. K-means method ger inte alls samma överskådlighet.
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12. Analys av klassificeringen
Resultaten från de båda klassificeringsteknikerna analyseras var för sig. Därefter sker
en jämförelse av dem utifrån de mätpunkter som använts.

12.1 Artificiella neurala nätverk

De testade näten har hittat ett samband mellan in- och utdata. Åtminstone för en del av
objekten. Klusteranalysen visade att det förmodligen finns flera olika samband (se kap.
11.2.3). Alla näten klarar att sänka sitt felvärde från startvärdet på 50% fel, vilket
motsvarar slumpvis klassificering. De bästa näten klarar i enstaka fall 70% rätt.

Säkerheten i sambandet

 För att kontrollera hur säkert det uppmätta sambandet är har en statistisk analys
använts. Analysen är t-fördelning med ett 95%-igt konfidensintervall (Newbold 1995).
Det framräknade intervallet innebär att sannolikheten är 95 % att ett godtyckligt nät av
en viss topologi får ett resultat inom intervallet. Denna analys har gjorts för två
topologier, 33-10-2 och 33-15-2 (tabell 5). Intervallen visas i tabell 7. Tecknet ” µ” är
en statistisk beteckning på medelvärdet för hela populationen (alla nät med samma
topologi). Den första topologin valdes eftersom den gav det bästa genomsnittliga
resultatet. Av analysen framgår att antalet fel reducerats betydligt från de 25 fel som
den slumpvisa klassificeringen ger. Den andra valdes då den har störst
standardavvikelse (störst spridning på uppmätta resultat) bland de testade
topologierna. Trots spridningen visar analysen att även denna topologi reducerar
antalet fel.

Konfidensintervall

33-10-2 15,7 < µ <17,7

33-15-2 16,3 < µ < 19,1

Tabell 7: 95% konfidensintervall för två topologier.

Dyra / billiga

Vid en jämförelse av klassificeringen av dyra respektive billi ga objekt framgår det klart
att det är de billi ga som näten har svårt att klassificera rätt. Som bäst blir 14 av de 25
billi ga objekten rätt klassificerade(näten 33-6-2, 33-9-2 och 33-12-2). De dyra
objekten klarar näten betydligt bättre, som bäst 24 st (33-5-2, 33-7-2, 33-13-2 och 33-
30-2). Det sker dock på bekostnad av de billi ga, där dessa nät endast klarar 8, 7, 8
resp. 7 rätt av de 25 dyra (bilaga 3).

Exempelmängden består av lika delar dyra och billi ga objekt. I produktionen är dock
andelen dyra objekt en liten minoritet. Med något av dessa nät som klassificerare skulle
visserligen de flesta dyra motorer upptäckas, men samtidigt skulle omkring 70% av de
billi ga motorerna också klassas som dyra. Det innebär att över halva produktionen
felaktigt skulle klassificeras som dyra motorer.
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12.2 Beslutsträd

Även beslutsträden har hittat något samband mellan in- och utdata. Resultaten skilj er
sig dock åt avsevärt. Många träd kommer inte bättre än slumpvis klassificering, 25 fel.
Med rätt parameterinställningar reduceras felet som bäst till 14 fel (IG-6). I detta fall
blev trädet tämligen stort, 73 lövnoder och ett djup på 25. Det innebär att endast 7
objekt i genomsnitt sorteras till varje lövnod. Ett sådant träd förefaller vara för
specialiserat. Det goda resultatet kan bero på att testmängden råkar passa
beslutsträdets regler bra. Andra träd med många lövnoder klassificerar testmängden
betydligt sämre. Det träd med rimlig storlek som gör en bra klassificering har 16 fel
(IG-5). Detta träd har dock stor skevhet i fördelning av dyra och billi ga objekt och alla
16 fel är bland de dyra, vilket är ovanligt. Generellt sett lider träden av samma skeva
fördelning som hos ANN enligt ovan, dock inte i lika hög grad.

Skevheten kan bero på algoritmens arbetssätt. Varje lövnod till delas en beteckning, dyr
eller billi g. De lövnoder som innehåller objekt av båda klasserna namnges då efter
majoriteten i noden. Träden tycks ha lättare att renodla små grupper av billi ga objekt i
träningsmängden som då bildar en lövnod. Det innebär att lövnoderna med stort antal
objekt kommer att domineras av de dyra. Av testmängdens objekt kommer då ett fåtal
att sorteras in i de små billi ga lövnoderna medan de flesta hamnar i de stora lövnoderna
som betecknats dyra.

12.3 Jämförelsen

De två tekniker som använts för klassificeringen jämförs med avseende på de
mätpunkter som använts, korrekthet, begriplighet och relevans.

12.3.1 Korrekthet

Båda teknikerna klarade cirka 70% som bäst. Beslutsträden verkar vara mycket
beroende av att alla parametrar är rätt inställda. Endast vid ett fåtal inställningar erhölls
ett resultat som väsentligt avvek från slumpens 50%. Ett träd (IG-6) stod ensamt för
det bästa resultatet, 36 rätt. ANN var betydligt jämnare i resultaten. Antalet noder i det
gömda lagret hade ingen större inverkan på nätens förmåga att klassificera
testobjekten. Fyra olika nät (33-3-2, 33-6-2, 33-9-2 och 33-10-2) delar på bästa
resultat, 34 rätt (bilaga 3), i första testet. Medelvärdet för de nät som testades tio
gånger visar också på en jämnhet mellan de olika topologierna. I de testerna nådde
enstaka nät 35 rätt.

12.3.2 Begriplighet

Arbetssättet är mest begripligt för beslutsträden. Där erhålls regler som anger hur
delningen gjorts. Dessa regler är dock lätta att förstå endast vid delning på ett attribut.
Delning på flera attribut ger betydligt mer svåröverskådliga regler. ANN följer samma
tendens. Arbetssättet för enkla topologier (utan gömt lager) är relativt begripligt
genom att studera vikterna. Mer komplicerade topologier är däremot svåra att
överblicka.

Begripligheten av svaret är god för båda tekniker. ANN ger dessutom en indikation om
hur svårklassificerat ett objekt är.
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12.3.3 Relevans

Båda teknikerna ger klara svar på klasstill hörigheten. ANN ger dessutom besked om
hur väl objektet passade in i någon av klasserna. Användbarheten av svaret i de här
testerna är däremot dålig för båda tekniker beroende på den höga felfrekvensen.
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13. Slutsatser
Slutsatserna av arbetet i rapporten är uppställda efter de hypoteser som redovisas i
kap. 4.5.

13.1 Sambandet

Hypotesen om ett samband mellan motorn vid testkörningstill fället och dess kostnad
kan bekräftas. Kohonen-näten ger indikationer på att de dyra motorerna kan grupperas
inom den totala mängden (kap. 11.2.1). Dock finns det inget enhetligt samband. De
dyra motorerna samlas i ett antal grupper, vilket tyder på att det kan finnas flera
oberoende orsaker till att de olika grupperna identifieras som dyra (kap. 11.2.2).
Resultaten tyder dock på att sambandet är svagt och otydligt.

Även de båda klassificeringsteknikerna visar att ett samband existerar eftersom de till
viss del klarar att klassificera motorerna i testmängden (kap. 10.1.3 och 10.2.3).
Analysen med konfidensintervall (kap 12.1) visar att det funna sambandet är statistiskt
säkerställt till 95%. Klassificeringen visar också att innehållet i informationen är
otill räckligt för att kunna göra en säker klassificering då antalet fel är relativt stort,
även för de bästa näten och beslutsträden. Det är de billi ga motorerna som står för de
flesta felen (bilaga 3 och 5). Det tyder på att de utmärkande egenskaperna hos de dyra
också finns hos en del av de billi ga. Därför krävs det mer information om motorerna
för att klargöra skillnaden.

13.2 Testmetoderna

Testmetoderna vid testkörningen är till räckliga för att erhålla nödvändig data för att
upptäcka ett samband. Den data som samlas in vid testkörningen är förmodligen den
som är relevant för motorn, men den är inte till räcklig för att hitta ett samband som är
så  tydligt att det är praktiskt användbart (jfr kap. 11.1.2 och 11.2.3). Motorns
framtida kostnader påverkas troligen också av en mängd andra parametrar än de som
kan mätas vid testkörningen.

Med mer data om varje motor är det möjli gt att sambandet kan bli tydligare. Det som
behöver kompletteras är ytterligare information om motorn, både under produktionen
och efter leveransen från fabriken. Data från produktionen kan avse olika
komponenters kvalité, till verkare och värden inom till åtna toleranser. Det kan också
vara data från själva monteringen såsom åtdragningsmoment för de bultar och muttrar
som dras maskinellt. Användbar data efter leverans kan vara vilken typ av chassi som
motorn monteras i, vilken sorts transportuppgifter som utförs, i vilket slags klimat
fordonet brukas och mer detaljerad information från de service- och reparationsarbeten
som förekommer.

13.3 Teknikerna

De data mining-tekniker som använts i arbetet är fullt till räckliga för att upptäcka och
utnyttja de samband som finns i den här typen av data (kap 11.2.3, 12.1 och 12.2). De
olika teknikerna har till sammans visat att ett samband föreligger mellan testdata och
kostnad för reparationer. Närmare bestämt har de visat att förhållandet råder i den
datamängd som använts som exempeldata i det här arbetet. Huruvida det förhållandet
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kan överföras på motorerna generellt beror på hur representativ exempeldatan är för
hela mängden motorer. Någon sådan prövning har inte gjorts.

Klusterteknikerna

De båda teknikerna för klusteranalys lyckades hitta grupperingar med relativt väl
definierade gränser. K-means method klarade att dela in den tämligen homogena
datamängden i alltifrån två till femton kluster (kap. 9.1.4). Till den här typen av analys,
där man söker efter en specifik gruppering passar dock Kohonen-nät betydligt bättre.
Tekniken ger en omedelbar respons på om den önskade grupperingen har någon
förankring i datan (kap 9.2.4).

Klassificeringsteknikerna

Uppgiften var krävande eftersom det inte finns något uttalat samband. Den vanligaste
användningen av beslutsträd och artificiella neurala nätverk är att modellera ett redan
känt samband. Båda visade sig dock kapabla att mappa kostnaden till motordatan med
en träffsäkerhet på  runt 70% som bäst (kap. 10.1.3 och 10.2.3). ANN är dock att
föredra här eftersom tekniken visat ett stabilt resultat för ett antal olika inställningar.
Beslutsträden visade sig betydligt känsligare för paramererinställningarna.

Trots det duger de inte som klassificeringsverktyg i det här fallet. Det beror till viss del
på det relativt höga felet, men största orsaken är att båda har svårt med de billi ga
motorerna. De dyra klassificeras rätt i stor utsträckning medan de billi ga blir
felklassificerade till ungefär hälften. Detta är helt otill fredsställande då de dyra
motorerna endast utgör en bråkdel av det totala antalet.

När det gäller att förstå hur klassificeraren tagit sina beslut har beslutsträden fördelen
av att presentera en regel för varje delning. Denna regel är lätt att förstå så länge
delningen görs på ett attribut då gränsen för delning framgår i klartext. Tyvärr visar det
sig att begränsning till ett attribut också innebär begränsning i resultat. De är helt
enkelt sämre på att hitta lämplig delning.

Delning på flera attribut, lutande delningsplan, ger bättre resultat. Dessvärre finns det
ingen enkel regel med delning på flera attribut. Istället presenteras en ekvation där
varje attribut multipliceras med en faktor och summan av multiplikationerna är lika
med noll (bilaga 6). Det innebär att varje objekt har sin egen gräns för klasstill hörighet,
beroende på vilket attribut som väljs som delare.

Det kan då konstateras att en komplex domän inte kan fångas med lättöverskådliga
regler. Om det krävs komplicerade uttryckssätt för att fånga strukturen i en domän så
beror det på att domänen är komplicerad. Det går an att tänka sig en lutande delning i
två eller tre dimensioner, men hur ett lutande delningsplan i 33 dimensioner ser ut
klarar inte den mänskliga hjärnan att reda ut.

Sammanfattningsvis innebär detta att det krävs en hel del ytterligare arbete för att bilda
sig en uppfattning om varför klassificeringen görs som den gör, oberoende av vilken
teknik som används på en så komplex domän.
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14. Diskussion
Här följer en diskussion om de erfarenheter som gjorts under arbetet och om de
resultat som erhållits.

Arbetsprocessen

Arbetet kan grovt delas upp i de fyra data mining-tekniker som använts och jämförts.
Detta innebär att uppgiften blivit bred och försökt täcka ett stort område. En snävare
avgränsning hade givit utrymme för ett grundligare och djupare arbete inom de delar
som koncentrationen då lagts på. Detta hade förmodligen ökat säkerheten i de erhållna
resultaten. Fler programkörningar kunde då gjorts med samma klassificerare där
innehållet i tränings- och testmängden sett olika ut och då erhålli t ett genomsnittligt
resultat.

Datamängdens storlek kunde ha varit större. De 578 objekt som användes vid de olika
programkörningarna utgör förmodligen inte en heltäckande representation. Vid
klassificeringen reducerades antalet ytterligare, då 50 st. reserverades till en testmängd.
Dessutom skulle klassificeringsteknikerna tjänat på en större datamängd. Beslutsträden
visade sig bli relativt stora, och därmed baserades reglerna längre ned i trädet på ett
fåtal exempel. Prestandamätningen med endast 50 objekt blir mycket beroende av hur
testmängden ser ut, när träden är stora. För ANN utgjorde datamängdens storlek en
begränsning i topologin. Många noder innebär många vikter. Ett ANN bör inte ha fler
vikter än halva antalet träningsexempel för att kunna hitta rätt mappning mellan in- och
utdata, enligt manualen till den applikation som användes. Detta kan vara orsaken till
att en ökning av antalet noder inte förbättrade resultatet. Det kan också vara
förklaringen till att nät med två gömda lager inte fungerade bra.

En större datamängd förlänger visserligen programkörningstiden, men den är av
underordnad betydelse i arbetet eftersom den endast utgör en liten del av den totala
arbetstiden. Den mesta tiden går åt till att samla in och förbearbeta datan.

Utvariabeln, kostnaden, kunde ha representerats annorlunda. Uppdelningen i endast två
kategorier innebar att objekt med stor skill nad i kostnad ändå till hörde kategorin dyra.
En representation med kontinuerligt värde kunde ha prövats som jämförelse.
Kostnaden kunde också delats upp i flera typer av kostnad beroende på felorsak. Det
är tänkbart att en sådan uppdelning kunnat förbättra resultaten för de billi ga objekten.
Hos de klassificerare som testats är det de billiga objekten som leder till de flesta felen.

Resultaten i ett vidare sammanhang

De tekniker som finns till gängliga verkar vara till räckligt bra för att kunna hitta nyttig
information och struktur i datamängder som den här, där det inte finns något givet
samband. Datamängden bestod ju av objekt som var tämligen lika, alla hade klarat
testkörningen med godkänt resultat. Trots de små variationerna har metoderna visat
sig fungera.

Resultaten visar också att valet av teknik inte är avgörande för den här typen av
problem. De tekniker som testats ger liknande resultat. Förarbetet, insamlingen och
prepareringen har däremot en stor betydelse. Noggrannhet här är en förutsättning för
att få ett bra resultat. Så många parametrar som möjli gt måste identifieras för att kunna
representera objekten så heltäckande som möjli gt. Till denna identifiering krävs en stor
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kännedom om domänen som ska representeras. Resultaten i detta arbete kunde
förmodligen förbättrats om data från monteringen och eftermarknaden tagits med. Hela
förarbetet syftar ju till att representera verkligheten så fullständigt som möjligt.

Arbetet visar också att det finns information och kunskap att hämta i den lagrade
datan. Det kan alltså vara idé att använda den data som samlas in, ofta i ett helt annat
syfte. Det kan även finnas orsak att samla in annan information, just för att kunna göra
en god representation av verkligheten till något data mining-arbete.
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15. For tsatt arbete
Arbetet med att försöka klassificera dieselmotorerna kan fortsätta i en mängd olika
riktningar. Nedan ges några förslag på vilka delar i arbetet som kan förändras och
fördjupas. Förslagen bygger på de erfarenheter och tankar som kommit fram under
arbetets gång.

15.1 Datamängden

Den datamängd som använts som exempelmängd och analysunderlag kan förbättras på
ett antal olika sätt. Några redovisas här.

Fler objekt

Den datamängd som används i arbetet består av 600 objekt. Denna mängd skulle
kunna ökas väsentligt för att med större säkerhet få en bra representation av den
verklighet som arbetet behandlar. Det skulle också ge teknikerna större möjli ghet att
fånga datans struktur. Med 33 kontinuerliga attribut kan objekten se ut på många olika
sätt. Om varje attribut begränsades till att endast kunna anta två värden, högt eller lågt,
så skulle det möjli ga antalet olika objekt ändå vara drygt 8,5 miljarder. Att kunna
representera en sådan mängd med endast 600 objekt ter sig tämligen svårt. En
testmängd på 50 objekt förefaller även den att vara väl li ten till att kunna mäta
klassificerarnas förmåga. Fler objekt skulle också innebära att nät med fler vikter kan
tränas till förlitligt. En tumregel säger minst två objekt per vikt för att ge nätet en rimlig
chans.

Fler attribut

Alla attribut kommer från testkörningen. Förmodligen är det också ett antal andra
faktorer som påverkar kostnaden. Information från monteringen och den miljö motorn
sedan arbetar i kan vara relevant att ta med. Även historik i form av utförd service och
reparationer skulle kunna ingå.

Fler utvariabler

I arbetet finns endast kostnad som utvariabel. Denna kostnad härrör sig från många
olika feltyper. Kostnaden kan delas upp i de olika orsakerna och feltyperna om
datamängden ökas, för att då kunna fånga det faktum att olika fel har olika orsaker.

15.2 Arbetssättet

Sätten att bruka datamängden och representera attributen är många. Här följer några
idéer om hur den kan användas annorlunda än vad som gjorts i det här arbetet.

Olika testmängder

Vid klassificeringen har samma objekt använts hela tiden som testmängd för att mäta
prestandan. Genom att variera vilka objekt som är testmängd kan flera körningar göras
med varje klassificerare. Det skulle ge en mer generell och rättvis bedömning. I det
utförda arbetet kan den specifika testmängden ha passat vissa klassificerare bättre än
andra.
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ANN med kontinuerligt utvärde

De ANN som använts här har tränats att ge en kategori, dyr eller billi g, som utvärde.
Träningsmängden har definierats i dessa två kategorier. Istället skulle näten kunna
tränas till att förutsäga kostnaden i kronor, inom intervallet från det billi gaste objektet
till det dyraste. Det finns en mycket stor spännvidd i kostnaden för den kategori som
nu betecknas dyra. Dessa objekt är visserligen de 300 dyraste inom den valda
tidsperioden, men utgör inte nödvändigtvis en homogen grupp.

15.3 Analyser

Den information som har samlats in kan analyseras på många fler sätt och mycket
djupare än vad som gjorts. Det går med stor sannolikhet att ta fram en hel del nya
aspekter på det problem och det resultat som rapporten behandlar.

Analys av klustren

De funna klustren har lämnats helt utan åtgärd. En analys i syfte att finna de
utmärkande egenskaperna hos de ingående objekten kan ge värdefull information. Det
breddar då perspektivet från enbart kostnaden till att omfatta motorn som helhet.

Analys av vikterna

Vikterna i de tränade näten kan lämna nyttig information. I första hand är det vikterna
mellan inlagret och det gömda lagret som är intressanta att analysera. Deras storlek ger
en indikation på hur stor betydelse de olika attributen har. Vidare kan detta resultat
jämföras med de regler som beslutsträden använder. Jämförelsen kan då visa i vilken
omfattning näten och träden fattar sina beslut på samma grunder.

Analys av löven

De objekt som sorteras till samma lövnod av beslutsträden är förmodligen ganska lika.
De har kommit dit via samma regler. Genom att analysera orsaken till att de kommit
dit kan nya objekt justeras medvetet för att träffa billi ga eller undvika dyra lövnoder.
Dessa justeringar kan exempelvis vara förändringar i de gränsvärden som används vid
testkörningen av motorerna.

Jämförelse av klassade objekt

Många av de redovisade klassificerarna har ungefär samma felvärde för testmängden.
En jämförelse kan visa om alla gör fel med samma objekt, och om det är samma objekt
som alltid är lättklassificerade. Jämförelsen kan också visa om det är någon skill nad i
beslutsträdens sätt att klassificera gentemot nätverkens. Denna analys kan visa
huruvida det är samma samband som hittats eller om varje klassificerare har sin egen
uppfattning om hur sambandet ser ut. Detta kan vara ett sätt att bekräfta eller förkasta
de slutsatser om sambandet som dras i det här arbetet.
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Bilaga 1
K-mean methods resultat i klusteranalysen för 2 - 15 kluster.

Objekten i varje kluster är uppdelade i klasserna dyr respektive billi g. Andel anger hur
stor majoritet den dominerande klassen har inom klustret.

2 kluster A B
dyr 109 181

billig 108 180
andel 50% 50%

Tabell 8: Uppdelning i 2 kluster.

3 kluster A B C
dyr 109 81 100

billig 106 83 99
andel 51% 51% 50%

Tabell 9: Uppdelning i 3 kluster.

4 kluster A B C D
dyr 109 80 44 57

billig 105 82 53 48
andel 51% 51% 55% 54%

Tabell 10: Uppdelning i 4 kluster.

5 kluster A B C D E
dyr 59 80 44 57 50

billig 66 82 52 47 41
andel 53% 51% 54% 55% 55%

Tabell 11: Uppdelning i 5 kluster.

6 kluster A B C D E F
dyr 59 44 43 57 50 37

billig 63 55 52 47 42 29
andel 52% 56% 55% 55% 54% 56%

Tabell 12: Uppdelning i 6 kluster.
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7 kluster A B C D E F G
dyr 44 49 44 56 37 32 28

billig 39 53 51 47 29 31 38
andel 53% 52% 54% 54% 56% 51% 58%

Tabell 13: Uppdelning i 7 kluster.

8 kluster A B C D E F G H
dyr 38 39 42 58 19 42 32 20

billig 34 35 48 49 17 50 31 24
andel 53% 53% 53% 54% 53% 54% 51% 55%

Tabell 14: Uppdelning i 8 kluster.

9 kluster A B C D E F G H I
dyr 38 39 42 58 19 1 32 20 41

billig 34 48 48 49 17 0 31 24 37
andel 53% 55% 53% 54% 53%100% 51% 55% 53%

Tabell 15: Uppdelning i 9 kluster.

10 kluster A B C D E F G H I J
dyr 37 42 34 47 19 1 31 20 38 21

billig 33 50 40 39 17 0 31 24 34 20
andel 53% 54% 54% 55% 53%100% 50% 55% 53% 51%

Tabell 16: Uppdelning i 10 kluster.

11 kluster A B C D E F G H I J
dyr 37 42 30 45 19 1 31 20 38 6

billig 33 50 37 38 17 0 31 23 34 5
andel 53% 54% 55% 54% 53%100% 50% 53% 53% 55%

K
21
20

51%

Tabell 17: Uppdelning i 11 kluster.
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12 kluster A B C D E F G H I J
dyr 37 27 30 45 19 1 31 20 27 6

billig 33 35 37 35 17 0 31 22 31 5
andel 53% 56% 55% 56% 53%100% 50% 52% 53% 55%

K L
21 26
25 17

54% 60%

Tabell118: Uppdelning i 12 kluster.

13 kluster A B C D E F G H I J
dyr 28 27 30 45 20 1 25 20 27 6

billig 25 34 37 38 15 0 18 24 32 5
andel 53% 56% 55% 54% 57%100% 58% 55% 54% 55%

K L M
21 26 14
20 18 22

51% 59% 61%

Tabell 19: Uppdelning i 13 kluster.

14 kluster A B C D E F G H I J
dyr 28 27 29 45 20 1 25 20 27 6

billig 25 35 36 35 15 0 18 23 31 5
andel 53% 56% 55% 56% 57%100% 58% 53% 53% 55%

K L M N
13 26 14 9
15 17 22 11

54% 60% 61% 55%

Tabell 20: Uppdelning i 14 kluster.

15 kluster A B C D E F G H I J
dyr 28 21 29 45 20 1 25 20 21 6

billig 25 31 36 35 15 0 18 23 25 5
andel 53% 60% 55% 56% 57%100% 58% 53% 54% 55%

K L M N O
13 15 14 9 23
15 14 22 11 13

54% 52% 61% 55% 64%

Tabell 21: Uppdelning i 15 kluster.
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Bilaga 2
Kohonen-nätens matriser.

Figurerna visar nätens matriser med tilldelade etiketter dyr eller billig .
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Figur 11: Matris för nätet 2x2.
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Figur 12: Matris för nätet 2x3.

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4

Billi g

Dyr

Figur 13: Matris för nätet 3x3.
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Figur 14: Matris för nätet 3x4.
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Figur 15: Matris för nätet 4x4.
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 Figur 16: Matris för nätet 4x5.
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Figur 17: Matris för nätet 5x5.
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 Figur 18: Matris för nätet 5x6.
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Figur 19: Matris för nätet 6x6.
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Figur 20: Matris för nätet 6x7.
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 Figur 21: Matris för nätet 7x7.
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 Figur 22: Matris för nätet 7x8.
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 Figur 23: Matris för nätet 8x8.
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Bilaga 3
Resultat från ANN-testerna.

För varje topologi visar tabellen minsta testfel, antal epoker för att nå minsta testfel,
antal felklassade objekt av respektive kategori samt det totala antalet felklassade
objekt.

Topologi 33-2 33-2-2 33-3-2 33-4-2 33-5-2 33-6-2 33-7-2 33-8-2

Testfel 0,381 0,369 0,310 0,340 0,348 0,323 0,350 0,330

Epoker 3210 3120 3820 2330 1680 2540 1950 2130

Fel dyra 3 2 2 5 1 5 1 2

Fel billiga 20 19 14 13 17 11 18 16

Felklassade 23 21 16 18 18 16 19 18

Topologi 33-9-2 33-10-2 33-11-2 33-12-2 33-13-2 33-14-2 33-15-2 33-30-2

Testfel 0,318 0,318 0,307 0,342 0,346 0,323 0,332 0,317

Epoker 2460 3280 4460 1756 2194 1414 2300 4000

Fel dyra 5 3 4 6 1 4 4 1

Fel billiga 11 13 13 11 17 13 18 18

Felklassade 16 16 17 17 18 17 22 19

Topologi 33-2-2-2 33-3-2-2 33-3-3-2

Testfel 0,336 0,486 0,3531

Epoker 7940 3408 3410

Fel dyra 5 3 7

Fel billiga 17 17 14

Felklassade 22 20 21

          Tabell 22: Resultat för de testade näten.
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Resultat av testerna av beslutsträd.

Redovisning av beslutsträdens parameterinställningar, storlek och resultat av
klassificering av testmängden.
Varje mätmetod på bästa delare redovisas för sig, uppdelad på delning på ett eller flera
attribut.
CART-simuleringen redovisas separat.
Tomma rutor innebär att standardinställningarna använts (se kap.10.2.2), ett “x “ i
tabellen innebär omöjli g kombination av parametrar och ett “–“ innebär att ingen
delning kunde hittas.

Beteckning TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TR-5 TR-6
Parameterinställningar
Beskärning 0.05 0,2 0 0
Antal förslag 50 50
Antal hopp 20 20
Trädstruktur
Djup 1 1 15 2 16 16
Antal löv 2 2 69 3 94 81
Resultat av klassificeringen
Fel dyra 22 25 12 15 11 7
Fel billiga 3 1 13 4 10 10
Totalt 25 26 25 19 21 17

Tabell 23: Resultat med Twoing Rule och delning på flera attribut.

Beteckning TR-7 TR-8 TR-9 TR-10 TR-11 TR-12
Parameterinställningar
Beskärning 0.05 0.2 0 0
Antal förslag 50 50
Antal hopp 20 20
Trädstruktur
Djup 8 9 14 18
Antal löv 14 23 46 113
Resultat av klassificeringen
Fel dyra 8 10 10 15
Fel billiga 11 11 12 10
Totalt 19 21 22 x 25 x

Tabell 24: Resultat med Twoing Rule och delning på ett attribut.
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Beteckning IG-1 IG-2 IG-3 IG-4 IG-5 IG-6
Parameterinställningar
Beskärning 0.05 0.2 0 0
Antal förslag 50 50
Antal hopp 20 20
Trädstruktur
Djup 6 1 6 2 12 25
Antal löv 13 2 13 3 27 73
Resultat av klassificeringen
Fel dyra 11 23 11 11 16 5
Fel billiga 14 2 14 14 0 9
Totalt 25 25 25 25 16 14

Tabell 25: Resultat med Information Gain och delning på flera attribut.

Beteckning IG-7 IG-8 IG-9 IG-10 IG-11 IG-12
Parameterinställningar
Beskärning 0.05 0.2 0 0
Antal förslag 50 50
Antal hopp 20 20
Trädstruktur
Djup 1 1 1
Antal löv 2 2 2
Resultat av klassificeringen
Fel dyra 16 16 1
Fel billiga 8 8 24
Totalt 24 24 — x 25 x

Tabell 26: Resultat med Information Gain och delning på ett attribut.

Beteckning GC-1 GC-2 GC-3 GC-4 GC-5 GC-6
Parameterinställningar
Beskärning 0.05 0.2 0 0
Antal förslag 50 50
Antal hopp 20 20
Trädstruktur
Djup 16 1 17 12 22 20
Antal löv 51 2 39 28 96 96
Resultat av klassificeringen
Fel dyra 8 25 11 12 9 12
Fel billiga 17 1 11 10 15 10
Totalt 25 26 22 22 24 22

Tabell 27: Resultat med Gini Criterion och delning på flera attribut.
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Beteckning GC-7 GC-8 GC-9 GC-10 GC-11 GC-12
Parameterinställningar
Beskärning 0.05 0.2 0 0
Antal förslag 50 50
Antal hopp 20 20
Trädstruktur
Djup 8 9 14 18
Antal löv 14 23 46 113
Resultat av klassificeringen
Fel dyra 8 10 10 15
Fel billiga 11 11 12 10
Totalt 19 21 22 x 25 x

Tabell 28: Resultat med Gini Criterion och delning på ett attribut.

Mätare Twoing Rule Twoing Rule Info Gain Info Gain Gini Crit Gini Crit
Beteckning TR-CART-1 TR-CART-2 IG-CART-1 IG-CART-2 GC-CART-1 GC-CART-2
Parameterinställningar
Beskärning 0 0 0
Antal förslag
Antal hopp
Trädstruktur
Djup 18 3 1 2 18 3
Antal löv 96 5 2 4 96 5
Resultat av klassificeringen
Fel dyra 14 14 1 15 14 14
Fel billiga 8 9 24 8 8 9
Totalt 22 23 25 23 22 23

Tabell 29: Resultat med CART-simuleringen.
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Bilaga 5

Beslutsträd med regler.

I denna bilaga redovisas de beslutsträd vars noggrannhet är bättre än 0.66 (IG-5: 0.68
och IG-6: 0.72).
Se bilaga 5 för parameterinställningar.
Trädstrukturen redovisas först, därefter de regler som till hör trädets respektive nod
och sist en tabell över klassificeringen av de enskilda objekten i testmängden.

IG-5

Trädet
Varje rad är en nod och tolkas enligt följande:
** Nodens namn: Vänster förgrening[dyra,billi ga] Höger förgrening[dyra,billi ga]
Nodnamnet skall tolkas som en väg från roten ned genom trädet. ”llr” blir då denna
nod.

** Root: Left:[262,252] Right:[0,14]
** "l": Left:[26,25] Right:[236,227]
** "ll": Left:[7,0] Right:[19,25]
** "llr": Left:[10,23] Right:[9,2]
** "llrl": Left:[3,0] Right:[7,23]
** "llrlr": Left:[7,12] Right:[0,11]
** "llrlrl": Left:[7,5] Right:[0,7]
** "llrlrll": Left:[0,3] Right:[7,2]
** "llrlrllr": Left:[7,0] Right:[0,2]
** "llrr": Left:[1,2] Right:[8,0]
** "llrrl": Left:[0,2] Right:[1,0]
** "lr": Left:[236,214] Right:[0,13]
** "lrl": Left:[193,175] Right:[43,39]
** "lrll": Left:[43,39] Right:[150,136]
** "lrlll": Left:[0,10] Right:[43,29]
** "lrlr": Left:[11,0] Right:[32,39]
** "lrlrr": Left:[7,0] Right:[25,39]
** "lrlrrr": Left:[24,28] Right:[1,11]
** "lrlrrrl": Left:[10,22] Right:[14,6]
** "lrlrrrll": Left:[0,8] Right:[10,14]
** "lrlrrrllr": Left:[0,5] Right:[10,9]
** "lrlrrrlr": Left:[0,3] Right:[14,3]
** "lrlrrrlrr": Left:[4,3] Right:[10,0]
** "lrlrrrlrrl": Left:[1,3] Right:[3,0]
** "lrlrrrlrrll": Left:[1,0] Right:[0,3]
** "lrlrrrr": Left:[0,11] Right:[1,0]
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Reglerna

Varje regel uttrycks som en ekvation där ett uttryck är satt lika med noll enligt
följande:
Nodnamn Hyperplane: delning enligt ovan
faktor1 x [värdet på attribut nr] + faktor2 x [värdet på attribut nr]+..........= 0

Root Hyperplane: Left = [262,252], Right = [0,14]
0.350517 x[1] + 0.972549 x[2] + 0.918802 x[3] + -0.201557 x[4] + -0.728321 x[5] + 0.350817 x[6] +
-129.097794 x[7] + -0.204836 x[8] + 0.015569 x[9] + -0.568258 x[10] + 0.408753 x[11] + -0.968915
x[12] + 0.327279 x[13] + -0.756824 x[14] + 0.393268 x[15] + -0.214160 x[16] + 0.939787 x[17] + -
0.945380 x[18] + -0.085183 x[19] + -24.049273 x[20] + 0.368910 x[21] + 0.660181 x[22] +
0.189931 x[23] + 1.302912 x[24] + 0.671619 x[25] + -0.723229 x[26] + 0.417740 x[27] + 0.499071
x[28] + -0.119590 x[29] + 0.312792 x[30] + -0.673611 x[31] + -0.484740 x[32] + 0.624415 x[33] + -
0.844868 = 0

l Hyperplane: Left = [26,25], Right = [236,227]
1.000000 x[16] + -5.350000 = 0

ll Hyperplane: Left = [7,0], Right = [19,25]
1.000000 x[29] + -29.500000 = 0

llr Hyperplane: Left = [10,23], Right = [9,2]
1.000000 x[6] + -182.449997 = 0

llrl Hyperplane: Left = [3,0], Right = [7,23]
1.000000 x[23] + -113.000000 = 0

llrlr Hyperplane: Left = [7,12], Right = [0,11]
1.000000 x[8] + -25.500000 = 0

llrlrl Hyperplane: Left = [7,5], Right = [0,7]
1.000000 x[2] + -113.500000 = 0

llrlrll Hyperplane: Left = [0,3], Right = [7,2]
1.000000 x[32] + -107.000000 = 0

llrlrllr Hyperplane: Left = [7,0], Right = [0,2]
1.000000 x[33] + -199.500000 = 0

llrr Hyperplane: Left = [1,2], Right = [8,0]
1.000000 x[13] + -400.500000 = 0

llrrl Hyperplane: Left = [0,2], Right = [1,0]
1.000000 x[2] + -110.500000 = 0

lr Hyperplane: Left = [236,214], Right = [0,13]
2.007182 x[1] + -1.330981 x[2] + -1.614342 x[3] + 15.516549 x[4] + 0.998571 x[5] + 3.964145 x[6]
+ -163.717621 x[7] + -5.822957 x[8] + 3.878764 x[9] + -6.689326 x[10] + 1.041528 x[11] + -
2.795114 x[12] + 2.735254 x[13] + -13.520808 x[14] + -3.620370 x[15] + -280.925720 x[16] +
8.473881 x[17] + -0.574892 x[18] + -5.858248 x[19] + -14.971865 x[20] + -50.990204 x[21] +
47.337425 x[22] + 4.258489 x[23] + 3.015375 x[24] + 2.508399 x[25] + -1.641646 x[26] + -
906.948242 x[27] + -0.911899 x[28] + -4.163807 x[29] + 5.053798 x[30] + -2.956643 x[31] +
4.000952 x[32] + 2.648711 x[33] + 0.474762 = 0

lrl Hyperplane: Left = [193,175], Right = [43,39]
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1.000000 x[28] + -1234.500000 = 0

lrll Hyperplane: Left = [43,39], Right = [150,136]
1.000000 x[17] + -202.449997 = 0

lrlll Hyperplane: Left = [0,10], Right = [43,29]
0.020618 x[1] + -0.683186 x[2] + -0.782264 x[3] + 0.120142 x[4] + 0.972388 x[5] + 0.514687 x[6] +
0.176254 x[7] + 0.528164 x[8] + -0.144578 x[9] + 0.031676 x[10] + 0.566253 x[11] + 0.196804
x[12] + -0.157764 x[13] + 0.675951 x[14] + -0.774895 x[15] + -0.988465 x[16] + -0.218444 x[17] +
0.194630 x[18] + -0.033340 x[19] + 0.834037 x[20] + 0.554462 x[21] + 0.823614 x[22] + 0.132875
x[23] + 0.928927 x[24] + -0.353350 x[25] + 0.850707 x[26] + 0.254923 x[27] + -0.203443 x[28] + -
0.734516 x[29] + -0.757829 x[30] + 0.208705 x[31] + -0.938773 x[32] + -0.285911 x[33] + -
0.550033 = 0

lrlr Hyperplane: Left = [11,0], Right = [32,39]
-0.503433 x[1] + -0.378943 x[2] + 0.295246 x[3] + -0.466186 x[4] + 0.329457 x[5] + -0.620946 x[6]
+ 46.668869 x[7] + -0.423942 x[8] + 0.501085 x[9] + -0.854924 x[10] + 0.555420 x[11] + 0.774035
x[12] + -0.086426 x[13] + 0.465338 x[14] + 0.226929 x[15] + -0.572352 x[16] + -0.330132 x[17] +
0.592613 x[18] + -0.817184 x[19] + -14.453350 x[20] + 0.936975 x[21] + -0.336980 x[22] + -
0.912450 x[23] + -7.622901 x[24] + 0.593795 x[25] + -0.128314 x[26] + -1.754850 x[27] + -
0.289200 x[28] + -0.817858 x[29] + 0.992313 x[30] + 0.625493 x[31] + 0.695008 x[32] + -0.088095
x[33] + -0.386987 = 0

lrlrr Hyperplane: Left = [7,0], Right = [25,39]
0.540730 x[1] + -0.794289 x[2] + 0.825669 x[3] + 0.795256 x[4] + 0.040547 x[5] + -0.603737 x[6] +
0.865612 x[7] + -0.303894 x[8] + 0.454951 x[9] + 0.969492 x[10] + 0.135922 x[11] + 0.298876
x[12] + 0.198831 x[13] + 0.009068 x[14] + -0.043615 x[15] + 0.770665 x[16] + -0.131875 x[17] + -
0.392538 x[18] + 0.562688 x[19] + -0.163336 x[20] + -0.828937 x[21] + 0.834566 x[22] + -0.530288
x[23] + 0.595347 x[24] + 0.074576 x[25] + -0.046620 x[26] + -20.957645 x[27] + -0.853386 x[28] +
-0.868404 x[29] + 0.876006 x[30] + 0.852761 x[31] + -0.052434 x[32] + -0.926157 x[33] + -
0.954026 = 0

lrlrrr Hyperplane: Left = [24,28], Right = [1,11]
1.000000 x[28] + -1260.500000 = 0

lrlrrrl Hyperplane: Left = [10,22], Right = [14,6]
1.000000 x[28] + -1248.500000 = 0

lrlrrrll Hyperplane: Left = [0,8], Right = [10,14]
1.000000 x[25] + -195.149994 = 0

lrlrrrllr Hyperplane: Left = [0,5], Right = [10,9]
1.000000 x[14] + -161.000000 = 0

lrlrrrlr Hyperplane: Left = [0,3], Right = [14,3]
1.000000 x[17] + -202.350006 = 0

lrlrrrlrr Hyperplane: Left = [4,3], Right = [10,0]
1.000000 x[1] + -2037.500000 = 0

lrlrrrlrrl Hyperplane: Left = [1,3], Right = [3,0]
1.000000 x[10] + -86.500000 = 0

lrlrrrlrrll Hyperplane: Left = [1,0], Right = [0,3]
1.000000 x[2] + -110.500000 = 0

lrlrrrr Hyperplane: Left = [0,11], Right = [1,0]
1.000000 x[29] + -46.500000 = 0
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Nr Resultat Facit Fel
billig dyr billig dyr

1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x
5 x x x
6 x x
7 x x x
8 x x
9 x x x
10 x x x
11 x x
12 x x x
13 x x x
14 x x x
15 x x x
16 x x
17 x x
18 x x x
19 x x
20 x x x
21 x x
22 x x x
23 x x x
24 x x
25 x x x
26 x x
27 x x
28 x x
29 x x
30 x x
31 x x
32 x x
33 x x
34 x x
35 x x
36 x x
37 x x
38 x x
39 x x
40 x x
41 x x
42 x x
43 x x
44 x x
45 x x
46 x x
47 x x
48 x x
49 x x
50 x x

           Tabell 30: Resultat av klassificeringen av testmängden för trädet IG-5.
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IG-6

Trädet

Varje rad är en nod och tolkas enligt följande:
** Nodens namn: Vänster förgrening[dyra,billi ga] Höger förgrening[dyra,billi ga]
Nodnamnet skall tolkas som en väg från roten ned genom trädet. ” llr” blir då denna
nod.

** Root: Left:[251,226] Right:[11,40]
** "l": Left:[221,199] Right:[30,27]
** "ll": Left:[201,181] Right:[20,18 ]
** "lll": Left:[21,2] Right:[180,179]
** "llll": Left:[19,0] Right:[2,2]
** "llllr": Left:[0,2] Right:[2,0]
** "lllr": Left:[180,168] Right:[0,11]
** "lllrl": Left:[0,13] Right:[180,155]
** "lllrlr": Left:[79,68] Right:[101,87]
** "lllrlrl": Left:[68,68] Right:[11,0 ]
** "lllrlrll": Left:[11,0] Right:[57,68]
** "lllrlrllr": Left:[33,20] Right:[24,48]
** "lllrlrllrl": Left:[11,15] Right:[22,5]
** "lllrlrllrll": Left:[8,15] Right:[3,0]
** "lllrlrllrlll": Left:[2,12] Right:[6,3]
** "lllrlrllrllll": Left:[2,1] Right:[0,11]
** "lllrlrllrlllll": Left:[2,0] Right:[0,1]
** "lllrlrllrlllr": Left:[6,1] Right:[0,2]
** "lllrlrllrlllrl": Left:[0,1] Right:[6,0]
** "lllrlrllrlr": Left:[18,1] Right:[4,4]
** "lllrlrllrlrl": Left:[0,1] Right:[18,0]
** "lllrlrllrlrr": Left:[1,4] Right:[3,0]
** "lllrlrllrlrrl": Left:[1,0] Right:[0,4]
** "lllrlrllrr": Left:[2,4] Right:[22,44]
** "lllrlrllrrl": Left:[2,0] Right:[0,4]
** "lllrlrllrrr": Left:[7,14] Right:[15,30]
** "lllrlrllrrrr": Left:[14,28] Right:[1,2]
** "lllrlrllrrrrr": Left:[0,2] Right:[1,0]
** "lllrlrr": Left:[0,12] Right:[101,75]
** "lllrlrrr": Left:[101,66] Right:[0,9]
** "lllrlrrrl": Left:[101,59] Right:[0,7]
** "lllrlrrrll": Left:[73,55] Right:[28,4]
** "lllrlrrrlll": Left:[60,55] Right:[13,0]
** "lllrlrrrllll": Left:[0,10] Right:[60,45]
** "lllrlrrrllllr": Left:[0,8] Right:[60,37]
** "lllrlrrrllllrr": Left:[26,31] Right:[34,6]
** "lllrlrrrllllrrl": Left:[0,6] Right:[26,25]
** "lllrlrrrllllrrlr": Left:[4,0] Right:[22,25]
** "lllrlrrrllllrrlrr": Left:[4,0] Right:[18,25]
** "lllrlrrrllllrrlrrr": Left:[14,25] Right:[4,0]
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** "lllrlrrrllllrrlrrrl": Left:[0,8] Right:[14,17]
** "lllrlrrrllllrrlrrrlr": Left:[5,0] Right:[9,17]
** "lllrlrrrllllrrlrrrlrr": Left:[5,2] Right:[4,15]
** "lllrlrrrllllrrlrrrlrrl": Left:[5,0] Right:[0,2]
** "lllrlrrrllllrrlrrrlrrr": Left:[4,6] Right:[0,9]
** "lllrlrrrllllrrlrrrlrrrl": Left:[1,6] Right:[3,0]
** "lllrlrrrllllrrlrrrlrrrll": Left:[1,0] Right:[0,6]
** "lllrlrrrllllrrr": Left:[14,6] Right:[20,0]
** "lllrlrrrllllrrrl": Left:[14,3] Right:[0,3]
** "lllrlrrrllllrrrll": Left:[2,3] Right:[12,0]
** "lllrlrrrllllrrrlll": Left:[2,0] Right:[0,3]
** "lllrlrrrllr": Left:[20,0] Right:[8,4]
** "lllrlrrrllrr": Left:[0,3] Right:[8,1]
** "lllrlrrrllrrr": Left:[8,0] Right:[0,1]
** "lr": Left:[30,21] Right:[0,6]
** "lrl": Left:[20,14] Right:[10,7]
** "lrll": Left:[20,10] Right:[0,4]
** "lrlll": Left:[5,9] Right:[15,1]
** "lrllll": Left:[3,0] Right:[2,9]
** "lrllllr": Left:[0,7] Right:[2,2]
** "lrllllrr": Left:[2,0] Right:[0,2]
** "lrlllr": Left:[15,0] Right:[0,1]
** "lrlr": Left:[10,3] Right:[0,4]
** "lrlrl": Left:[9,0] Right:[1,3]
** "lrlrlr": Left:[0,3] Right:[1,0]
** "r": Left:[4,1] Right:[7,39]
** "rl": Left:[0,1] Right:[4,0]
** "rr": Left:[4,38] Right:[3,1]
** "rrl": Left:[4,11] Right:[0,27]
** "rrll": Left:[1,11] Right:[3,0]
** "rrlll": Left:[1,0] Right:[0,11]
** "rrr": Left:[0,1] Right:[3,0]
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Reglerna

Varje regel uttrycks som en ekvation där ett uttryck är satt lika med noll enligt
följande:
Nodnamn Hyperplane: delning enligt ovan
faktor1 x [värdet på attribut nr] + faktor2 x [värdet på attribut nr]+..........= 0

Root Hyperplane: Left = [251,226], Right = [11,40]
0.840460 x[1] + -0.275297 x[2] + -0.324390 x[3] + 0.560395 x[4] + -1.399689 x[5] + -0.525875 x[6]
+ -76.689774 x[7] + 0.998871 x[8] + -0.960647 x[9] + 0.518157 x[10] + -0.108596 x[11] + 0.023517
x[12] + 1.108471 x[13] + -0.014283 x[14] + -0.708250 x[15] + -0.161832 x[16] + 0.530454 x[17] + -
0.520567 x[18] + 0.677106 x[19] + -0.495115 x[20] + -0.193979 x[21] + 0.296284 x[22] + -0.708374
x[23] + -1.800194 x[24] + -0.767896 x[25] + 0.376189 x[26] + 0.481474 x[27] + -0.734380 x[28] +
0.267332 x[29] + -0.886227 x[30] + 0.217839 x[31] + 0.108550 x[32] + 0.216012 x[33] + 0.613226
= 0

l Hyperplane: Left = [221,199], Right = [30,27]
1.000000 x[21] + -37.500000 = 0

ll Hyperplane: Left = [201,181], Right = [20,18]
1.000000 x[18] + -1911.500000 = 0

lll Hyperplane: Left = [21,2], Right = [180,179]
0.211004 x[1] + 0.857515 x[2] + -0.330332 x[3] + -2.634186 x[4] + 0.245873 x[5] + 0.463488 x[6] +
0.397444 x[7] + -2.354437 x[8] + -0.996993 x[9] + -0.630808 x[10] + -1.443838 x[11] + -0.302787
x[12] + 0.612936 x[13] + 0.776688 x[14] + -0.521443 x[15] + 0.434378 x[16] + 0.127822 x[17] + -
0.100385 x[18] + 0.623599 x[19] + -199.946533 x[20] + 1.941253 x[21] + 1.316477 x[22] +
0.375441 x[23] + -0.745590 x[24] + 0.179326 x[25] + -0.158725 x[26] + 49.465900 x[27] + -
0.156022 x[28] + 0.278415 x[29] + 0.954933 x[30] + -0.564055 x[31] + 0.313788 x[32] + -0.867963
x[33] + -0.796774 = 0

llll Hyperplane: Left = [19,0], Right = [2,2]
1.000000 x[3] + -490.500000 = 0

llllr Hyperplane: Left = [0,2], Right = [2,0]
1.000000 x[5] + -286.950012 = 0

lllr Hyperplane: Left = [180,168], Right = [0,11]
-0.672797 x[1] + -0.304441 x[2] + 0.774718 x[3] + -10.611116 x[4] + -0.830641 x[5] + -0.634963
x[6] + -35.290813 x[7] + 0.641771 x[8] + -0.203048 x[9] + -0.568698 x[10] + 17.439320 x[11] + -
5.474008 x[12] + -0.874339 x[13] + 0.791212 x[14] + 0.100829 x[15] + 0.613937 x[16] + -0.642628
x[17] + 0.596379 x[18] + 0.491669 x[19] + -0.910880 x[20] + -0.102767 x[21] + 0.735407 x[22] +
0.447993 x[23] + -0.550285 x[24] + 0.281594 x[25] + 0.877239 x[26] + 0.430013 x[27] + 0.440102
x[28] + -18.150665 x[29] + 17.970783 x[30] + 0.237082 x[31] + -0.282598 x[32] + -0.295912 x[33]
+ -0.860751 = 0

lllrl Hyperplane: Left = [0,13], Right = [180,155]
-0.429332 x[1] + -4.437733 x[2] + -1.417839 x[3] + -0.822430 x[4] + 0.442750 x[5] + -1.807297
x[6] + 27.515890 x[7] + -1.109714 x[8] + 2.694612 x[9] + 0.680842 x[10] + -0.552911 x[11] +
1.276194 x[12] + -0.795392 x[13] + 0.059971 x[14] + 0.639273 x[15] + 0.700359 x[16] + 0.502214
x[17] + 1.533668 x[18] + 0.237722 x[19] + -0.553883 x[20] + -0.551005 x[21] + -0.449347 x[22] +
0.542688 x[23] + -0.879198 x[24] + 1.088125 x[25] + 0.057534 x[26] + 1.170264 x[27] + -0.486202
x[28] + -1.716120 x[29] + -0.188859 x[30] + -0.074638 x[31] + -0.761936 x[32] + 0.224765 x[33] +
-0.723477 = 0
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lllrlr Hyperplane: Left = [79,68], Right = [101,87]
1.000000 x[4] + -46.500000 = 0

lllrlrl Hyperplane: Left = [68,68], Right = [11,0]
0.802383 x[1] + 0.426154 x[2] + 0.605562 x[3] + 0.295726 x[4] + -0.682521 x[5] + 0.853715 x[6] +
-0.753743 x[7] + 0.663282 x[8] + -0.786928 x[9] + 0.650713 x[10] + -0.167959 x[11] + -0.057983
x[12] + 0.364707 x[13] + -0.944980 x[14] + 0.500521 x[15] + 0.966357 x[16] + 0.696199 x[17] + -
0.218805 x[18] + 0.140326 x[19] + 0.600664 x[20] + -0.229947 x[21] + -0.426377 x[22] + -0.196091
x[23] + -20.416819 x[24] + -0.457376 x[25] + -0.616131 x[26] + 0.227753 x[27] + -0.819159 x[28]
+ -3.750903 x[29] + -0.349673 x[30] + -0.849196 x[31] + -0.342102 x[32] + -0.430899 x[33] +
0.366095 = 0

lllrlrll Hyperplane: Left = [11,0], Right = [57,68]
-0.480646 x[1] + 0.001586 x[2] + -0.941327 x[3] + 0.956208 x[4] + -0.710869 x[5] + 0.594938 x[6]
+ 72.464424 x[7] + -1.025573 x[8] + -0.993149 x[9] + 0.437414 x[10] + 0.798139 x[11] + -0.307193
x[12] + 0.785907 x[13] + 0.331173 x[14] + 0.517565 x[15] + 0.681084 x[16] + 0.085960 x[17] +
0.764336 x[18] + -0.409132 x[19] + 128.647186 x[20] + 0.411612 x[21] + 0.743715 x[22] +
0.732866 x[23] + 0.716378 x[24] + 0.361775 x[25] + 0.283615 x[26] + -0.540881 x[27] + -0.959385
x[28] + 0.267132 x[29] + 0.917523 x[30] + 0.785749 x[31] + 0.690302 x[32] + 0.723848 x[33] +
0.783830 = 0

lllrlrllr Hyperplane: Left = [33,20], Right = [24,48]
0.022974 x[1] + -0.185961 x[2] + 0.100841 x[3] + 0.941826 x[4] + 0.597376 x[5] + 0.809838 x[6] +
77.853561 x[7] + 0.172685 x[8] + 0.941501 x[9] + -0.799481 x[10] + 0.693040 x[11] + 0.148244
x[12] + 0.343498 x[13] + -0.880736 x[14] + 0.422600 x[15] + 0.747062 x[16] + 0.888099 x[17] +
0.148141 x[18] + 0.509610 x[19] + -0.271564 x[20] + -0.632563 x[21] + -0.209755 x[22] + 0.966918
x[23] + 0.392614 x[24] + -0.512655 x[25] + -0.620188 x[26] + 0.063280 x[27] + -0.566924 x[28] +
0.426089 x[29] + -0.232984 x[30] + -0.496419 x[31] + -0.787712 x[32] + -0.116273 x[33] + -
0.382301 = 0

lllrlrllrl Hyperplane: Left = [11,15], Right = [22,5]
1.000000 x[31] + -530.500000 = 0

lllrlrllrll Hyperplane: Left = [8,15], Right = [3,0]
1.000000 x[30] + -42.000000 = 0

lllrlrllrlll Hyperplane: Left = [2,12], Right = [6,3]
1.000000 x[16] + -7.550000 = 0

lllrlrllrllll Hyperplane: Left = [2,1], Right = [0,11]
1.000000 x[18] + -1705.000000 = 0

lllrlrllrlllll Hyperplane: Left = [2,0], Right = [0,1]
1.000000 x[1] + -2038.500000 = 0

lllrlrllrlllr Hyperplane: Left = [6,1], Right = [0,2]
1.000000 x[20] + -0.595000 = 0

lllrlrllrlllrl Hyperplane: Left = [0,1], Right = [6,0]
1.000000 x[4] + -23.500000 = 0

lllrlrllrlr Hyperplane: Left = [18,1], Right = [4,4]
1.000000 x[12] + -116.500000 = 0

lllrlrllrlrl Hyperplane: Left = [0,1], Right = [18,0]
1.000000 x[19] + -196.449997 = 0

lllrlrllrlrr Hyperplane: Left = [1,4], Right = [3,0]
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1.000000 x[6] + -186.649994 = 0

lllrlrllrlrrl Hyperplane: Left = [1,0], Right = [0,4]
1.000000 x[2] + -110.500000 = 0

lllrlrllrr Hyperplane: Left = [2,4], Right = [22,44]
1.000000 x[6] + -177.649994 = 0

lllrlrllrrl Hyperplane: Left = [2,0], Right = [0,4]
1.000000 x[3] + -456.500000 = 0

lllrlrllrrr Hyperplane: Left = [7,14], Right = [15,30]
1.000000 x[16] + -6.600000 = 0

lllrlrllrrrr Hyperplane: Left = [14,28], Right = [1,2]
1.000000 x[2] + -114.500000 = 0

lllrlrllrrrrr Hyperplane: Left = [0,2], Right = [1,0]
1.000000 x[1] + -2034.500000 = 0

lllrlrr Hyperplane: Left = [0,12], Right = [101,75]
-0.379507 x[1] + 0.030629 x[2] + 0.494887 x[3] + 0.175343 x[4] + 0.338907 x[5] + -0.290282 x[6] +
0.031668 x[7] + 0.407441 x[8] + 0.164742 x[9] + 1.095992 x[10] + -0.782729 x[11] + 0.397793
x[12] + 1.131100 x[13] + -1.028074 x[14] + -0.154867 x[15] + -0.740401 x[16] + 0.172394 x[17] +
1.016113 x[18] + -1.186574 x[19] + -0.159590 x[20] + 0.460185 x[21] + -0.773183 x[22] + 0.364958
x[23] + 0.421097 x[24] + 0.447936 x[25] + 0.537621 x[26] + 0.124397 x[27] + -1.483563 x[28] + -
0.129894 x[29] + 0.194534 x[30] + 0.414956 x[31] + -0.460735 x[32] + -0.397920 x[33] + -1.250777
= 0

lllrlrrr Hyperplane: Left = [101,66], Right = [0,9]
0.000245 x[1] + -0.008835 x[2] + 1.000000 x[31] + -531.500000 = 0

lllrlrrrl Hyperplane: Left = [101,59], Right = [0,7]
0.788832 x[1] + 0.098634 x[2] + -0.526941 x[3] + -0.706893 x[4] + -0.450586 x[5] + 0.647964 x[6]
+ 0.847726 x[7] + -0.086376 x[8] + -0.779804 x[9] + 0.099476 x[10] + -0.410207 x[11] + -0.933839
x[12] + 1.631652 x[13] + -0.670081 x[14] + -0.910564 x[15] + 0.087732 x[16] + -1.410964 x[17] + -
0.980317 x[18] + -0.454256 x[19] + -0.282396 x[20] + 0.737071 x[21] + -0.324746 x[22] + 0.708297
x[23] + -0.950435 x[24] + 0.269803 x[25] + -0.095838 x[26] + 0.912795 x[27] + -0.400547 x[28] + -
0.905185 x[29] + -0.957486 x[30] + 0.892704 x[31] + 0.511309 x[32] + 0.576290 x[33] + -0.944225
= 0

lllrlrrrll Hyperplane: Left = [73,55], Right = [28,4]
0.000246 x[1] + 1.000000 x[11] + 0.000184 x[20] + 0.025019 x[30] + -42.500000 = 0

lllrlrrrlll Hyperplane: Left = [60,55], Right = [13,0]
0.940762 x[1] + -0.722865 x[2] + -0.059736 x[3] + -3.514879 x[4] + -0.274603 x[5] + -0.789849
x[6] + 0.796423 x[7] + 0.582818 x[8] + 0.847265 x[9] + -0.867740 x[10] + -0.700256 x[11] +
0.095370 x[12] + 0.382255 x[13] + 0.759273 x[14] + 0.799419 x[15] + -0.029914 x[16] + 0.592426
x[17] + -0.699526 x[18] + -0.085083 x[19] + 0.654616 x[20] + -0.662964 x[21] + -0.135828 x[22] +
-0.339805 x[23] + 0.494066 x[24] + -0.393394 x[25] + -0.713650 x[26] + 0.513005 x[27] + -
0.537816 x[28] + -0.820692 x[29] + -0.400437 x[30] + 0.068336 x[31] + 0.721422 x[32] + 0.575618
x[33] + 0.781548 = 0

lllrlrrrllll Hyperplane: Left = [0,10], Right = [60,45]
-0.666220 x[1] + -0.789504 x[2] + 0.018401 x[3] + -0.654080 x[4] + 0.683490 x[5] + 0.830245 x[6]
+ -0.286574 x[7] + 0.515480 x[8] + -0.054270 x[9] + -0.023623 x[10] + 0.304490 x[11] + -0.211483
x[12] + 0.179151 x[13] + -0.054868 x[14] + -0.202110 x[15] + -0.704340 x[16] + -0.560147 x[17] +
0.464612 x[18] + -0.863342 x[19] + -7.994298 x[20] + -0.346205 x[21] + -0.111648 x[22] +
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0.140131 x[23] + 10.915485 x[24] + 0.085874 x[25] + 1.644418 x[26] + -2.463883 x[27] + 0.601288
x[28] + 0.709452 x[29] + -0.622337 x[30] + -0.622761 x[31] + 0.373315 x[32] + 0.844515 x[33] + -
0.939870 = 0

lllrlrrrllllr Hyperplane: Left = [0,8], Right = [60,37]
-0.452958 x[1] + -0.273975 x[2] + -0.633636 x[3] + 0.974916 x[4] + -0.700632 x[5] + -0.263895
x[6] + 1.109371 x[7] + -0.791167 x[8] + -0.816554 x[9] + 0.155427 x[10] + -0.592828 x[11] +
0.547218 x[12] + -0.156523 x[13] + -0.856929 x[14] + 0.088820 x[15] + 0.936730 x[16] + -0.047174
x[17] + 0.995764 x[18] + -0.376799 x[19] + -0.435245 x[20] + -0.099310 x[21] + 0.597589 x[22] +
0.219052 x[23] + 0.319375 x[24] + 0.894574 x[25] + 0.575506 x[26] + 0.267498 x[27] + -0.234176
x[28] + 0.894740 x[29] + -0.171223 x[30] + -0.171269 x[31] + 0.844688 x[32] + 0.136500 x[33] + -
0.258171 = 0

lllrlrrrllllrr Hyperplane: Left = [26,31], Right = [34,6]
-0.146686 x[1] + -0.583192 x[2] + 0.737586 x[3] + -0.255267 x[4] + 0.394476 x[5] + 0.151744 x[6]
+ -52.428574 x[7] + 1.293648 x[8] + -0.536351 x[9] + -0.522001 x[10] + -0.243267 x[11] +
0.527986 x[12] + 0.202585 x[13] + 0.471684 x[14] + -0.099252 x[15] + 1.853825 x[16] + -0.766367
x[17] + -0.567216 x[18] + 0.771667 x[19] + -0.708535 x[20] + -0.270537 x[21] + -0.814579 x[22] +
0.281018 x[23] + -0.191310 x[24] + 0.862833 x[25] + -0.498401 x[26] + 0.617785 x[27] + 0.279245
x[28] + -0.695965 x[29] + -0.195971 x[30] + 0.588755 x[31] + 0.466800 x[32] + -0.447830 x[33] + -
0.225468 = 0

lllrlrrrllllrrl Hyperplane: Left = [0,6], Right = [26,25]
1.000000 x[21] + -34.500000 = 0

lllrlrrrllllrrlr Hyperplane: Left = [4,0], Right = [22,25]
1.000000 x[2] + -109.000000 = 0

lllrlrrrllllrrlrr Hyperplane: Left = [4,0], Right = [18,25]
1.000000 x[15] + -11.650000 = 0

lllrlrrrllllrrlrrr Hyperplane: Left = [14,25], Right = [4,0]
1.000000 x[17] + -207.850006 = 0

lllrlrrrllllrrlrrrl Hyperplane: Left = [0,8], Right = [14,17]
1.000000 x[18] + -1740.500000 = 0

lllrlrrrllllrrlrrrlr Hyperplane: Left = [5,0], Right = [9,17]
1.000000 x[28] + -1197.500000 = 0

lllrlrrrllllrrlrrrlrr Hyperplane: Left = [5,2], Right = [4,15]
1.000000 x[25] + -196.700012 = 0

lllrlrrrllllrrlrrrlrrl Hyperplane: Left = [5,0], Right = [0,2]
1.000000 x[13] + -438.000000 = 0

lllrlrrrllllrrlrrrlrrr Hyperplane: Left = [4,6], Right = [0,9]
1.000000 x[26] + -4.950000 = 0

lllrlrrrllllrrlrrrlrrrl Hyperplane: Left = [1,6], Right = [3,0]
1.000000 x[20] + -0.560000 = 0

lllrlrrrllllrrlrrrlrrrll Hyperplane: Left = [1,0], Right = [0,6]
1.000000 x[5] + -291.049988 = 0

lllrlrrrllllrrr Hyperplane: Left = [14,6], Right = [20,0]
1.000000 x[20] + -0.570000 = 0
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lllrlrrrllllrrrl Hyperplane: Left = [14,3], Right = [0,3]
1.000000 x[33] + -205.500000 = 0

lllrlrrrllllrrrll Hyperplane: Left = [2,3], Right = [12,0]
1.000000 x[33] + -191.000000 = 0

lllrlrrrllllrrrlll Hyperplane: Left = [2,0], Right = [0,3]
1.000000 x[6] + -180.299988 = 0

lllrlrrrllr Hyperplane: Left = [20,0], Right = [8,4]
1.000000 x[13] + -422.500000 = 0

lllrlrrrllrr Hyperplane: Left = [0,3], Right = [8,1]
1.000000 x[26] + -3.950000 = 0

lllrlrrrllrrr Hyperplane: Left = [8,0], Right = [0,1]
1.000000 x[9] + -46.500000 = 0

lr Hyperplane: Left = [30,21], Right = [0,6]
1.000000 x[22] + -41.500000 = 0

lrl Hyperplane: Left = [20,14], Right = [10,7]
1.000000 x[4] + -54.500000 = 0

lrll Hyperplane: Left = [20,10], Right = [0,4]
1.000000 x[12] + -116.500000 = 0

lrlll Hyperplane: Left = [5,9], Right = [15,1]
1.000000 x[31] + -530.500000 = 0

lrllll Hyperplane: Left = [3,0], Right = [2,9]
1.000000 x[1] + -2033.500000 = 0

lrllllr Hyperplane: Left = [0,7], Right = [2,2]
1.000000 x[6] + -184.550003 = 0

lrllllrr Hyperplane: Left = [2,0], Right = [0,2]
1.000000 x[3] + -476.000000 = 0

lrlllr Hyperplane: Left = [15,0], Right = [0,1]
1.000000 x[4] + -53.000000 = 0

lrlr Hyperplane: Left = [10,3], Right = [0,4]
1.000000 x[6] + -185.299988 = 0

lrlrl Hyperplane: Left = [9,0], Right = [1,3]
1.000000 x[2] + -113.500000 = 0

lrlrlr Hyperplane: Left = [0,3], Right = [1,0]
1.000000 x[2] + -115.500000 = 0

r Hyperplane: Left = [4,1], Right = [7,39]
1.000000 x[16] + -4.200000 = 0

rl Hyperplane: Left = [0,1], Right = [4,0]
1.000000 x[4] + -50.000000 = 0

rr Hyperplane: Left = [4,38], Right = [3,1]
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1.000000 x[27] + -1.335000 = 0

rrl Hyperplane: Left = [4,11], Right = [0,27]
1.000000 x[5] + -280.349976 = 0

rrll Hyperplane: Left = [1,11], Right = [3,0]
1.000000 x[11] + -41.500000 = 0

rrlll Hyperplane: Left = [1,0], Right = [0,11]
1.000000 x[3] + -428.500000 = 0

rrr Hyperplane: Left = [0,1], Right = [3,0]
1.000000 x[5] + -280.799988 = 0
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Nr Resultat Facit Fel
billig dyr billig dyr

1 x x
2 x x
3 x x x
4 x x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x
10 x x
11 x x
12 x x x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x x x
17 x x
18 x x x
19 x x
20 x x
21 x x
22 x x
23 x x
24 x x
25 x x
26 x x
27 x x
28 x x x
29 x x x
30 x x
31 x x
32 x x
33 x x
34 x x
35 x x
36 x x
37 x x
38 x x x
39 x x
40 x x x
41 x x
42 x x
43 x x
44 x x x
45 x x x
46 x x x
47 x x x
48 x x x
49 x x
50 x x

           Tabell 31: Resultat av klassificeringen av testmängden för trädet IG-6.


