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Sammanfattning

Att ta in och utvärdera nya plattformar och teknologiska möjligheter är en utmaning för vilket bolag
som helst. Framförallt när det kommer till större koncept så som Azure Machine Learning.

Det svenska skogsbruket är en viktig näring för Sverige som nation och är kraftigt konkurrensutsatt 
ur ett globalt perspektiv. Företaget Evry Forest & Logistics Solutions AB i Karlstad har under 25 års
tid drivit och utvecklat sitt administrativa virkesaffärssystem Virkesadministrativ Client/Server 
(VACS) för skogsindustrin. För att säkerställa systemets relevans i framtiden behöver sannolikt 
beslutsstöd med hjälp av prediktiv analys tillföras.

Denna uppsats beskriver processen att skapa prediktiva modeller i Azure Machine Learning samt 
hur dessa kan implementeras i en klientapplikation. Samtidigt har utvecklingsarbetet resulterat i en 
utvärdering av plattformen Azure Machine Learing.



Abstract

For any company to start using and evaluate new platforms and technologies is a hard task. 
Especially when it comes to larger concepts like Azure Machine Learning.

The swedish forestry is an important industry for Sweden as a nation and is heavily competitive 
from a global perspective. The company Every Forest & Logistics Solutions AB in Karlstad has for 
25 years been running and developing their timber business system VACS (Lumber Administrative 
Client/Server) for the forest industry. To ensure the system's relevance in the future, implementation
of decision support using predictive analytics is probably necessary. 

This dissertation describes the process of creating predictive models in Azure Machine Learning 
and how these models can be implemented in a client application. At the same time the 
development has resulted in an evaluation of Azure Machine Learning.
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1 Introduktion

Att ta in och utvärdera nya plattformar och teknologiska möjligheter är en utmaning för vilket bolag
som helst. Framförallt när det kommer till större koncept så som Azure Machine Learning. För ett 
företag som Evry Forest & Logistics Solutions AB i Karlstad som arbetar mot en hårt 
konkurrensutsatt bransch är det viktigt att ligga med i framkant. Basen i Evrys skogliga affär är 
systemet Virkesadministrativ Client/Server (VACS). I dagsläget finns det i VACS möjlighet till 
klassiskt beslutsstöd med hjälp av analyser och rapporter riktade mot historisk data, men det finns 
ingen möjlighet till prediktiv analys. För att säkerställa systemets relevans i framtiden behövs 
sannolikt möjligheten till prediktiv analys tillföras.

1.1 Syfte och mål

Syftet med projektet är att utvärdera Azure Machine Learning, en plattform som gör det möjligt att 
skapa prediktiva modeller som används vid prediktiv analys. Tillsammans med utvärderingen 
kommer ett par exempeltjänster och en klientapplikation att skapas för att demonstrera hur den 
prediktiva experimentprocessen ser ut, samt hur en prediktiv modell kan tas i bruk. Detta för att ge 
en bättre förståelse om hur plattformen fungerar samt om den är lämplig för företaget Evry. Hela 
uppdragsbeskrivningen finns att läsa i bilaga A.

1.2 Summering

Projektet har resulterat i tre prediktiva experiment varav två av experimenten blivit prediktiva 
modeller publicerade som webbtjänster i Azure Machine Learning API Service. En webbapplikation
har skapats för att demonstrera hur en anslutning kan upprättas mot de publicerade webbtjänsterna. 
Samtidigt har utvecklingsarbetet resulterat i en utvärdering av plattformen Azure Machine Learning.
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1.3 Disposition

Kapitel 1 – Introduktion
Detta kapitel ger en kort introduktion av projektet och dess syfte samt en kortfattad summering av 
resultatet.

Kapitel 2 – Bakgrund
Kapitlet ger en kortfattad introduktion av företaget EVRY, samt olika tekniker och verktyg som 
berör projektet. Det ges också en beskrivning av relevant terminologi som används i rapporten.

Kapitel 3 – Design
Kapitel 3 behandlar projektets design i helhet. Det ges en detaljerad beskrivning om tre prediktiva 
modelleringsförsök som ska genomföras, samt designen av en webbapplikation. Det ges också en 
övergripande bild hur webbapplikationen kommer att kopplas mot de prediktiva modellerna.

Kapitel 4 – Implementation
I kapitel 4 beskrivs implementationen av de olika delarna i projektet. Träningen av tre prediktiva 
modeller beskrivs, samt hur dessa publicerats som webbtjänster till Azure Machine Learning API 
Service. Implementation av en webbapplikation samt hur den kopplats mot Azure Machine 
Learning API Service för att nyttja de prediktiva tjänsterna som skapats.

Kapitel 5 – Resultat och utvärdering
Kapitlet går igenom resultatet av de prediktiva modellexperiment som genomförts under projektets 
gång. Det ges en utvärdering av plattformen Azure Machine Learning samt en diskussion kring 
upplevelsen att arbeta med plattformen. Kapitlet avslutas med en genomgång av kravuppfyllelsen.

Kapitel 6 – Slutsats
I kapitel 6 ges en utvärdering av projektet som helhet. Hur projektet har gått samt vilka problem 
som uppdagats. Kapitlet tar även upp de erfarenheter och upplevelser som projektet bidragit till.
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2 Bakgrund

Detta kapitel beskriver företaget EVRY, de verktyg och bakomliggande tekniker som har använts 
under projektets gång. Det beskrivs också relevant terminologi som används i senare kapitel av 
rapporten.

2.1 Evry Forest and Logistic Solutions

Evry Forest and Logistic Solutions AB tillhör koncernen Evry som är ett IT-tjänsteföretag med ca 
10 000 anställda utspridda på kontor runt om i Norden [1]. Evry Forest and Logistics Solutions har 
sitt kontor i Karlstad där företaget jobbar för att utveckla effektiva verksamhetsprocesser och IT-
lösningar åt skogsindustrin [2].

2.2 Problemområde och bakgrundsinformation

Ända sedan mänsklighetens början har det funnits ett intresse i att kunna förutsäga framtiden. Vem 
skulle inte vilja veta morgondagens väder? Eller hur stora överlevnadschanserna skulle vara vid ett 
kirurgiskt ingrepp? Detta är ett mycket spännande område inom datavetenskapen och det är frågor 
av den här karaktären vi kan analysera med hjälp av prediktiv analys. För ett företag som Evry är 
det högintressant med prediktiv analys för att kunna göra smarta analyser och framåtriktad 
planering. 

2.2.1 Prediktiv analys 

Prediktiv analys är en form av avancerad analysteknik som går ut på att hitta mönster och samband i
historisk data och med hjälp av denna kunna förutsäga sannolikheten för framtida händelser [4]. 
Prediktiv analys är en utav fyra olika analytiska metodkategorier, där uppgiften är att svara på 
frågan ”Vad kommer att hända?” [6].
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Prediktiv analys används redan idag inom ett flertal områden som exempelvis inom forskningen, 
vården[8], telekommunikation[9], finansiella sektorn[10], försäljning och marknadsföring [11]. 
Appliceringsområdena för prediktiv analys är många. 

Det är den prediktiva modellen som är kärnan i den prediktiva analysen. En prediktion utförs med 
hjälp av att man skickar in karakteristisk data eller information om det prediktionen avser till en 
prediktiv modell. Modellen i sin tur baserat på den karakteristika datan genererar en prediktion om 
utfallet [5], se figur 2-2.

Figur 2-2: Prediktiv analysfas.

Utvecklingsprocessen och träningen av en prediktiv modell är det vi kallar maskininlärning [5], se 
figur 2-3.
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Figur 2-1: En översikt av de fyra analyskategorierna, bild lånad från Gartner [6]



Figur 2-3: Relationen mellan prediktiv analys och maskininlärning.

2.2.2   Maskininlärning

Maskininlärning (eng. machine learning) är ett brett begrepp som har många definitioner. Jeff 
Barnes [15] beskriver maskininlärning som ett datasystem som utvecklar sig själv med hjälp av 
erfarenhet, eller som en metod att omvandla data till mjukvara. Nils J. Nilsson [14] menar att en 
maskin lär sig varje gång strukturen, programkoden eller dess data ändras på ett sådant sätt att dess 
framtida prestanda, eller förmåga att utföra uppgiften förbättras.

Det som är imponerande med maskininlärning är dess flexibilitet och breda användningsområde. 
Det sociala mediet Facebook har framgångsrikt tränat upp en algoritm för ansiktsigenkänning [25]. 
Och jätten Google har lyckats utveckla sin röstigenkänningsteknologi och lyckats få ner 
felfrekvensen för ord till 8% [26].

Maskininlärningsprocessen kan delas upp i fem grundläggande steg, se Figur 2-4. 

• Insamling av rådata, för användning till träning och test av en maskininlärningsalgoritm.

• Förberedelse av data, filtrera ut relevant data.

• I modellträningen används den preparerade datan till träning mot en 
maskininlärningsalgoritm.

• Resultatet analyseras och modellträningen återupptas tills önskat resultat är uppnått. 

• När resultatet är tillfredsställande, kan den tränade modellen distribueras.
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2.2.2.1 Övervakad inlärning

Övervakad inlärning (eng. supervised learning) är konceptet att bygga en prediktiv modell baserat 
på historisk data där även det förväntade svaret används. Algoritmen i träningsprocessen söker och 
identifierar mönster i den inmatade datan och ”lär sig” utifrån dessa observationer [36]. När ny data 
sedan matas in till modellen använder den sig av sin ”kunskap” för att utföra sin prediktion, se figur
2-5.

Inom maskininlärningen finns det även oövervakad inlärning (eng. unsupervised learning) samt 
olika kombinationer av övervakad och oövervakad inlärning. Den övervakade inlärningen kan delas
in i två breda sub-kategorier: klassificering och regression.

2.2.2.2   Klassificering

Binär klassificering
Binära klassificeringsproblem är ett utav de enklare maskininlärningsproblemen och här handlar det
om ett antingen-eller problem, alltså ett problem som endast kan ha två olika utfall. En algoritm 
tränad att lösa ett binärt klassifikationsproblem har i uppgift att uppskatta sannolikheten för de båda 
möjliga utfallen och utifrån resultatet utse det mest troliga svaret.

Flerkategorisk klassificering
Flerkategoriska klassificeringsproblem påminner mycket om det binära klassificeringsproblemet 

6

Figur 2-4: Maskininlärningsprocessen vid framtagning av prediktiva modeller.

Figur 2-5: Översikt av träning (1) och prediktion (2) utfört på en modell, fritt översatt från MathWorks [36].



med den skillnaden att antalet utfall är fler än två. Klassificeringsproblem av denna typen är 
aningen mer komplexa, då de möjliga utfallen är fler.

2.2.2.3   Regression

När det kommer till regressionsproblem handlar det inte längre om att klassificera en prediktion. 
Här handlar det istället om att prediktera ett numeriskt värde. Prediktioner av regressionstyp kan 
vara allt från att förutse klimat och väder till olika värdeförändringar på börsen.
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2.3 Azure Machine Learning

Azure Machine Learning (AML) är en molnbaserad prediktiv analystjänst utvecklad av Microsoft. 
Idén med tjänsten är att göra det möjligt att snabbt skapa och distribuera prediktiva modeller som 
analyslösningar [16]. AML erbjuder inte bara verktyg för att skapa prediktiva analysmodeller, utan 
är en komplett tjänst som tillåter användning och distribution av de prediktiva modellerna som 
färdiga webbtjänster [16]. AML är uppdelat i flera olika komponenter[17], se Figur 2-6. 

AML består i stora drag utav två grundkomponenter,  Azure Machine Learning Studio (AMLS) och 
AML API Service . AMLS är det primära verktyget som används vid prediktiv modellering och 
innehåller i sin tur en uppsättning förbehandlingsmoduler samt flera olika 
maskininlärningsalgoritmer. De prediktiva modellerna kan sedan publiceras som webbtjänster i 
AML API Service. 

Flera användare kan samarbeta i AML genom att man skapa olika arbetsgrupper (eng. workgroup). 
Användarna i varje arbetsgrupp delar på samma resurser och kan vara med och samarbeta i olika 
experiment. Varje arbetsgrupp har sin egen arbetsyta (eng. workspace) där det finns möjligheten 
skapa flera olika projekt, experiment och datamängder.
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Figur 2-6: En översikt av maskininlärningsprocessen samt de komponenter som Azure ML erbjuder[18].



2.3.1 Azure Machine Learning Studio

Azure Machine Learning Studio (AMLS) är ett webbaserat användargränssnitt och det primära 
verktyget som används vid utvecklingen av prediktiva modeller [18]. AMLS har ett grafiskt drag-
och-släpp-interface där användaren kan bygga, testa och modifiera sina egna analysmodeller, se 
figur 2-7. Då verktyget är webbaserat är det helt plattformsoberoende, endast internetuppkoppling, 
webbläsare och ett registrerat AML-konto krävs för använda programmet.

Det är i AMLS den prediktiva modelleringen genomförs. Varje modelleringsförsök eller iteration av
ett modelleringsförsök kallas i AMLS för ett prediktivt experiment. Ett experiment består av allt 
från dataimport, datamodifiering till träning, test och utvärdering av en modell. Träning och test 
utförs tillsammans med historisk data mot en maskininlärningsalgoritm. 

I AMLS arbetar man med moduler [28]. En modul är en förprogrammerad komponent som har i 
uppgift att utföra en specifik uppgift. Experimentprocessen i AMLS går ut på att koppla samman 
dessa moduler i en sekvens för att skapa en prediktiv modell. 

2.3.2 Azure Machine Learning API Service

När en prediktiv modell publicerats som webbtjänst i AML API Service tilldelas webbtjänsten ett 
Repersentational State Transfer (REST) API. REST API accepterar och svarar med JSON-
formaterade meddelanden. Detta gör webbtjänsterna tillgänglig att användas från en uppsjö av olika
enheter och plattformar [38]. 
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Figur 2-7: Ett tomt experiment i AMLS.



Det finns två sätt att kommunicera med en publicerad webbtjänst.

Request-Response Service (RRS)
RRS är en låglatent och skalbar lösning som tillåter förfrågningar och svar i realtid. RRS tillåter 
både enstaka och flertal utförda förfrågningar per meddelande [38].

Batch Execution Service (BES)
BES är en tjänst som är till för stora volymer förfrågningar, arbetar asynkront och poängsätter ett 
stort parti med dataposter. BES tillåter datainput från bland annat blobs, tabeller i Azure, SQL-
Azure, HDInsight. Resultaten skapas som en outputfil i Azure blob storage. BES är användbart när 
svarsresultat inte är nödvändiga på direkten [38]. BES-metoden kommer inte att undersökas vidare i
det här projektet.

2.4 Terminologi

Detta avsnitt förklarar kortfattat ett antal begrepp med syftet att underlätta för läsaren det innehåll 
som beskrivs i rapporten.

2.4.1 Prediktivt experiment

I AMLS kallas den prediktiva modelleringsprocessen för ett prediktivt experiment. I AMLS bör ett 
prediktivt experiment följa en viss struktur, se figur 2-8. 

Alla experiment kräver en uppsättning historisk data. Den importerade datamängden i experimentet 
behöver sen tvättas och förberedas innan den kan användas för träning och test.

För att kunna utföra både test och träning behöver datamängden delas upp i två delar. Den första 
delen skall användas för att träna upp vald algoritm, och den andra delen skall användas för testning
av den tränade algoritmen. Hur fördelningen av en datamängd ska göras när den delas upp i en test- 
och träningsmängd beror på många olika faktorer. Men en bra tumregel är att ha en träningsmängd 
som består av 70-90 procent av datamängden, den resterande mängden till träning[12].

Avslutningsvis poängsätts testet som utförts på den tränade algoritmen, resultatet av detta 
presenteras i en av resultatmodulerna.

Flera prediktiva modeller kan tränas och testas parallellt i ett prediktivt experiment. En prediktiv 
modell består alltså av en maskininlärningsalgoritm tränad tillsammans med en uppsättning 
dataattribut.
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Figur 2-8: Den prediktiva experimentprocessen i AMLS.

2.4.2 Modul

Prediktiva experiment byggs med hjälp av moduler. En modul är en förprogrammerad komponent 
som har i uppgift att utföra en specifik uppgift. Modulerna är indelade i olika kategorier baserat på 
vilken typ av operation de utför. 

De operationer modulerna utför är ofta ganska enkla, men genom att kombinera flera moduler kan 
relativt komplexa operationer utföras. Modulerna har in- och utportar, med hjälp av dessa kan flera 
moduler kopplas ihop med varandra. En moduls utdata blir således en annan moduls indata. 
Beroende på modul kan antalet inportar och utportar variera.

Varje modul har en egen uppsättning av inställningar som användaren kan justera för att kunna 
modifiera det resultat en modul genererar. Användare har även möjlighet att programmera egna 
moduler med hjälp script skrivna i programspråken R eller Python.

För att ge ett exempel på en modul, i figur 2-9 visas modulen Split Data. Modulen Split Data har i 
uppgift att dela upp en datamängd i två delmängder. Detta kan vara användbart när en datamängd 
ska delas upp till en träningsmängd och en testmängd vid ett experiment. 
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Figur 2-9: Modulen Split Data i AMLS

2.4.3 Bedömningsparametrar

Bedömningen av de prediktiva modellerna kommer att utföras med hjälp av ett par olika parametrar
i AMLS, det kan vara bra att veta vad dessa parametrar representerar. Därför presenteras några av 
dessa bedömningsparametrar i detta delkapitel.

2.4.3.1 Bedömningsparametrar vid klassificering

När ett test utförs vid ett klassificeringsproblem finns det fyra olika resultatutfall. Sann positiv och 
sann negativ representerar båda de prediktioner som gett korrekt utfall. Sann positiv består av de 
fall där prediktionen överensstämde med det verkliga utfallet, som var sant. Sann negativ består av 
de fall där prediktionen överensstämde med det verkliga utfallet, som var falskt. På samma sätt 
beräknas falsk positiv och falsk negativ, fast i båda dessa fall var prediktionen i stället felaktig. I 
tabell 2-1 beskrivs de fyra olika utfallen, de grönmarkerade representerar korrekta prediktioner och 
de rödmarkerade representerar felaktiga prediktioner.

Tabell 2-1: Fyra olika testutfall.

De fyra olika testutfallen som beskrivs i tabell 2-1 används sedan som byggstenar för att beräkna 
några olika bedömningsparametrar. Dessa bedömningsparametrar används för att beskriva den 
prediktiva modellens prestation i AMLS [47].

Den första bedömningsparametern är Noggrannhet (eng. accuracy) och den representerar andelen 
korrekt klassificerade instanser [47]. Noggrannheten är förhållandet mellan korrekt förutsagda 
prediktioner dividerat med antalet testförsök.
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Noggranhet  = 
∑ SannPositiv  +  ∑ Sann Negativ

∑ Sann Positiv  +  ∑ Sann Negativ  +  ∑ Falsk Positiv  +  ∑ Fals Negativ

Specificitet (eng. precision) är en annan bedömningsparameter, som representerar andelen positiva 
utfall som korrekt identifierats [12].

Specificitet  =  
∑ Sann Positiv

∑ SannPositiv+∑ Falsk Positiv

Sensitivitet (eng. recall) representerar andelen negativa utfall som korrekt identifierats [12].

Sensitivitet  =  
∑ Sann Negativ

∑ SannNegativ  +  ∑ Falsk Negativ

F1 Score är en bedömningsparameter som beskriver harmonin mellan specificiteten och 
sensitiviteten [12].

F 1Score  =  
2(∑ SannPositiv)

2(∑ SannPositiv)  +  ∑ Falsk Positiv  +  ∑ Falsk Negativ

För att summera så ger bedömningsparametrarna noggrannhet en bra översikt av modellresultatet, 
specificitet och sensitivitet ger en överblick hur modellen presterar i prediktionen gällande positiva 
respektive negativa utfall. F1 Score är speciellt användbart när klassdistributionen av utfallen är 
obalanserad, alltså i fall där distributionen av positiva och negativa utfall är väldigt ojämn.

2.4.3.2  Bedömningsparametrar vid regression

Determinationskoefficienten (R2 , eng. coefficient of determination) är ett mått på hur väl en 
regressionsmodell presterar. Den beskriver hur väl modellen förklarar och replikerar data. Om 
regressionsmodellen är perefekt är determinationskoefficienten lika med 1. Om 
determinationskoefficienten är noll eller ett negativt värde är modellen misslyckad [13].

R2  =  
∑

i

(f i− y)2

∑
i

( y i−y)2
 =  1  − 

∑ ( y i−f i)
2

∑
i

( y i−y)2

(fi = prediktion, yi = verkliga värdet)

Absolut medelfel (MAE, eng. Mean Absolute Error) är ett osäkerhetsmått som definieras som 
genomsnittet av prediktionsfelen oavsett positiva eller negativa. Ju bättre en modell presterar desto 
lägre är detta talet [24].

MAE  =  
1
n
∑
i=1

n

|f i− yi |
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(fi = prediktion, yi = verkliga värdet)

Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen (RMSE, eng. Root Mean Square Error) är måttet på 
spridning av avvikelserna. Ju bättre en modell presterar desto lägre är detta talet [24].

RMSE =  √∑i=1

n

( f i−y i)
2

n
(fi = prediktion, yi = verkliga värdet)

2.5 Kapitelsammanfattning

Detta kapitel har gett en bakgrundsbeskrivning av företaget Evry som är Nordens näst största IT-
tjänsteföretag.

Det har gets en grundläggande beskrivning av problemområdet runt prediktiv analys och 
maskininlärning som är den metod som används för att skapa prediktiva modeller. 

Den prediktiva analystjänsten Azure Machine Learning har beskrivits, som är den plattform som 
skall användas samt utvärderas under detta projekt.

Slutligen har det beskrivits relevant terminologi som används i senare kapitel av rapporten.
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3 Projektdesign

Projektet som skapats parallellt med denna avhandling består av två delar. Den första delen är 
utvecklingen av prediktiva modeller i AMLS, samt att publicera dessa som webbtjänster. Den andra 
delen behandlar hur dessa prediktiva modeller kan integreras i en klientapplikation. 

Tre prediktiva modeller ska tas fram med hjälp av AMLS. De färdiga modellerna ska sedan 
publiceras som webbtjänster i AML API Service. 

Syftet med utvecklingen av de prediktiva modellerna är att demonstrera hur modelleringsprocessen 
ser ut i AMLS. Detta berör allt från insamling av dataunderlag till publicering och användning av de
prediktiva modellerna i ett verkligt scenario. 

Webbapplikationen kommer att användas för att skicka förfrågningar till de publicerade 
webbtjänsterna, som i sin tur kommer att leverera ett meddelandesvar. Webbapplikationens syfte är 
att demonstrera hur de publicerade webbtjänsterna i AML API Service kan integreras i en 
klientapplikation.
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3.1 Översikt

Var och en av modellerna kommer att tränas fram var för sig i AMLS. För att täcka flera olika 
problemområden och för att kunna testa flera av de inbyggda algoritmerna i AMLS kommer tre 
olika prediktiva modeller att skapas. Dessa tre modeller kommer ge möjlighet att utforska och träna 
algoritmer av problemtypen binär klassificering, flerkategorisk klassificering samt regression. 
Förhoppningen är att kunna belysa likheter, skillnader och svårigheter i dessa träningsprocesser. 

När den prediktiva modelleringen är färdig kommer den prediktiva modellen att distribueras som en
webbtjänst i AML API Service. I AML API Service tilldelas varje publicerad webbtjänst en 
Uniform Resource Identifier (URI) samt en API nyckel. Med hjälp av URI:et och API-nyckeln 
kommer webbapplikationen att kunna kommunicera med den publicerade webbtjänsten. Detta 
kommer att ske via request/response-meddelanden mellan webbapplikationen och AML API 
Service. 

I Figur 3-1 presenteras en översikt av projektdesignen och de olika komponenterna som är 
inblandade vid utveckling av prediktiva modeller i AMLS. I AMLS går det att importera historisk 
data till de prediktiva experimenten från ett flertal olika källor som exempelvis de inbyggda 
lagringslösningarna i Microsoft Azure eller från externa datakällor. I de prediktiva experimenten i 
detta arbete kommer historisk data endast hämtas från externa datakällor.

Figur 3-1: Översikt av projektdesignen vid utveckling av prediktiva modeller
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Figur 3-2 visar en översikt av hur ett affärssystem kan kopplas mot de publicerade webbtjänsterna. 

Figur 3-2: Översikt av projektdesignen vid användning av publicerade webbtjänster

Av lite olika anledningar kommer implementationen av webbtjänsterna till klientapplikationen att se
lite annorlunda ut i detta projekt till skillnad mot exemplet i figur 3-2. Då de prediktiva modeller 
som kommer att skapas i detta projekt endast är exempelmodeller kommer de inte använda verklig  
data för att utföra prediktioner. I stället kommer användaren själv att förse webbtjänsterna med den 
data som krävs för att en prediktion ska kunna genomföras, se figur 3-3.

Figur 3-3: Översikt av projektdesignen vid användning av publicerade webbtjänster
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3.2 Prediktiv modell 1 – Titanic

Den första prediktiva modell som ska tas fram kommer att behandla ett binärt 
klassificeringsproblem. I detta prediktiva experiment kommer en datamängd med historisk data från
titanic-katastrofen att användas, där den prediktiva modellens uppgift är att prediktera olika 
individers överlevnadschanser baserat på en rad olika parametrar. 

Det finns ett flertal olika försök utförda på denna datamängd, 2014 utförde Yang [27] ett experiment
på denna datamängd och lyckades träna upp en algoritm av typen Random Forest med 81,34 
procents noggrannhet. Vyas, Zheng och Li [30] utförde 2015 även flera experiment på samma 
datamängd och lyckades komma upp i en noggrannhet på 78,47 procent. 

I detta experiment kommer utgångspunkten vara att replikera tidigare nämnda försök för att sedan ta
steget vidare och använda de inbyggda hjälpmodulerna i AMLS för att se om det går att utveckla en 
bättre modell. Med hjälp av de inbyggda analysmodulerna och de hjälpmedel som finns är 
förhoppningen att kunna toppa resultaten från tidigare utförda experimenten.

3.2.1 Använd datamängd

Datamängden som kommer att användas i detta experiment kommer från Kaggle [31]. 
Datamängden består av ett flertal olika intressanta attribut från några av de människor som var med 
på fartyget Titanic när det förliste år 1912, se Tabell 3-1.

Binärklassificeringen kräver övervakad träning. Därav kommer en parameter för att bedöma 
algoritmen att behöva användas. I detta fall kommer prediktionen att handla om personernas 
överlevnad, så attributet Survived från tabell 3-1 kommer vara den parameter som används till detta
ändamål. 

18

Tabell 3-1: Parametrar från datamängden Titanic



3.2.2 Modellträning

I tidigare nämnda studie lyckades den bästa modellen tas fram med hjälp av olika kombinationer av 
attributen PClass, Sex, Age, SibSp. Parch, Fare och Embarked. I Yangs studie användes 
maskinilärningsalgoritmerna Random Forest, SVM och Decision Tree. En bra utgångspunkt i denna 
studie blir att först sätta upp en liknande modell och jämföra resultaten med tidigare studie.

För att sedan ta detta steget vidare kommer två inbyggda hjälpmedel i AMLS att användas för att se 
om det går att hitta en modell som presterar bättre.

Den första intressanta hjälpmodulen Filter Based Feature Selection kommer att undersökas i detta 
experiment. Detta är en modul som innehåller statistiska metoder för att leta samband mellan olika 
dataattribut och den kommer att användas för att filtrera ut de mest intressanta attributen till träning 
och testning.

Även modulen Tune Model Hyperparameters kommer att användas i experimentet. Denna modul 
används för automatisk finjustering av maskininlärningsalgoritmernas parametrar. För den utan 
kunskap om hur de olika parameterinställningarna påverkar algoritmernas beräkningar kan detta 
vara ett mycket intressant hjälpmedel.
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3.3 Prediktiv modell 2 – Bokstavsidentifiering

Detta prediktiva experimentet kommer att behandla ett flerkategoriskt klassifikationsproblem. Med 
hjälp av data taget från olika bilder på bokstäver ska en klassifikationsalgoritm tränas upp för att 
identifiera och klassificera vilken bokstav som beskrivs i en specifik bild. I detta test får vi se hur en
prediktiv modell kan skapas i AMLS vid ett klassifikationsproblem.

Experiment på denna datamängd utfördes 2014 av Borah, Bordoloi och Sharma [32], resultaten från
deras försök kommer att användas för att utvärdera resultatet som framkommer av detta experiment.
Det finns en förhoppning om att kunna toppa resultaten från tidigare studie.

3.3.1 Använd datamängd

Datamängden som ska användas till den prediktiva modelleringen kommer från UCI Repository 
[34], och består av ett antal attribut tagna från 20000 olika alfabetiska tecken. Varje tecken 
representeras av 17 olika attribut, se Tabell 3-2. 

Attributet ”letter” som representerar det faktiska tecknet kommer att användas som facit vid träning 
och test för att kunna bedöma hur väl den utvalda algoritmen presterar. Övriga 16 attribut ger en 
beskrivning av varje enskild bokstav. Information om hur de olika parametrarna i datamängden 
tagits fram går att hitta i Letter recognition using Holland-style adaptive classifiers [35]. 

Tabell 3-2: Datamängden parametrar
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3.3.2 Modellträning

I AMLS finns fyra algoritmer implementerade för att lösa flerkategoriska klassifikationsproblem av 
den här typen, Multiclass logistic regression [39], Multiclass neural network [40], Multiclass 
decision forest [41] samt Multiclass decision jungle [42]. Det är inte säkert att alla dessa algoritmer 
lämpar sig för just detta fall, men då det är möjligt att implementera flera olika algoritmer parallellt 
i träningssteget kommer träningen att utgå från alla fyra till en början. Träning och testning kommer
att utföras i flera olika iterationer och den bäst presterande algoritmen kommer att användas till den 
prediktiva modellen.
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3.4 Prediktiv modell 3 – Rotpostpris

Att ta fram modeller och hitta samband mellan olika dataparametrar inom nischade branscher 
kräver gott kunnande inom det berörda området. I detta experiment kommer ett försök att utföras 
med hjälp av ett flertal olika dataparametrar för att prediktera snittpriset på rotposter stämplade av 
skogsvårdsstyrelsen. En rotpost är virke stående på rot som ska säljas för slutavverkning [43]. 

Mats Nilsson[37] menar att frågan, ”Vad kostar en kubikmeter skog?” kan jämställas med frågan, 
”Hur långt är ett snöre?”.

Det finns en hel del faktorer som kan vara intressanta i detta experiment. Grege [33] menar att det 
aktuella priset för olika skogsprodukter, som exempelvis massaved är en viktig faktor som påverkar 
priset för rotposter. Grege[33] menar också att faktorer som transportavstånd, lättillgänglighet och 
framförallt globala (sociala, politiska, klimat) förhållanden är faktorer som kan ha viss påverkan. 

På grund av det bristfälliga dataunderlag som fanns tillgängligt är denna prediktion ytterst generell 
och de dataparametrarna som ska användas i detta försök är snittvärdet över ett helt år utspritt över 
hela landet. Priset som ska predikteras kommer alltså vara ett snittpris för hela landet över ett helt år
och mäts i kubikmeter. En rotpost är virke stående på rot som ska säljas för slutavverkning och 
omfattar både lövträd och barrträd. 

Modellen som ska tas fram kommer inte att revolutionera skogsbranschen utan kommer mest ses 
som ett experiment för att testa om det med hjälp av de inbyggda verktygen i AMLS kan hittas 
några samband mellan de olika dataparametrarna. Det kommer alltså att röra sig om breda 
penseldrag, de insamlade dataattributen är väldigt generella.

Det utfördes en bakgrundsstudie, som bestod av att läsa flera olika forskningsstudier inom området. 
Bakgrundsstudien resulterade i ett antal olika dataparametrar av intresse valts ut för att försöka 
skapa denna prediktiva modell, se tabell 3-3.

Det finns förhoppningar om att detta experiment kommer ge svar på hur svårt det är att få tag i data 
från offentliga källor. Finns det några samband i den insamlade datan? Hur väl kommer den tränade 
modellen att prestera i testerna?

3.4.1 Använd datamängd

Dataparametrar av intresse i detta experiment existerar inte i någon färdig datamängd utan här har 
den insamlade datan hämtats från olika källor. I tabell 3-3 presenteras några av de dataparametrar 
som kommer att användas som utgångspunkt i detta experiment.

22



3.4.2 Modellträning

Detta är ett regressionsproblem som kräver övervakad inlärning och det som söks är alltså ett 
numerisk värde som skall representera rotpostpriset, alltså värdet till parametern Rotpostpris i tabell
3-3.

I AMLS finns det ett flertal olika algoritmer för regressionsproblem. Till detta experiment kommer 
algoritmmodulerna Bayesian linear regression [44], Neural network regression [45], Decision forest
regression[46] samt Boosted decission tree regression [7] att användas.

Bayesian linear regression lämpar sig för träning med små datamängder. Neural network regression
är en algoritm för hög noggrannhet men med lite längre träningstid. Decision forest regression ska 
även enligt specifikationerna ha en hög noggrannhet med relativt snabb träningsprocess.

I utgångsfasen kommer dessa algoritmer tränas parallellt för att sedan i olika iterationer fasas ut tills
den mest högpresterande algoritmen kvarstår.
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3.5 Webbapplikation

Webbapplikationen som ska skapas i detta projekt kommer demonstrera hur kommunikationen 
mellan fristående mjukvara och de distribuerade webbtjänsterna i AML API Service fungerar. 
Applikationen är skapad i Visual Studio med hjälp av HTML, CSS, JavaScript och C#. Det är en 
enkel webbapplikation därifrån användaren kan utföra prediktioner mot de prediktiva 
webbtjänsterna som skapats i AMLS. 

Webbapplikationen kommer bestå av en separat vy för varje prediktivt modellexempel. Detta är 
nödvändigt då de prediktiva modellerna kommer att kräva sina unika dataparametrar för att utföra 
sin prediktion.

3.5.1 Prediktionsvy

Varje prediktiv experimentmodell kommer att har en separat prediktionsvy, se figur 3-4. 
Prediktionsvyn kommer att bestå av ett antal textfält där användaren kan mata in de uppgifter som 
ska skickas med till den prediktiva modellen. Varje inmatningsfält representerar ett kolumnvärde 
och är nödvändiga för att kunna utföra en prediktion.

De värden som matas in kommer med hjälp av applikationen skickas med till den publicerade 
webbtjänsten av vald modell vid en prediktionsförfrågan. 

När en prediktionsförfrågan är utförd kommer resultatet att visas i webbapplikationen för 
användare.

Figur 3-4: Prediktionsvy
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3.6 Sammanfattning

Detta kapitel har beskrivit designen och översikten av projektet. Det har presenteras tre prediktiva 
modeller som ska tas fram. En grundläggande beskrivning för var och en av dessa modeller har 
getts, vilka problemområden de ska behandla samt syftet och målet med dem. Det har också getts en
inblick i designen av den webbapplikation som ska skapas samt hur den kommer att kommunicera 
med webbtjänsterna i AML API Service.
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4 Implementation

I det här kapitlet beskrivs modelleringsprocessen av de tre prediktiva modeller som beskrevs i 
delkapitel 3.2-3.4. Resultaten från de prediktiva modelleringarna sammanfattas i delkapitel 5.1.1-
5.1.3. Det ges också en beskrivning av hur webbapplikationen implementerats som beskrevs i 
delkapitel 3.5.1.

4.1 Prediktiv modell 1 – Titanic

I detta kapitelavsnitt kommer den prediktiva modelleringsprocessen för Titanic, som presenterades i
delkapitel 3.2 att beskrivas. Resultaten från detta experiment presenteras i delkapitel 5.2.1.

4.1.1 Dataimport

Först importerades datamängden. Modulen Titanic Raw Data set (figur 4-1) hanterar importeringen 
av den datamängd som ska användas vid detta prediktiva experiment. I detta fall laddades 
datamängden upp manuellt i det aktuella experimentet. Vid manuell uppladdning av en datamängd 
skapas en datamängdsmodul innehållande all uppladdad data. 

Tabell 4-1 beskriver hur datamängden såg ut vid import. Det fanns redan från början några saker att 
notera. Några av attributnamnen var inte helt tydliga, några kolumner saknade en del av sina 
värden. Det gick även att notera att några kolumner som bör varit kategoriska var tolkade som 
strängar eller numerisk data. Attributen Surrvived, Sex och Embarked borde varit kategoriska. Vid 
uppladdning av data till AMLS är det inte säkert att datatyper tolkas korrekt, detta bör alltså 
kontrolleras innan datan används.

Figur 4-1: Modulen Titanic Raw Data Set

Tabell 4-1: Datamängden Titanic vid import till AMLS
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4.1.2 Datatvätt

Innan den importerade datan kunde användas till träning och testning behövde den alltså först 
bearbetas. I detta delkapitel beskrivs den datamanipulation som utförts på den importerade 
datamängden. Figur 4-2 visar en översikt av de moduler som använts vid datamanipulationen.

Några av attributnamnen från den datamängden som beskrevs i delkapitel 4.1.1 ansågs vara lite 
svårtolkade. För att inte skapa förvirring senare i processen, eller i fall andra användare skulle 
arbetat med experimentet döptes attributen Pclass, SibSp och Parch om till mer relevanta namn.

Ändring av attributnamn kan utföras på två olika sätt, antingen med hjälp av modulen Execute R 
Script, eller med hjälp av modulen Metadata Editor. I detta fall utfördes kategorinamnbytet med 
hjälp av modulen R-Script. Modulen Metadata Editor är begränsad till att bara ändra ett 
attributnamn i taget, vilket i detta fall skulle kräva tre stycken moduler.

Figur 4-2: Datamanipulationsmoduler som implementerats i det prediktiva experimentet.

Execute R Script är en modul som utvecklaren själv kan programmera. I modulen matades scriptet 
från figur 4-3 in. Scriptet tar den data som kommer från modulens in-port och lagrar i en variabel 
dataset1, på den variabeln utförs sedan kategorinamnbytet på de tre attributen som nämnts tidigare. 
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Slutligen matas den modifierade datan ut på modulens ut-port.

I processens nästa steg implementerades modulen Project Columns för att filtrera bort några av 
dataattributen som inte skulle användas i detta experiment. Attributet PassengerId bestod endast av 
ett identifieringsnummer för varje rad i datamängden, alla värden var unika och inte intressanta i 
detta fall då de inte har någon påverkan på om en person överlevt eller inte. Av samma anledning 
exkluderades även attributet Name. Kolumnen Ticket som representerade en passagerares 
biljettnummer saknade 681 rader, vilket gjorde den obrukbar. Huruvida biljettnumret påverkat en 
persons överlevnadschanser är förmodligen också obefintlig. Den sista kolumnen som exkluderats 
från projektet var Cabin. Rent teoretiskt var detta ett intressant attribut då det skulle kunna knytas 
till personens hytt-position på båten. Dock saknades över 70 procent av raderna, vilket gjorde detta 
attribut obrukbart.

I nästa steg i processen modifierades de datakategorier som var av fel datatyp med hjälp av modulen
Metadata Editor. Attributen Survived, Passenger Class, Sex och Embarked modifierades till 
datatypen Kategorisk. Dessa attribut var alltså av kategorisk karaktär.

När ointressanta dataattribut exkluderats och kvarvarande dataattribut fått rätt datatyp tilldelade så 
började behandlingen av kolumner som saknade rader. Som tidigare nämnt bör tomma rader 
undvikas. I kolumnerna Age och Embarked saknades 177 respektive 2 rader data. Båda dessa 
attribut var högintressanta för denna prediktion. I fallet med Embarked där 2 rader saknade data, 
kunde man med hjälp av en observation av histogrammet (figur 4.5) med ganska god sannolikhet 
anta att dessa två värden tillhörde kategorin S (Southampton). När det kom till attributet Age var det
inte lika självklart vilka värden som skulle tilldelas för de tomma raderna, se figur 4.4.

Det fanns två sätt att angripa detta på, antingen ta bort alla raderna som saknade värden, eller att på 
något sätt tilldela de tomma datafälten ett värde. Att förlora 177 rader data av de 891 rader som 
finns tillgängliga skulle innebära en dataförlust på knappt 20%. Att döma av histogrammet skulle en
tilldelning av medianåldern till de tomma fälten kunna genomföras. Två separata tester utfördes, ett 
där de rader där data i datafältet Age saknades, och ett test där de saknade raderna i Age ersattes med
medianvärdet. I det testfall där raderna behölls blev resultatet överlag mycket bättre, därför behölls 
raderna.
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Figur 4-3: Kodexempel: R-script för ändring av kategorinamn



Figur 4-4: Histogram för kolumnen Age

            

Figur 4-5: Histogram för kolumnen Embarked

För att AMLS skulle veta vilket av attributen i datamängden som skulle predikteras försågs detta 
attribut med en label. Med hjälp av modulen Metadata Editor sattes en label på attributet Survived. I
tabell 4-2 visas den färdigtvättade datamängden.

Tabell 4-2: Modifierad datamängd färdig att delas in i ett test och ett träningsset.

Den färdiga datamängden i tabell 4-2 användes sedan för att utföra träning och tester. Med modulen
Split Data delades datamängden upp i en träningsmängd som bestod av 70 procent av datan. Den 
resterande mängden användes till testning.
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4.1.3 Träning och test av modell

Initialt utfördes träning och test mot de tre maskininlärningsalgoritmerna Two-Class Decision 
Forest, Two-Class Support Vector Machine (SVM) och Two-Class Boosted Decision Tree. Träningen
av dessa algoritmer utfördes parallellt, vilket betyder att samma datamängd för träning och test 
användes på de tre algoritmerna, se figur 4-6. Vid varje testkörning av experimentet utförs alltså 
träningen och testningen av alla algoritmer som var kopplade till modulen Split Data. Varje 
testkörning av experimentet utfördes 5 gånger, med olika uppdelningar av test- och 
träningsdatamängden. Detta för att se om resultatet hade stora variationer beroende på uppdelningen
av datamängden.

Figur 4-6: Översikt av den initiala tränings och testfasen utförd parallellt över tre olika maskininlärningsalgoritmer.

Varje maskininlärningsalgoritm har sina egna
parameterinställningar. Med hjälp av dessa
inställningar fanns det möjlighet att finjustera
algoritmerna och ändra deras egenskaper för att
optimera träningen av modellen. I figur 4-7 visas
exempel på de olika parametrar som kan justeras
för algoritmen Two-Class Decision Forest. I det
initiala testet användes standardvärdena i dessa
parametrar.

Efter en utförd testkörning av experimentet
presenteras olika resultat i modulerna Train Model,
Score Model och Evaluate Model. I modulen Train
Model presenteras de beräkningar som var och en
av algoritmerna utfört under träningen. I modulen 
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Figur 4-7: Parameterinställningar till algoritmen
Two-Class Decision Forest.



Score Model presenteras resultatet från varje utfört testfall, alltså vilka parametrar som algoritmen 
tagit in, samt vilket prediktion algoritmen gjort med hjälp av dessa parametrar. Med hjälp av 
resultatet från modulen Score Model sammanställer modulen Evaluate Model resultaten från alla 
tester och ger en överblick av det slutgiltiga resultatet på respektive algoritm. 

Modulen Add Rows implementerades slutligen längst ner i det prediktiva experimentet för att samla 
ihop alla utvärderingsresultat i en och samma modul. Detta för att jämförelser mellan de olika 
modellerna enklare skulle kunna genomföras. Genom att studera resultaten som presenterades i 
modulen Add Rows kunde den bäst presterande algoritmen identifieras.

Efter det initiala modelleringsförsöket var det sedan dags att försöka optimera modellen med hjälp 
av två olika hjälpmoduler, se figur 4-9. Den första modulen som implementerades var Filter Based 
Feature Selection. Modulen placerades innan modulen Split data. Detta för att göra det möjligt att 
filtrera bort dataattribut innan datamängden delas upp i test och träningsmängder, se figur 4-8.

Den andra modulen som implementerades var Tune Model Hyperparameters, den fick ersätta 
modulen Train Model från det initiala experimentet. Skillnaden mellan dessa moduler är att Tune 
Model Hyperparameters utför varje tränings- och testförsök ett flertal gånger och mellan varje 
försök justerar modulen maskininlärningsalgoritmens inställningar för att finna optimeringar. Den 
bästa inställningen används sedan och resultatet från det testet matas sedan ut till modulen Score 
Model. 

Vanligtvis när en parameterändring utförs på en algoritm kräver detta en ny testkörning av 
experimentet för att resultaten i Train model, Score Model och Evaluate Model ska uppdateras. 
Detta krävs dock inte när modulen Tune Model Hyperparameters används, då användaren själv kan 
ställa in hur många testförsök som ska utföras under en körning av experimentet.

Figur 4-8: Det prediktiva experimentet med hjälpmodulerna Filter Based Feature Selection och Tune Model
Hyperparameters implementerade.

Efter ett flertal olika körningar av experimentet visade det sig att dataattributen Sex, Passenger 
Class och Fare tillsammans med maskininlärningsalgoritmen Two-Class Boosted Decision Tree var 
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den modell som i detta experiment gav bäst resultat. Figur 4-9 visar det slutgiltiga 
modelleringsexperimentet. 

Figur 4-9: Det slutliga modelleringsexperimentet med träning och test utfört mot algoritmen
Boosted Decision Tree.

4.1.4 Publicering som webbtjänst

När den tränade modellen var färdig utfördes ett par små modifieringar innan det prediktiva 
experimentet kunde slutföras som prediktiv modell. Algoritmmodulen samt modulen för träning 
ersattes med modulen som heter Titanic Model, denna modul består av den algoritmen som tränats 
fram i experimentet. Modulen Titanic Model har automatiskt skapats av AMLS. 

Innan den prediktiva modellen kan publiceras som webbtjänst behöver modulerna Web service 
input samt Web service output implementeras, se figur 4-10. Web service input är den modul som 
kommer hantera den data som skickas med till den prediktiva modellen i webbtjänsten. Det är 
denna data som skickas in till den prediktiva modellen som kommer att användas som underlag för 
prediktionen. Web service output är den modul som hanterar den svarsdata som webbtjänsten ska 
skicka tillbaka som svar vid ett anrop, vilket i detta fall alltså är prediktionsresultatet.

Det kan tyckas märkligt att den ursprungliga datamängden som använts till träning och test av 
algoritmen fortfarande finns kvar i experimentet (figur 4-10) trots att modellen redan är 
färdigtränad. I webbtjänsten kommer modulen Web service input använda sig av strukturen på den 
data som använts vid träningen för att veta vilka dataparametrar som den prediktiva modellen 
förväntar sig ta emot.

Den prediktiva modellen publicerades sedan som webbtjänst i AML API Service. Webbtjänsten 
tilldelades automatiskt ett URI och en API-nyckel av AMLS.
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Figur 4-10: Översikt av det prediktiva modelleringsexperimentet innan det publicerats som webbtjänst.



4.2 Prediktiv modell 2 – Bokstavsidentifiering

I detta kapitelavsnitt kommer den prediktiva modelleringsprocessen för Bokstavsidentifiering, som 
presenterades i delkapitel 3.3 att beskrivas. Resultaten från detta experiment presenteras i delkapitel
5.1.2.

4.2.1 Dataimport

För import av den datamängd som skulle användas i detta experiment, användes modulen Reader, se
figur 4-11. Med hjälp av Reader-modulen finns det möjlighet att läsa in datamängder med hjälp av 
olika metoder, i detta fall importerades datamängden i form av en datafil från UCI Repository, se 
figur 4-12.

Figur 4-11: Översikt av modulen Reader och dess modulinställningar för import av datamängden till experimentet.

Figur 4-12: En delmängd av den importerade datan i modulen Reader.
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4.2.2 Datatvätt

Den inlästa datamängden i detta fall var välformaterad vilket underlättade en hel del, det enda som 
saknades var namn till dataattributen. Modulen Enter Data Manually (figur4-13) användes för att 
tilldela varje dataattribut i datamängden ett namn. Namnen från datamängdens beskrivning 
användes, se figur 4-14. 

Den inlästa datamängden och attributnamnen sammanfogades sedan med hjälp av modulen Execute
R Script, se figur 4-15. Avslutningsvis delades datamängden upp i en träningsuppsättning på 16 000 
rader och en testuppsättning på 4 000 rader data.

Figur 4-13: Översikt av använda moduler för datatvätt.    

Figur 4-14: Manuell inmatning av
attributnamn via modulen Enter

Data Manually.

Figur 4-15: R-skript för sammanfogning av den inlästa datamängden från modulen Reader samt attributnamn från modulen
Enter Data Manually.
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4.2.3 Träning och test av modell

Som tidigare nämnts i delkapitel 3.3.2 utfördes träningen initialt på fyra olika 
maskininlärningsalgoritmer. Figur 4-16 demonstrerar hur modulerna för träning och test 
implementerats initialt. 

Efter varje tränings och testiteration utvärderades modellerna både individuellt samt mot varandra. 
Efter ett flertal iterationsförsök visade det sig att algoritmen Multiclass Decision Forest var den 
algoritm som presterade allra bäst. Den slutgiltiga modellen och de parameterinställningar som 
använts till maskininlärningsalgoritmen Multiclass Decision Forest visas i figur 4-17 respektive 
figur 4-18.

Figur 4-16: Översikt av uppsättningen algoritmer, träningsmoduler och testmoduler från experimentförsöket.

Figur 4-17: De moduler som användes vid den avslutande
experimentuppsättningen.  

Figur 4-18: De optimala
algoritminställningarna

framtagna av modulen Tune
Model Hyperparameters.
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4.2.4 Publicering som webbtjänst

Precis som i den prediktiva modellen för Titanic har modulerna Web service input och Web service 
output placerats in i det prediktiva modellexperimentet tillsammans med den prediktiva 
modelleringsmodulen Letter recognition, se figur 4-19.

När den prediktiva modellen var färdig publicerades den som webbtjänst i AML API Service. 
Webbtjänsten tilldelades automatiskt en URI och en API-nyckel av AMLS som krävs för att 
upprätta en anslutning mot tjänsten.

Figur 4-19: Översikt av den färdiga prediktiva modellen.
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4.3 Prediktiv modell 3 – Rotpostpris

I detta delkapitel kommer tränings och testprocessen för den prediktiva modellen Rotpost, som 
presenterades i delkapitel 3.4 att beskrivas. Resultaten från detta experiment presenteras i delkapitel
5.1.2.

4.3.1 Dataimport

Den data som användes i detta experiment kom från flera olika källor. Den insamlade datan 
laddades upp manuellt till datamoduler i AMLS innan projektets start. Varje datamodul kopplades 
samman med hjälp av modulen Execute R Script, se figur 4-20, datamängdernas årtal användes för 
att synka raderna. Skriptet för sammanfogning av datamodulerna visas i figur 4-21, samma skript 
användes vid varje sammanfogning. 

Figur 4-20: Översikt av datamoduler och R-skript moduler för sammanslagning av datamodulernas datamängder.

Figur 4-21: Den kod som användes i Execute R Script modulerna för att sammanfoga datamängderna.
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4.3.2 Datatvätt

De importerade datamängderna i detta experiment hade till stor del redan formaterats innan de 
laddades upp till detta experiment. Detta underlättade en hel del då det inte behövdes så många 
moduler för datatvätt i experimentet, se figur 4-22. Delar av den inlästa datamängden innehöll 
tomma datafält, dessa rader togs bort med hjälp av modulen Missing Value Scrubber, se figur 4-23.

Figur 4-22: Översikt av moduler och
kopplingar för utförd datatvätt.             

Figur 4-23: Inställningar till modulen Missing Value
Scrubber för att radera rader i datamängden som

innehåller tomma fält.

4.3.2.1 Identifiering av intressanta parametrar

Då det inte fanns någon förkunskap gällande sambandet mellan de dataparametrar som använts i 
detta experiment implementerades modulen Filter Based Feature Selection redan från början i detta 
experiment. Filter Based Feature Selection är en modul i AMLS som kan användas för att 
undersöka samband mellan olika dataattribut, detta med hjälp av olika statistiska metoder. Modulen 
låter användare välja ut ett dataattribut som övrig data ska jämföras mot. Modulen har två ut-portar, 
den vänstra matar ut de dataattribut som blivit högst poängsatta i modulens test, den högra ut-porten
matar ut resultatet från den statistiska uträkningen.

I detta fall undersöktes samband mellan attributet Rotpostpris och övriga dataattribut i 
datamängden. I modulen Filter Based Feature Selection användes den statistiska metoden Pearson 
Correlation för att poängsätta var och en av dataattributen, se figur 4-24. Pearson's Correlation 
Coefficient eller Pearsons korrelationskoefficient är en känd statistisk modell för att kunna bedöma 
korrelationsstyrkan mellan två godtyckliga variabler. Olika variationer av dataattribut användes 
sedan till träning och test.
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4.3.3 Träning och test av modell

Initialt utfördes träning samt test parallellt över de fyra maskininlärningsalgoritmerna, se figur 4-25.
70% av datamängden användes till träning av algoritmen och skickades ut i den vänstra ut-porten på
modulen Split Data. Resterande data skickades ut i den högra ut-porten och användes till test.

Efter ett flertal utförda iterationer av träning och testning visade det sig att algoritmen Decision 
Forest Regression var den som gav det bästa resultatet. Detta tillsammans med de 5 högst 
poängsatta dataattributen från modulen Feature Based Feature Selection. Figur 4.26 visar den 
slutliga tränings och testuppsättningen med algoritmen Decision Forest Regressions 
parameterinställningar. Med denna uppsättning lyckades väldigt höga resultat uppnås i 
utvärderingsmodulen. 

Då de resultat som genererats i detta försök verkade orimliga, baserat på den lilla mängd data som 
använts utfördes ytterligare tester på denna datamängd som beskrivs i delkapitel 4.3.4.

Figur 4-26: Översikt av den bäst presterande maskininlärningsalgoritmen och dess inställningar.
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Figur 4-25: Översikt av sammankopplade moduler vid tränings och teststart.



4.3.4 Utökat modelltest

På grund av det höga resultatet som uppnåddes i modelltestet i delkapitel 4.3.3 utfördes ett mer 
pålitligt test. Prediktiv modellering av komplexa problem med små datamängder och få dataattribut 
är inte någon bra kombination. I AMLS finns det en modul som heter Cross Validate Model som 
med fördel kan användas vid modellering med mindre datamängder, se figur 4-27. Vid användning 
av Cross Validate Model kommer tränings och testprocessen att ta längre tid, men ett mer 
tillförlitligt testresultat kommer att ges. Värt att nämna är att modulen Cross Validate Model ersätter
både modulen Train Model, Score Model och Evaluate Model.

I modulen Cross Validate Model skapas tio olika instanser av den ursprungliga datamängden. Varje 
instans delas slumpmässigt in i en träningsmängd och en testmängd, detta för att alla instanser ska 
få varierad datauppsättning för träning och för test. Sedan utförs träning på dessa datainstanser som 
bedöms var för sig. Testresultatet presenteras i modulens ut-portar. Med hjälp av denna metod 
skapas alltså tio olika träningar och tester med variationer på samma datamängd. Genom att jämföra
de olika delresultaten kan man skaffa en bättre uppfattning om modellens prestation på den givna 
datamängden.

I det utökade testet visade det sig att modellen hade klara brister. Att skapa en pålitlig modell med 
hjälp av den datamängd och de dataattribut som använts visade sig omöjligt. Därför publicerades 
inte denna modell, utan experimentet avbröts. Resultatet av experiment diskuteras i delkapitel 5.1.3.

41

Figur 4-27: Översikt av moduluppsättning och algoritminställningar vid den utökade testet.



4.4 Webbapplikation

Webbapplikationen för detta projekt är skapat som en ASP.NET WebForm Application i Visual 
Studio. Applikationen består av ett flertal olika filer, många av dessa genererades automatiskt vid 
skapandet av projektet i Visual Studio. Endast implementationen av de viktiga delarna kommer att 
beskrivas i följande delkapitel.

4.4.1 Översikt

Webbapplikationen består av en separat prediktionsvy för var och en av de skapade prediktiva 
modellerna. Prediktionsvyn innehåller ett formulär med ett flertal input-fält där användaren kan 
mata in de värden som behövs för att utföra en prediktion. I formuläret finns det även en knapp som
användaren kan klicka på för att utföra prediktionen. En lyssnare ligger och väntar på en 
knapptryckning för att anropa den funktionen som upprätthåller kommunikationen med 
webbtjänsten för den prediktiva modellen, detta beskrivs vidare i delkapitel 4.4.2.

Det resultat som skickas tillbaka från webbtjänsten presenteras sedan i webbapplikationen.
Källkoden för den metod som upprättar anslutningen mot webbtjänsten presenteras i Bilaga B – 
Källkod .

4.4.2 Meddelandeförfrågan till webbtjänst

Kommunikationen mellan webbapplikationen och de publicerade webbtjänsterna i AML API 
Service utförs med hjälp av Hypertext Transfer Protocol(HTTP)-meddelanden. HTTP-meddelanden
är uppdelade i två delar, ett meddelandehuvud(figur 4-28) och en meddelandekropp(figur 4-29).

Från webbapplikationen skickas en meddelandeförfrågan till en av de valda webbtjänsterna. Figur 
4-28 visar en detaljerad beskrivning av det meddelandehuvud som används vid 
meddelandeförfrågan till den publicerade webbtjänsten. I exemplet från figur 4-29 beskrivs den 
datastruktur som den publicerade webbtjänsten förväntar sig i meddelandekroppen, strukturen på 
meddelandekroppen skiljer sig dock åt i de olika webbtjänsterna. I figur 4-29 beskrivs 
datastrukturen vid en enstaka förfrågan till webbtjänsten, det går även att skicka med flera olika 
prediktionsförfrågningar i samma meddelande genom att bifoga en lista med värden, se figur 4-30.
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Figur 4-29: Ett exempel av den datastruktur
meddelandekroppen som den publicerade webbtjänsten

"Titanic" förväntar sig.

Figur 4-30: Exempel på hur ett flertal förfrågningar
kan skickas med i samma meddelandekropp.
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Figur 4-28: Detaljerad beskrivning av Request Header vid meddelandeanrop till publicerad webbtjänst.



4.4.3 Meddelandesvar från webbtjänst

När en meddelandeförfrågan har skickats till en webbtjänst används de parametrar som skickats 
med i meddelandekroppen till den prediktiva modellen. Den prediktiva modellen utför en prediktion
baserat på de värden som skickats med vid anropet. När den prediktiva modellen har gjort sina 
beräkningar färdigt skickas resultatet tillbaka i ett svarsmeddelande till webbapplikationen. 

Beroende på hur den prediktiva modellen är uppbyggd kommer meddelandekroppen i svaret att se 
olika ut. I figur 4-31 visas datastrukturen av meddelandekroppen som webbtjänsten för Titanic-
modellen skickar tillbaka.

Figur 4-31: Ett exempel av den
datastruktur meddelandekroppen den
publicerade webbtjänsten "Titanic"

använder sig av vid svar till
webbapplikationen.

4.5 Kapitelsammanfattning

Kapitlet börjar med en liten inledning där moduler och det prediktiva modelleringsfasen beskrivs. 
Den prediktiva modelleringen för de tre prediktiva modeller som presenterades i delkapitel 3.2-3.4 
beskriv även i detalj. Två av de prediktiva modellerna publicerades som webbtjänster och en 
beskrivning har gets hur webbapplikationen använts för att upprätta en anslutning mot de 
publicerade webbtjänsterna.
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5 Resultat och Utvärdering

Detta kapitel består huvudsakligen av två delar, den första delen behandlar resultaten av de 
prediktiva modellexperimenten som presenterades i kapitel 3. Den andra delen består av en 
utvärdering och lite reflektioner kring plattformen AML som har använts under projektets gång.

5.1 Projektresultat

I detta projekt har tre prediktiva modelleringsexperiment presenterats. Två av dessa experiment blev
lyckade och färdigställdes som prediktiva modeller. De färdiga modellerna publicerades som 
webbtjänster i AML API Service. En klientapplikation skapades i form av en webbapplikation 
därifrån prediktionsförfrågningar till de publicerade webbtjänsterna kunde utföras.

För att få en uppfattning om hur väl de prediktiva modellerna presterade kommer detta delkapitel att
behandla de resultat som uppnåtts och även jämföra dessa mot resultat uppmätta i tidigare utförda 
studier.

5.1.1 Prediktiv modell 1 – Titanic

I det första prediktiva modelleringsförsöket replikerades Yangs modelleringar [27], då resultaten 
från hans modelleringsförsök var de mest lyckade. I modelleringsförsöket användes 
maskininlärningsmodulerna Random Forest, SVM och Decision Tree, tillsammans med 
dataattributen, Sex, Passanger Class, Fare, Parent/Child, Sibling/Spouse och Embarked. 

De första testresultaten i denna modellering visade sig vara väldigt bra i jämförelse mot tidigare 
utförda studier, se tabell 5-1. Det enda modelleringsförsöket som inte kunde matchas var Yangs 
modellering med hjälp av algoritmen Random Forest, som också var det resultatet med högst 
noggrannhet.

Tabell 5-1: Resultatjämförelse av prediktionsresultat.

I modellen innehållande algoritmen Random Forest fick resultatet en noggrannhet på 0.8015 vilket 
inte kunde matcha Yangs försök som uppnådde en noggrannhet på 0.8134.

För modellen med algoritmen SVM uppmättes noggrannheten till 0.7978, vilket toppade de tidigare 
delförsök som utförts. Den sista modellen med algoritmen Decision Tree uppmättes med en 
noggrannheten till 0.8165 vilket även det toppade tidigare utförda försök.

45



Det visade sig som sagt att de tre initiala modellerna presterade riktigt bra redan från början, där två
av modellerna resulterade i högre noggrannhet än tidigare utförda modelleringar på samma 
datamängd.

I nästa modelleringsexperiment genomfördes nya försök på samma datamängd, denna gången med 
hjälpmodulerna Filter Based Feature Selection och Tune Model Hyperparameters. 

Modulen Filter Based Feature Selection bedömde att attributet Sex, alltså personens kön spelade 
störst roll när det kom till överlevnad. Kvinnor hade mycket större chans att överleva än män. 
Följande attribut i inbördes ordning var Passenger Class, Fare, Embarked, Parent/Children, Age 
och sist Sibling/Spouse.

Modulen Filter Based Feature Selection användes för att prova olika kombinationer av dataattribut 
att använda i modellen. Detta gjordes tillsammans med modulen Tune Model Hyperparameters som
samtidigt justerade maskininlärningsalgoritmernas parametrar.

Till skillnad från tidigare studier gjorda på denna datamängd, visade det sig att modellering med 
hjälp av dataattributen Sex, Passenger Class och Fare gav högst noggrannhet över alla tre 
algoritmer, se tabell 5-2. Den absolut högsta noggrannheten uppmätt med hjälp av algoritmen 
Decision Tree med en noggrannhet på 0.8501.

I detta testfall visade det sig att med hjälp av personens kön i kombination med vilken hyttklass och 
hur mycket personen hade betalat för sin biljett kunde modellen med 85% noggrannhet förutspå om 
personen skulle överleva eller inte. Detta resultat var nästan 4 procentenheter högre än det bästa 
resultatet från Yangs modelleringsförsök.

Tabell 5-2: De högsta modellresultat som uppmättes med respektive
maskininlärningsalgoritm.

Värt att notera är att Yangs prediktiva modellering är utförd i programspråket R, dock finns det 
ingen dokumentation om vilka maskininlärningstillägg som använts. Vyas, Zheng och Li har utfört 
sina modellexperiment i programspråket Python, även här saknas dokumentation om vilka tillägg 
som använts. 

Ingen av författarna har heller angivit hur de sammanställt resultaten från sina tester, vilket betyder 
att resultaten skulle kunna vara från endast ett testförsök. Om så är fallet skulle detta kunna ge en 
skev bild av deras resultat då testresultaten kan variera lite beroende på hur datamängden varit 
uppdelad vid träning och test.

Resultaten från testerna i denna rapport är ett medelresultat beräknat utifrån 5 olika tester där den 
data som använts i träningsmängden och testmängden har varierat, för att bättre kunna bedöma 
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modellerna presterat.

5.1.2 Prediktiv modell 2 – Bokstavsidentifiering

I AMLS fanns för tillfället inte alla maskininlärningsalgoritmer tillgängliga som använts i Borah, 
Bordoloi och Sharmas modelleringsförsök. I första modelleringsexperimentet användes i stället de 
fyra algoritmerna som beskrevs i delkapitel 3.4.2.

Resultaten från Borah, Bordoloi och Sharmas försök finns presenterade i tabell 5-3. Resultaten från 
de första modelleringsförsöken i denna studie presenteras i tabell 5-4. Vi ser i tabellerna att 
parametrarna noggrannhet, specificitet och sensitivitet håller ganska jämna resultat överlag, vilket 
är en följd av att fördelningen av bokstäverna från testerna har varit ganska jämna samt att 
modellernas prediktioner varit relativt konsekventa över de olika bokstäverna.

Redan vid det första modelleringsförsöket uppnåddes resultat som tangerade Borah, Bordoloi och 
Sharmas bästa resultat, med modellen som använde algoritmen Neural Network med en 
noggrannhet på 0.939.

Tabell 5-3: Resultat från Botah, Bordoloi och Sharmas modelleringsförsök [32] 

Tabell 5-4: Resultat från de initiala modelleringsförsöken i detta projekt

Precis som i Titanic modellen implementerades modulerna Filter Based Feature Selection och Tune
Model Hyperparameters för att utnyttja den inbyggda kraften i AMLS för att finna den optimala 
modellen.

Efter ytterligare modelleringsförsök visade det sig att resultaten för de olika modellerna sjönk när 
olika dataattribut uteslöts från datamängden. Detta medförde att alla dataattribut som fanns 
tillgängliga från träningsmängden fick vara kvar vid fortsatta träningsförsök. Optimeringsmodulen 
Tune Model Hyperparameters som automatiskt testar olika justeringar av 
maskininlärningsalgoritmernas parameterinställningar höjde dock resultaten över samtliga modeller,
se tabell 5-5. 

Till skillnad från tidigare försök uppnåddes det bästa resultatet nu i modellen som använde sig av 
algoritmen Decision Forest med en noggrannheten på hela 0.960, vilket blev det högsta resultatet i 
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hela modelleringsprocessen.

Tabell 5-5: Resultat från de avslutande modelleringsförsöken

Åter igen precis som i Titanic-experimentet, höjdes modellresultaten med ett par procentenheter 
över samtliga algoritmer med hjälp av den inbyggda optimeringsmodulen Tune Model 
Hyperparameter. Detta får anses som ett lyckat modelleringsförsök, då förväntningarna var att 
kunna toppa tidigare utförda modelleringsförsök.

5.1.3 Prediktiv modell 3 – Rotpostpriser

Det första experimentresultatet blev överraskande högt i detta försök. Modellen byggde på 
dataattributen Oljepris, massavedspris, virkesförråd, tall(volymandel) och medeltransportavstånd 
tillsammans med maskininlärningsalgoritmen Decision forest regression. Tabel 5-6 visar några 
stickprovsresultat från modelltestet.

Tabell 5-6: Några stickprov från modelltest för rotpostpriser

Modellen visade sig prestera över alla förväntningar med tanke på de bristfälliga dataattributen och 
den lilla datamängd som använts i detta modelleringsförsök. 

För att säkerställa modellens prestation lite djupare utfördes också en Cross validation, resultaten 
från det modelleringstestet presenteras i tabell 5-7.
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Tabell 5-7: Resultat av modelltesterna från modulen Cross validation

Resultaten från cross validation visar att modellen har klara brister. Med toppresultat där R2 
uppnådde höga 0.996 men även med bottenresultat där R2  resulterade i så låga resultat som 
-242.288.  R2 med negativa värden är ett resultat av en modell som inte fungerar som den ska. 
Utvärderingen av resultatet från cross validation visar att modellen lyckats hitta korrelationer i den 
inmatade datan men detta endast över delar av datamängden.

Någon djupare analys av resultatvärdena behöver inte utföras i detta fall då modellen har uppenbara
brister. Resultatet av detta prediktiva modelleringsförsök visar också att maskininlärning kan vara 
lurigt. Det gäller att säkerställa att tester gjorts på olika fördelningar på datamängden.
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5.2 Utvärdering av Azure Machine Learning

Ett av de uttalade målen var att utvärdera AML. Den här utvärderingen kommer att reflektera mina 
upplevelser av att ha arbetat med plattformen. Jag kommer beskriva några av de fördelar och 
nackdelar som jag stött på under projektets gång.

5.2.1 Upplevelsen att arbeta med Azure Machine Learning

Till att börja med måste nämnas att AML är ny plattform som är under ständig utveckling. 
Funktioner som inte funnits tillgängliga under detta projekt skulle mycket väl kunna vara under 
utveckling och finnas tillgängliga i framtiden. Till exempel introducerades under projektets gång 
möjligheten att hantera olika experiment i projektgrupper i AMLS. När en ny iteration av ett 
experiment skapas görs detta med fördel som en ny instans av experimentet, detta för att kunna gå 
tillbaka till tidigare iterationer om så skulle behövas. Tidigare visades varje experimentinstans i en 
lång lista, och den listan kunde lätt bli väldigt lång och svåröverskådlig. Möjligheten att kunna dela 
upp de olika experimenten i projektgrupper gjorde att det blev en bättre lösning. En ännu bättre 
lösning skulle vara att hanteringen av experimenten sköttes med hjälp av något slags 
versionshanteringssystem. Som det ser ut nu är det upp till användaren att hålla koll på de olika 
experimentversionerna, och det kan lätt bli rörigt speciellt om det är flera personer som jobbar på 
samma experiment.

Det som visat sig vara det mest tidskrävande under experimentfasen i AMLS var att hantera och 
tvätta den data som importerats till experimentet. De inbyggda modulerna för datamodifiering 
utförde endast små enklare operationer, som exempelvis borttagning av tomma rader i 
datamängden, eller för att ändra attributtyp från till exempel numerisk till kategorisk. Detta kunde 
lätt leda till ett experiment fullt med datamodifieringsmoduler. 

För den som inte vill hantera en uppsjö datamodifieringsmoduler finns möjligheten att modifiera 
datamängden med hjälp av skriptmodulerna Execute R Script eller Execute Python Script. Med 
hjälp av dessa två moduler tillåts användaren att med hjälp av programskript i språken R eller 
Python fritt utföra de modifikationer som behövs. Detta dock med begränsningen av inportar och 
utportar till modulerna. Både modulen Execute R Script och Execute Python Script har två inportar 
respektive två utportar, vilket ger begränsningen att endast två datakällor kan matas in till eller ut 
från modulen. Denna begränsning visade sig i det prediktiva experimentet för rotpostpriser i detta 
projekt, där fem stycken moduler av typen Execute R Script krävdes för att sammanfoga sex stycken
datamängder. 

Att som företag ha all relevant data ren och sammanställd i en databas skulle kunna spara en hel del 
tid, då en av de mer tidsförödande momenten i experimenten är just dataimport från flera olika 
källor samt datatvätten.

Förutom själva datahanteringen i AMLS gick en hel del tid åt till träning och test för att finna den 
bäst presterande modellen. För att hitta en optimal modell krävs att rätt dataattribut används. Detta 
är ett av de svårare momenten, att hitta samband mellan olika dataattribut samt att använda rätt 
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maskininlärningsalgoritm. 

De inbyggda maskininlärningsalgoritmerna verkar fungera riktigt bra, det visar de resultat som 
framgick i delkapitel 5.1. Med hjälp av små justeringar på maskininlärningsalgoritmernas 
parameterinställningar gick det nästan alltid att höja prestandan på modellen med ett par 
procentenheter. 

Att som nybörjare lära sig hur en uppsjö av olika maskininlärningsalgoritmer fungerade under en så
kort projekttid var någonting som det inte riktigt fanns tid till. Detta var inte heller något som 
behövdes då Microsoft på ett smart sätt hade satt upp enkla riktlinjer för vilka 
maskininlärningsalgoritmer som lämpade sig för olika problemfall [29].

Det fanns även ett flertal inbyggda hjälpmoduler i AMLS, som underlättade arbetet avsevärt för 
nybörjaren. Modulen Filter Based Feature Selection hjälpte till att poängsätta korrelationen mellan 
olika dataattribut och var till bra hjälp när Titanic-modellen skulle tas fram.

Modulen Tune Model Hyperparameter som testade olika justeringar av 
maskininlärningsalgoritmerna visade sig också vara till god hjälp, och den lyckades alltid höja 
prestandan vid de modelltester där den användes.

Den tid det tog att genomföra tränings- och testmomentet varierade en hel del. I de 
modelleringsexperiment som utfördes under detta projekt kunde exekveringstiden variera från några
sekunder upp till 10 - 15 minuter. Det fanns en del olika faktorer som påverkade exekveringstiden, 
en av dessa var givetvis storleken på den använda datamängden. En annan påverkande faktor var 
hur många parallella träningar och tester som utfördes, samt hur komplexa dessa var. Värt att notera
är att alla beräkningar som utförs i AMLS inte sker på klientdatorn utan på en server från Microsoft.

I AMLS finns det möjlighet för flera användare att öppna upp samma experiment på varsin dator, 
detta visade sig användbart när ett resonemang skulle föras kring det pågående experimentet. Flera 
användare har alltså möjligheten att samtidigt kunna betrakta det pågående experimentet, detta 
fungerar bra tills någonting ändras i experimentet. När ett experiment modifieras av en användare 
syns inte detta för den andra användaren som har experimentet öppet. Detta kan bidra till en hel del 
förvirring då det skulle kunna resultera i att två personer sitter och utför egna modifikationer i 
samma experiment, vilket kommer resultera i att den ena användarens modifikationer kommer att 
gå förlorade. En lösning skulle kunna vara att Microsoft tillåter möjligheten att synka ett experiment
mellan flera användare så att alla ser en live-version av experimentet.

5.2.2 Dokumentation

Dokumentationen för AML hör till en utav plattformens starkare sidor. Den består av allt från 
nybörjarguider för att komma igång med maskininlärning till utförliga beskrivningar av de 
inbyggda modulerna. 

Dokumentationen är också väldigt lättåtkomlig för användaren, Den finns tillgänglig dels på 
Microsofts hemsida samt i AMLS. Genom att högerklicka på en av modulerna kan användaren välja
att få dokumentation presenterad för den valda modulen.
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Någonting som dock saknades var lite fördjupad beskrivning om en del moduler. Exempelvis fanns 
det ingen fördjupad beskrivning om hur de olika maskininlärningsalgoritmerna fungerade. 
Dokumentationen bistod i detta fall endast med generella guidelines kring användandet av 
maskininlärningsalgoritmerna, som exempelvis vilka olika problemfall de lämpade sig till. Som 
användare utan förkunskaper var det svårt att veta hur de olika parameterinställnigarna påverkade 
beräkningarna. Microsoft har dock implementerat hjälpmoduler som sköter detta åt användaren. I 
övrigt bedöms dokumentationen ändå vara väl utförd.

Förutom själva dokumentationen finns det tillgång till färdigskapade exempelprojekt som andra 
användare laddat upp. Dessa projekt finns fullt tillgängliga och kan öppnas upp i AMLS. Detta var 
något som visade sig vara till stor hjälp för att få en inblick i hur olika experimentproblem hanterats.

Om någonting skulle saknas i dokumentationen eller om det skulle uppstå några problem, så finns 
även ett communityforum där användare kan diskutera fritt olika problem runt plattformen AML. 
Detta forum finns tillgängligt direkt från användarmenyn i AML.

5.2.3 Alternativ till Azure Machine Learning

Jämförelsen av AML och ett antal andra maskininlärningstjänster som här följer har baserats på vad 
som går att läsa sig till i de angivna källorna. Det är således enbart en liten jämförelse av vad de 
olika plattformarna erbjuder rent funktionellt.

Googles maskininlärningstjänst Google Prediction API lanserades redan 2011 och består av två 
delar, en som låter användaren bygga egna modeller med hjälp av egen data. Den andra delen består
av färdigtryckta modelltjänster som användaren kan ta del av och använda [22].

Möjligheten att skapa egna modeller i Google Prediction API är mycket begränsad, den enda 
modellkonfigurationen användaren har kontroll över är prediktionstyp som ska utföras på den 
inmatade datan [23]. Exempelvis kan användaren specificera om ett klassificeringsproblem eller ett 
regressionsproblem skall lösas. Google Prediction API stöder i dagsläget endast övervakade 
inlärningsalgoritmer och kan utföra prediktioner av typen regression, flerkategorisk klassifikation 
samt binär klassifikation. 

Amazons bidrag i kampen om maskininlärning heter Amazon Machine Learning [19]. Amazon 
Machine Learning är till skillnad från konkurrenterna en lite enklare tjänst där plattformen själv 
analyserar, delar upp och tränar den data som användaren förser den med. Den sköter även 
utvärderingen av träningen samt vilken algoritm som är mest lämpad till det specifika fallet [20].

Tjänsten är begränsad till övervakad inlärning och har en uppsättning algoritmer för att utföra binär 
klassificering, flervalsklassificering och regression. Amazon Machine Learning erbjuder publicering
av modellerna på Amazons molnplattform och dessa finns tillgängliga via ett API därifrån både 
batch-prediktioner och realtids-prediktioner kan utföras [21].

Gentemot de närmsta konkurrenterna som presenterats här har Microsoft valt att ge användaren 
möjligheten att experimentera och skapa sina egna unika prediktiva modeller, vilket gör att Azure 
ML sticker ut. För ett företag med rätt kompetens finns det alltså goda möjligheter att skräddarsy 
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helt egna anpassade lösningar. Om man som företag jobbar med datalagring i Microsofts 
molntjänster så är AML det rekommenderade alternativet.

När det kommer till begränsningar i datavolymer hamnar Microsoft mitt emellan de två 
konkurrenterna med en maximal kapacitet på 10 GB. Amazon tillåter datavolymer upp till 100 GB 
medans Google endast tillåter datavolymer på maximalt 2.5 GB. AML vinner dock stort när det 
kommer till inbyggt stöd för olika dataformat och datatyper, se figur 5-1.

Figur 5-1: Jämförelsetabell, lånad från onliquid.com [28].

5.2.4 Sammanfattning av utvärderingen

Sammanfattningsvis måste jag säga att Microsoft med AML har lyckats skapa ett användarvänligt 
koncept där man som användare snabbt kan trycka upp en prediktiv modell och göra den tillgänglig 
som en webbtjänst färdig att integrera till valfri mjukvara.

De implementerade verktygen på plattformen är inte helt felfria, det finns brister, såsom hantering 
av experimentversioner samt komplikationer när flera olika personer ska samsas i samma 
experiment i AMLS. 

Det märks ganska tydligt att Microsoft med plattformen AML vill skapa en smidig lättarbetad miljö 
där prediktiv modellering ska vara möjlig för personer utan kunskaper om de olika 
maskininlärningsalgoritmerna men även för personer utan programmeringskunskaper, med hjälp av 
de inbyggda modulerna. 

Man får dock inte glömma bort att AML är nytt och fortfarande under utveckling men det känns 
som Microsoft har lyckats tagit fram ett koncept som är anpassat för nybörjare såväl som för den 
erfarne användaren.
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5.3 Kravuppfyllelse

I början av projektet gavs en kravspecifikation från uppdragsgivaren (se Bilaga A – 
Uppdragsbeskrivning). Kravspecifikationen bestod av ett antal primära mål samt ett par sekundära 
mål.

Det första primära målet (4.1.A) var att upprätta en rapport eller executive summary som beskriver 
plattformen Azure Machine Learning. Plattformen introduceras i delkapitel 2.3. I delkapitel 3.2-3.4 
och delkapitel 4.2-4.4 kan man följa processen av att skapa och använda prediktiva modeller i AML
som täcker ett par olika användningsområden. I delkapitel 5.3 utvärderas plattformen och det förs 
en diskussion om dess fördelar och nackdelar.

Två andra primära mål var att konstruera en eller flera maskininlärningstjänster (4.1.B) som skulle 
vara väl dokumenterade samt beskriva olika maskininlärningsmodeller och dess likheter och 
skillnader (4.1.D). Kapitel 3 och kapitel 4 täcker design och implementationsprocessen av 3 
prediktiva modeller och i kapitel 5 görs en liten resultatutvärdering av dessa.

Det första sekundära målet (4.2.A) var att ge en sammanställning om hur tidskrävande utvecklingen
i plattformen var samt att belysa tidskrävande komplexa delar. Detta diskuteras i utvärderingen av 
AML i delkapitel 5.3.

Ett annat sekundärt mål var att bygga en klientapplikation som använder en eller flera publicerade 
maskininlärningstjänster (4.2.B). I delkapitel 3.5 och delkapitel 4.5 beskrivs designen och 
implementationen av en webbapplikation som använts för att kommunicera med de publicerade 
webbtjänsterna.

Två av målen från kravspecifikationen blev inte uppfyllda. Ett av de primära målen som uteblev var
att ta fram material som belyser programspråket R samt hur det förhåller sig till maskininlärning 
(4.1.C). På grund av tidsbrist fick tyvärr detta mål utebli från denna rapport, då mycket tid gick åt 
till andra delarna i projektet. Det sekundära målet med klientapplikationen fick under projektets 
gång högre prioritet då implementationsprocessen av webbtjänsterna ansågs mer intressant och 
relevant för denna rapport.

Även ett av de sekundära målen uteblev, vilket var att bygga tjänster med fokus mot svenskt 
skogsbruk 4.2.C. För att ha hunnit med detta mål hade det krävts att det fanns ett 
modelleringsförslag framtaget av kunnigt folk inom branschen, samt tillgängligt dataunderlag för 
detta. Det skulle visa sig vara en tuff uppgift att uppfylla detta krav under den korta projekttiden.
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5.4 Kapitelsammanfattning

Kapitlet beskriver resultatet av tre prediktiva modelleringsförsök, varav två av de prediktiva 
modellerna publicerats som webbtjänster. Det har visat sig att några av de inbyggda hjälpmedlen i 
AMLS har varit till stor hjälp vid optimering av de prediktiva modellerna. Ett av de prediktiva 
modelleringsförsöken visade sig ha klara brister och blev aldrig publicerad som webbtjänst.

Kapitlet innehåller även en utvärdering av plattformen AML där bland annat upplevelserna med att 
arbeta med plattformen beskrivs. Det förs en diskussion kring AML, vilka fördelar och nackdelar 
som plattformen besitter samt lite allmänna reflektioner kring olika designval.

Kapitlet avslutas med att gå igenom kravuppfyllelsen där de mål som uppfyllts och de mål som inte 
uppfyllts beskrivs och motiveras.
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6 Slutsats

I detta kapitel summeras resultatet av projektet. Några av de problem som har uppstått under 
projektet beskrivs, samt hur de eventuellt hade kunnat undvikits. 

6.1 Utvärdering av projektet

Hela detta projektet har varit en mycket lärorik upplevelse, från början till slut. En av de absolut 
största utmaningarna har varit att utan några tidigare erfarenheter sätta sig in i ett helt nytt 
forskningsområde. En stor del av projekttiden gick åt för att skaffa sig en förståelse om hur 
maskininlärning används och fungerar. Mycket tid gick också åt till att lära sig utvecklingsverktyget
AMLS som var en av delar som även under projektet skulle utvärderas. 

Projektet har resulterat i tre prediktiva modelleringsförsök, där två av de prediktiva modellerna 
publicerats som webbtjänster. En klientapplikation har även skapats för att demonstrera hur ett 
system kan sättas upp för att kommunicera med de publicerade webbtjänsterna.

Slutligen har arbetet även resulterat i en utvärdering av plattformen AML som var ett av de krav 
som skulle uppfyllas i detta arbete.

6.2 Problem

Det skulle visa sig vara svårt att hitta dataunderlag för att skapa intressanta prediktiva experiment 
att provtrycka i AMLS. Det fanns en hel del olika källor att hämta data från men ofta var den data 
som fanns tillgänglig inte av tillräckligt god kvalité för att använda till maskininlärning, vilket 
gjorde insamling av data till en tidskrävande process.

Ett av de största problemen som uppstod var att det var svårt att komma på ett bra upplägg på 
projektet som täckte de önskemål som fanns med i uppdragsbeskrivningen. Många veckor av 
projekttiden gick innan upplägget för projektet spikades. 

Då uppdragsbeskrivningen var ganska bred och innehöll många olika delar, hade det varit bra att 
redan i ett tidigt stadie av projektet skapa en tydlig plan för upplägget. Detta hade kunnat underlätta 
projektets gång en hel del.

Projektet startades tillsammans med en annan person där vi ursprungligen samarbetade och delade 
på samma uppdragsbeskrivning. Tyvärr blev inriktningen på den andra personens projekt ändrad 
under projektets gång och det skulle visa sig att vi inte hade så stor nytta av samarbetet längre. 

Rapportskrivningen var ett av de andra problemen. Då det tog ganska lång tid att ta fram 
projektupplägget och då jag inte heller haft några tidigare erfarenheter av rapportskrivning blev det 
en tuff del av projektet.  
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6.3 Avslutning

Maskininlärning kommer i framtiden bli mer och mer en del av varje människas vardag, och det 
känns trevligt att ha få bekanta sig med hur konceptet fungerar.

Handledaren och produktägaren på företaget EVRY uppskattade projektresultatet och känner att det 
bidragit till en bra översikt av AML.

Trots att projektet har varit tufft och tidskrävande har det varit en spännande upplevelse och jag får  
säga att jag är nöjd med det resultat som detta projekt har resulterat i.
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Bilaga A – Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning av Torbjörn Stake.

1 Inledning

Detta dokument är den överordnade uppdragsbeskrivningen för projekt Predictions. Syftet med 
projektet är att utvärdera plattformen Azure Machine Learning ur ett övergripande perspektiv. Syfte 
är också att belysa skillnader och likheter i de modeller som finns implementerade i plattformen, en 
studie och användning av programspråket ”R” samt implementation av en eller flera ML-tjänster 
avsedda att användas för prediktiv analys i svenskt skogsbruk. Om tiden räcker görs också en 
klientimplementation där tidigare beskrivna ML-tjänster används.

2 Bakgrund

2.1 Prediktiv Analys, VACS och det svenska skogsbruket

2.1.1 VACS

Basen i EVRY:s skogliga affär är systemet VACS. VACS är ett system som utvecklats och byggts ut
under 25 års tid. Det har genomgått ett antal teknikskiften genom åren och skapades ursprungligen 
för att köras i AS/400. Runt år 2000 lyftes systemet till SQL Server och klient i Centura. Då 
introducerades också namnet VACS (VirkesAdministrativ Client/Server). År 2006 tekniklyftes 
VACS klient från Centura till .NET och där befinner sig systemet idag, rent tekniskt.
Förutom anpassningar har VACS fått ett antal delsystem eller moduler utvecklade under systemets 
livscykel. Dessa moduler är mer omfångsrika och kapslar lite större arbetsflöden eller 
funktionsgrupper. 
Som ett nav för skogligt data agerar VACS också både datakälla och analyscentrum för skogliga 
transaktioner. Genom komponenten VACS datalager möjliggörs uppföljning som klassiskt 
beslutsstöd med analyser och rapporter riktade mot historiskt data.

2.1.2 Prediktiv analys

Prediktiv analys verkar framåtsträvande till skillnad mot klassiska beslutsstöd som uppvisar 
rapporter enbart på historiskt data. Att kunna förstå samband mellan datamängder och genom dem 
försöka säga något om sannolikheten för olika händelser inträffar framåt i tiden är ett bedömt 
framtidsområde inom fältet beslutsstöd som helhet. Med dagens VACS kan ingen prediktiv analys 
göras och för att säkerställa systemets och modulen datalagers relevans i framtiden behöver 
sannolikt denna möjlighet tillföras.

2.1.3 Det svenska skogsbruket

Det svenska skogsbruket är en viktig näring för Sverige som nation och utgör en betydande del av 
vår BNP. Skogsbruket är kraftigt konkurrensutsatt ur ett globalt perspektiv och att kunna göra 
smarta analyser och framåtriktad planering är mycket intressant för att bibehålla denna 
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konkurrenskraft. Dessutom påverkas skogsbruket av omliggande faktorer som makroekonomiska 
variabler, klimat och andra områden som utgör öar av s.k big data, som lämpar sig väl för data 
mining och prediktiv analys.

2.2 Problemformulering

Att ta in och utvärdera nya plattformar och teknologiska möjligheter är en utmaning för vilket bolag
som helst. Framför allt när det gäller större koncept så som Azure Machine Learning och 
möjligheterna med prediktiv analys.
Det finns en stor mängd material och empirisk analys som behöver göras för att besvara frågan om 
vilka styrkor och svagheter som finns i plattformen. Att få detta presenterat i såväl rapportform som 
konkret implementerade exempeltjänster sparar EVRY både tid och pengar och minskar 
instegskostnaden och inlärningskurvan när, eventuellt Azure Machine Learning ska tas i bruk.
Följande problem finns för EVRY idag, relativt detta område:

 Vi har för närvarande inte kapacitet att själva inhämta en tillräcklig informationsmängd runt 
Azure Machine Learning för att bygga ett beslutsunderlag om plattformens lämplighet för 
oss.

 Vi har inte egen kapacitet för närvarande att utvärdera plattformen rent teknologiskt, så som 
att konstruera exempeltjänster och lära oss utvecklingsverktygen och behöver guidelines 
runt detta för att hjälpa oss igång.

 Vi kan för lite om programspråket R för att se möjlig potential i det som bas för program 
runt data mining.

 Vi vet för lite om hur enkelt eller svårt det är att sätta upp ML-tjänster och använda dessa 
från klient.

 Vi vet för lite om likheter och skillnader mellan de modeller som används i Machine 
Learning.

3 Primära roller och kravställare

3.1 Produktchef

Produktchefen behöver en fördjupad förståelse för Azure Machine Learning och en prototyp att 
använda i demonstrationssyfte för att:

 Kunna fatta välgrundade beslut om hur komponenten ska användas i EVRYs 
systemutveckling

 Hur svenskt skogsbruk skulle kunna tillämpa prediktiv analys
 Förstå inlärningstrappan för utveckling i programspråket ”R”
 Förstå hur svårt det är att exponera ML-modeller som tjänster
 Förstå hur svårt det är att konsumera ML-modeller exponerade som tjänster

4 Övergripande målbild

4.1 Primära mål

4.1.A Att upprätta en rapport eller executive summary som beskriver plattformen Azure 
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Machine Learning övergripande och dess lämpliga användningsområden.

4.1.B Att en eller flera ML-tjänster finns konstruerade i fullo och dokumenterade på ett sätt att 
våra utvecklare och konsulter kan använda detta för att öka sin egen förståelse.

4.1.C Att material tagits fram som belyser hur programspråket R förhåller sig till Machine 
Learning och en liten kunskapsbank om användande av detta språk. 

4.1.D Att upprätta en rapport som beskriver ML:s olika modeller och dess skillnader och 
likheter tillsammans med exempel som visar på användning av dessa.

4.2 Sekundära mål

4.2.A Att få en sammanställning om hur tidskrävande utveckling i plattformen är samt vilka 
delar som kan förväntas vara komplexa att lära sig eller som vi behöver beakta vid 
implementation.

4.2.B Att bygga en klientapplikation som använder en eller flera publicerade ML-tjänster.

4.2.C Att det finns tjänster byggda med fokus mot svenskt skogsbruk och som skulle kunna 
hjälpa till med simuleringsmodeller så som:

o En teoretisk klimatförändrings påverkan på ekonomiskt utfall i skogsbruket.
o Simuleringar runt demografi och CRM ”Sannolikheten att göra ett  rotpostinköp i 

mellansverige med minst 7% vinstmarginal utan att först ha gjort en förkalkyl i 
VACS”.

5 Projektstyrning

EVRY integration AB tillhandahåller en projektplats i Visual Studio Online och ett repository för att
lagra källkod. Vi förutsätter att studenterna har tillgång till egna PC:s för utveckling, och med 
installationer av t ex Visual Studio.
Projektet drivs enligt en övergripande projektplan som studenterna tar fram i samråd med EVRY:s 
produktägare, och delas in i ett antal sprintar. Innehåll i varje sprint bestäms mellan team (studenter)
och EVRY:s produktägare. Features bryts ner, läggs ut i Scrum Board och följs upp på regelbunden 
basis. Efter varje sprint genomförs en demo av implementerade funktioner.

6 Stöd från EVRY

EVRY:s produktägare bistår med stöttning runt projektplattformen och förtydligande/assistans runt 
kravformulering och precisering av uppdragsbeskrivning. Konsulter med expertområde skogsbruk 
assisterar studenterna med tänkbara användningsfall för modellering och analys samt dataextraktion
ur EVRY:s egna system. Runt implementationsnära detaljer och konstruktion av klientdelar stöttar 
EVRY med programmeringskompetens.
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Bilaga B – Källkod

Metoden som hanterar meddelandeförfrågning och meddelandesvar till och från den prediktiva webbtjänsten i AML 
API Service. Metoden publicerar även meddelandesvaret i webbapplikationen.
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	Att ta in och utvärdera nya plattformar och teknologiska möjligheter är en utmaning för vilket bolag som helst. Framförallt när det kommer till större koncept så som Azure Machine Learning.
	Det svenska skogsbruket är en viktig näring för Sverige som nation och är kraftigt konkurrensutsatt ur ett globalt perspektiv. Företaget Evry Forest & Logistics Solutions AB i Karlstad har under 25 års tid drivit och utvecklat sitt administrativa virkesaffärssystem Virkesadministrativ Client/Server (VACS) för skogsindustrin. För att säkerställa systemets relevans i framtiden behöver sannolikt beslutsstöd med hjälp av prediktiv analys tillföras.
	Denna uppsats beskriver processen att skapa prediktiva modeller i Azure Machine Learning samt hur dessa kan implementeras i en klientapplikation. Samtidigt har utvecklingsarbetet resulterat i en utvärdering av plattformen Azure Machine Learing.
	For any company to start using and evaluate new platforms and technologies is a hard task. Especially when it comes to larger concepts like Azure Machine Learning.
	The swedish forestry is an important industry for Sweden as a nation and is heavily competitive from a global perspective. The company Every Forest & Logistics Solutions AB in Karlstad has for 25 years been running and developing their timber business system VACS (Lumber Administrative Client/Server) for the forest industry. To ensure the system's relevance in the future, implementation of decision support using predictive analytics is probably necessary.
	This dissertation describes the process of creating predictive models in Azure Machine Learning and how these models can be implemented in a client application. At the same time the development has resulted in an evaluation of Azure Machine Learning.
	Figurförteckning
	1 Introduktion
	Att ta in och utvärdera nya plattformar och teknologiska möjligheter är en utmaning för vilket bolag som helst. Framförallt när det kommer till större koncept så som Azure Machine Learning. För ett företag som Evry Forest & Logistics Solutions AB i Karlstad som arbetar mot en hårt konkurrensutsatt bransch är det viktigt att ligga med i framkant. Basen i Evrys skogliga affär är systemet Virkesadministrativ Client/Server (VACS). I dagsläget finns det i VACS möjlighet till klassiskt beslutsstöd med hjälp av analyser och rapporter riktade mot historisk data, men det finns ingen möjlighet till prediktiv analys. För att säkerställa systemets relevans i framtiden behövs sannolikt möjligheten till prediktiv analys tillföras.
	Syftet med projektet är att utvärdera Azure Machine Learning, en plattform som gör det möjligt att skapa prediktiva modeller som används vid prediktiv analys. Tillsammans med utvärderingen kommer ett par exempeltjänster och en klientapplikation att skapas för att demonstrera hur den prediktiva experimentprocessen ser ut, samt hur en prediktiv modell kan tas i bruk. Detta för att ge en bättre förståelse om hur plattformen fungerar samt om den är lämplig för företaget Evry. Hela uppdragsbeskrivningen finns att läsa i bilaga A.
	Projektet har resulterat i tre prediktiva experiment varav två av experimenten blivit prediktiva modeller publicerade som webbtjänster i Azure Machine Learning API Service. En webbapplikation har skapats för att demonstrera hur en anslutning kan upprättas mot de publicerade webbtjänsterna. Samtidigt har utvecklingsarbetet resulterat i en utvärdering av plattformen Azure Machine Learning.
	Kapitel 1 – Introduktion Detta kapitel ger en kort introduktion av projektet och dess syfte samt en kortfattad summering av resultatet.
	Kapitel 2 – Bakgrund Kapitlet ger en kortfattad introduktion av företaget EVRY, samt olika tekniker och verktyg som berör projektet. Det ges också en beskrivning av relevant terminologi som används i rapporten.
	Kapitel 3 – Design Kapitel 3 behandlar projektets design i helhet. Det ges en detaljerad beskrivning om tre prediktiva modelleringsförsök som ska genomföras, samt designen av en webbapplikation. Det ges också en övergripande bild hur webbapplikationen kommer att kopplas mot de prediktiva modellerna.
	Kapitel 4 – Implementation I kapitel 4 beskrivs implementationen av de olika delarna i projektet. Träningen av tre prediktiva modeller beskrivs, samt hur dessa publicerats som webbtjänster till Azure Machine Learning API Service. Implementation av en webbapplikation samt hur den kopplats mot Azure Machine Learning API Service för att nyttja de prediktiva tjänsterna som skapats.
	Kapitel 5 – Resultat och utvärdering Kapitlet går igenom resultatet av de prediktiva modellexperiment som genomförts under projektets gång. Det ges en utvärdering av plattformen Azure Machine Learning samt en diskussion kring upplevelsen att arbeta med plattformen. Kapitlet avslutas med en genomgång av kravuppfyllelsen.
	Kapitel 6 – Slutsats I kapitel 6 ges en utvärdering av projektet som helhet. Hur projektet har gått samt vilka problem som uppdagats. Kapitlet tar även upp de erfarenheter och upplevelser som projektet bidragit till.

	2 Bakgrund
	Detta kapitel beskriver företaget EVRY, de verktyg och bakomliggande tekniker som har använts under projektets gång. Det beskrivs också relevant terminologi som används i senare kapitel av rapporten.
	Evry Forest and Logistic Solutions AB tillhör koncernen Evry som är ett IT-tjänsteföretag med ca 10 000 anställda utspridda på kontor runt om i Norden [1]. Evry Forest and Logistics Solutions har sitt kontor i Karlstad där företaget jobbar för att utveckla effektiva verksamhetsprocesser och IT-lösningar åt skogsindustrin [2].
	Ända sedan mänsklighetens början har det funnits ett intresse i att kunna förutsäga framtiden. Vem skulle inte vilja veta morgondagens väder? Eller hur stora överlevnadschanserna skulle vara vid ett kirurgiskt ingrepp? Detta är ett mycket spännande område inom datavetenskapen och det är frågor av den här karaktären vi kan analysera med hjälp av prediktiv analys. För ett företag som Evry är det högintressant med prediktiv analys för att kunna göra smarta analyser och framåtriktad planering.
	2.2.1 Prediktiv analys

	Prediktiv analys är en form av avancerad analysteknik som går ut på att hitta mönster och samband i historisk data och med hjälp av denna kunna förutsäga sannolikheten för framtida händelser [4]. Prediktiv analys är en utav fyra olika analytiska metodkategorier, där uppgiften är att svara på frågan ”Vad kommer att hända?” [6].
	Prediktiv analys används redan idag inom ett flertal områden som exempelvis inom forskningen, vården[8], telekommunikation[9], finansiella sektorn[10], försäljning och marknadsföring [11]. Appliceringsområdena för prediktiv analys är många.
	Det är den prediktiva modellen som är kärnan i den prediktiva analysen. En prediktion utförs med hjälp av att man skickar in karakteristisk data eller information om det prediktionen avser till en prediktiv modell. Modellen i sin tur baserat på den karakteristika datan genererar en prediktion om utfallet [5], se figur 2-2.
	
	2.2.2 Maskininlärning

	Maskininlärning (eng. machine learning) är ett brett begrepp som har många definitioner. Jeff Barnes [15] beskriver maskininlärning som ett datasystem som utvecklar sig själv med hjälp av erfarenhet, eller som en metod att omvandla data till mjukvara. Nils J. Nilsson [14] menar att en maskin lär sig varje gång strukturen, programkoden eller dess data ändras på ett sådant sätt att dess framtida prestanda, eller förmåga att utföra uppgiften förbättras.
	Det som är imponerande med maskininlärning är dess flexibilitet och breda användningsområde. Det sociala mediet Facebook har framgångsrikt tränat upp en algoritm för ansiktsigenkänning [25]. Och jätten Google har lyckats utveckla sin röstigenkänningsteknologi och lyckats få ner felfrekvensen för ord till 8% [26].
	Maskininlärningsprocessen kan delas upp i fem grundläggande steg, se Figur 2-4.
	Insamling av rådata, för användning till träning och test av en maskininlärningsalgoritm.
	Förberedelse av data, filtrera ut relevant data.
	I modellträningen används den preparerade datan till träning mot en maskininlärningsalgoritm.
	Resultatet analyseras och modellträningen återupptas tills önskat resultat är uppnått.
	När resultatet är tillfredsställande, kan den tränade modellen distribueras.
	2.2.2.1 Övervakad inlärning

	Övervakad inlärning (eng. supervised learning) är konceptet att bygga en prediktiv modell baserat på historisk data där även det förväntade svaret används. Algoritmen i träningsprocessen söker och identifierar mönster i den inmatade datan och ”lär sig” utifrån dessa observationer [36]. När ny data sedan matas in till modellen använder den sig av sin ”kunskap” för att utföra sin prediktion, se figur 2-5.
	Inom maskininlärningen finns det även oövervakad inlärning (eng. unsupervised learning) samt olika kombinationer av övervakad och oövervakad inlärning. Den övervakade inlärningen kan delas in i två breda sub-kategorier: klassificering och regression.
	2.2.2.2 Klassificering

	Binär klassificering Binära klassificeringsproblem är ett utav de enklare maskininlärningsproblemen och här handlar det om ett antingen-eller problem, alltså ett problem som endast kan ha två olika utfall. En algoritm tränad att lösa ett binärt klassifikationsproblem har i uppgift att uppskatta sannolikheten för de båda möjliga utfallen och utifrån resultatet utse det mest troliga svaret.
	Flerkategorisk klassificering Flerkategoriska klassificeringsproblem påminner mycket om det binära klassificeringsproblemet med den skillnaden att antalet utfall är fler än två. Klassificeringsproblem av denna typen är aningen mer komplexa, då de möjliga utfallen är fler.
	2.2.2.3 Regression

	När det kommer till regressionsproblem handlar det inte längre om att klassificera en prediktion. Här handlar det istället om att prediktera ett numeriskt värde. Prediktioner av regressionstyp kan vara allt från att förutse klimat och väder till olika värdeförändringar på börsen.
	Azure Machine Learning (AML) är en molnbaserad prediktiv analystjänst utvecklad av Microsoft. Idén med tjänsten är att göra det möjligt att snabbt skapa och distribuera prediktiva modeller som analyslösningar [16]. AML erbjuder inte bara verktyg för att skapa prediktiva analysmodeller, utan är en komplett tjänst som tillåter användning och distribution av de prediktiva modellerna som färdiga webbtjänster [16]. AML är uppdelat i flera olika komponenter[17], se Figur 2-6.
	AML består i stora drag utav två grundkomponenter, Azure Machine Learning Studio (AMLS) och AML API Service . AMLS är det primära verktyget som används vid prediktiv modellering och innehåller i sin tur en uppsättning förbehandlingsmoduler samt flera olika maskininlärningsalgoritmer. De prediktiva modellerna kan sedan publiceras som webbtjänster i AML API Service.
	Flera användare kan samarbeta i AML genom att man skapa olika arbetsgrupper (eng. workgroup). Användarna i varje arbetsgrupp delar på samma resurser och kan vara med och samarbeta i olika experiment. Varje arbetsgrupp har sin egen arbetsyta (eng. workspace) där det finns möjligheten skapa flera olika projekt, experiment och datamängder.
	2.3.1 Azure Machine Learning Studio

	Azure Machine Learning Studio (AMLS) är ett webbaserat användargränssnitt och det primära verktyget som används vid utvecklingen av prediktiva modeller [18]. AMLS har ett grafiskt drag-och-släpp-interface där användaren kan bygga, testa och modifiera sina egna analysmodeller, se figur 2-7. Då verktyget är webbaserat är det helt plattformsoberoende, endast internetuppkoppling, webbläsare och ett registrerat AML-konto krävs för använda programmet.
	Det är i AMLS den prediktiva modelleringen genomförs. Varje modelleringsförsök eller iteration av ett modelleringsförsök kallas i AMLS för ett prediktivt experiment. Ett experiment består av allt från dataimport, datamodifiering till träning, test och utvärdering av en modell. Träning och test utförs tillsammans med historisk data mot en maskininlärningsalgoritm.
	I AMLS arbetar man med moduler [28]. En modul är en förprogrammerad komponent som har i uppgift att utföra en specifik uppgift. Experimentprocessen i AMLS går ut på att koppla samman dessa moduler i en sekvens för att skapa en prediktiv modell.
	2.3.2 Azure Machine Learning API Service

	När en prediktiv modell publicerats som webbtjänst i AML API Service tilldelas webbtjänsten ett Repersentational State Transfer (REST) API. REST API accepterar och svarar med JSON-formaterade meddelanden. Detta gör webbtjänsterna tillgänglig att användas från en uppsjö av olika enheter och plattformar [38].
	Det finns två sätt att kommunicera med en publicerad webbtjänst.
	Request-Response Service (RRS) RRS är en låglatent och skalbar lösning som tillåter förfrågningar och svar i realtid. RRS tillåter både enstaka och flertal utförda förfrågningar per meddelande [38].
	Batch Execution Service (BES) BES är en tjänst som är till för stora volymer förfrågningar, arbetar asynkront och poängsätter ett stort parti med dataposter. BES tillåter datainput från bland annat blobs, tabeller i Azure, SQL-Azure, HDInsight. Resultaten skapas som en outputfil i Azure blob storage. BES är användbart när svarsresultat inte är nödvändiga på direkten [38]. BES-metoden kommer inte att undersökas vidare i det här projektet.
	Detta avsnitt förklarar kortfattat ett antal begrepp med syftet att underlätta för läsaren det innehåll som beskrivs i rapporten.
	2.4.1 Prediktivt experiment

	I AMLS kallas den prediktiva modelleringsprocessen för ett prediktivt experiment. I AMLS bör ett prediktivt experiment följa en viss struktur, se figur 2-8.
	Alla experiment kräver en uppsättning historisk data. Den importerade datamängden i experimentet behöver sen tvättas och förberedas innan den kan användas för träning och test.
	För att kunna utföra både test och träning behöver datamängden delas upp i två delar. Den första delen skall användas för att träna upp vald algoritm, och den andra delen skall användas för testning av den tränade algoritmen. Hur fördelningen av en datamängd ska göras när den delas upp i en test- och träningsmängd beror på många olika faktorer. Men en bra tumregel är att ha en träningsmängd som består av 70-90 procent av datamängden, den resterande mängden till träning[12].
	Avslutningsvis poängsätts testet som utförts på den tränade algoritmen, resultatet av detta presenteras i en av resultatmodulerna.
	Flera prediktiva modeller kan tränas och testas parallellt i ett prediktivt experiment. En prediktiv modell består alltså av en maskininlärningsalgoritm tränad tillsammans med en uppsättning dataattribut.
	
	2.4.2 Modul

	Prediktiva experiment byggs med hjälp av moduler. En modul är en förprogrammerad komponent som har i uppgift att utföra en specifik uppgift. Modulerna är indelade i olika kategorier baserat på vilken typ av operation de utför.
	De operationer modulerna utför är ofta ganska enkla, men genom att kombinera flera moduler kan relativt komplexa operationer utföras. Modulerna har in- och utportar, med hjälp av dessa kan flera moduler kopplas ihop med varandra. En moduls utdata blir således en annan moduls indata. Beroende på modul kan antalet inportar och utportar variera.
	Varje modul har en egen uppsättning av inställningar som användaren kan justera för att kunna modifiera det resultat en modul genererar. Användare har även möjlighet att programmera egna moduler med hjälp script skrivna i programspråken R eller Python.
	För att ge ett exempel på en modul, i figur 2-9 visas modulen Split Data. Modulen Split Data har i uppgift att dela upp en datamängd i två delmängder. Detta kan vara användbart när en datamängd ska delas upp till en träningsmängd och en testmängd vid ett experiment.
	Bedömningen av de prediktiva modellerna kommer att utföras med hjälp av ett par olika parametrar i AMLS, det kan vara bra att veta vad dessa parametrar representerar. Därför presenteras några av dessa bedömningsparametrar i detta delkapitel.
	2.4.3.1 Bedömningsparametrar vid klassificering

	När ett test utförs vid ett klassificeringsproblem finns det fyra olika resultatutfall. Sann positiv och sann negativ representerar båda de prediktioner som gett korrekt utfall. Sann positiv består av de fall där prediktionen överensstämde med det verkliga utfallet, som var sant. Sann negativ består av de fall där prediktionen överensstämde med det verkliga utfallet, som var falskt. På samma sätt beräknas falsk positiv och falsk negativ, fast i båda dessa fall var prediktionen i stället felaktig. I tabell 2-1 beskrivs de fyra olika utfallen, de grönmarkerade representerar korrekta prediktioner och de rödmarkerade representerar felaktiga prediktioner.
	
	De fyra olika testutfallen som beskrivs i tabell 2-1 används sedan som byggstenar för att beräkna några olika bedömningsparametrar. Dessa bedömningsparametrar används för att beskriva den prediktiva modellens prestation i AMLS [47].
	Den första bedömningsparametern är Noggrannhet (eng. accuracy) och den representerar andelen korrekt klassificerade instanser [47]. Noggrannheten är förhållandet mellan korrekt förutsagda prediktioner dividerat med antalet testförsök.
	
	Specificitet (eng. precision) är en annan bedömningsparameter, som representerar andelen positiva utfall som korrekt identifierats [12].
	
	Sensitivitet (eng. recall) representerar andelen negativa utfall som korrekt identifierats [12].
	
	F1 Score är en bedömningsparameter som beskriver harmonin mellan specificiteten och sensitiviteten [12].
	
	För att summera så ger bedömningsparametrarna noggrannhet en bra översikt av modellresultatet, specificitet och sensitivitet ger en överblick hur modellen presterar i prediktionen gällande positiva respektive negativa utfall. F1 Score är speciellt användbart när klassdistributionen av utfallen är obalanserad, alltså i fall där distributionen av positiva och negativa utfall är väldigt ojämn.
	2.4.3.2 Bedömningsparametrar vid regression

	Determinationskoefficienten (R2 , eng. coefficient of determination) är ett mått på hur väl en regressionsmodell presterar. Den beskriver hur väl modellen förklarar och replikerar data. Om regressionsmodellen är perefekt är determinationskoefficienten lika med 1. Om determinationskoefficienten är noll eller ett negativt värde är modellen misslyckad [13].
	(fi = prediktion, yi = verkliga värdet)
	Absolut medelfel (MAE, eng. Mean Absolute Error) är ett osäkerhetsmått som definieras som genomsnittet av prediktionsfelen oavsett positiva eller negativa. Ju bättre en modell presterar desto lägre är detta talet [24].
	(fi = prediktion, yi = verkliga värdet)
	Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen (RMSE, eng. Root Mean Square Error) är måttet på spridning av avvikelserna. Ju bättre en modell presterar desto lägre är detta talet [24].
	(fi = prediktion, yi = verkliga värdet)
	Detta kapitel har gett en bakgrundsbeskrivning av företaget Evry som är Nordens näst största IT-tjänsteföretag.
	Det har gets en grundläggande beskrivning av problemområdet runt prediktiv analys och maskininlärning som är den metod som används för att skapa prediktiva modeller.
	Den prediktiva analystjänsten Azure Machine Learning har beskrivits, som är den plattform som skall användas samt utvärderas under detta projekt.
	Slutligen har det beskrivits relevant terminologi som används i senare kapitel av rapporten.

	3 Projektdesign
	Projektet som skapats parallellt med denna avhandling består av två delar. Den första delen är utvecklingen av prediktiva modeller i AMLS, samt att publicera dessa som webbtjänster. Den andra delen behandlar hur dessa prediktiva modeller kan integreras i en klientapplikation.
	Tre prediktiva modeller ska tas fram med hjälp av AMLS. De färdiga modellerna ska sedan publiceras som webbtjänster i AML API Service.
	Syftet med utvecklingen av de prediktiva modellerna är att demonstrera hur modelleringsprocessen ser ut i AMLS. Detta berör allt från insamling av dataunderlag till publicering och användning av de prediktiva modellerna i ett verkligt scenario.
	Webbapplikationen kommer att användas för att skicka förfrågningar till de publicerade webbtjänsterna, som i sin tur kommer att leverera ett meddelandesvar. Webbapplikationens syfte är att demonstrera hur de publicerade webbtjänsterna i AML API Service kan integreras i en klientapplikation.
	Var och en av modellerna kommer att tränas fram var för sig i AMLS. För att täcka flera olika problemområden och för att kunna testa flera av de inbyggda algoritmerna i AMLS kommer tre olika prediktiva modeller att skapas. Dessa tre modeller kommer ge möjlighet att utforska och träna algoritmer av problemtypen binär klassificering, flerkategorisk klassificering samt regression. Förhoppningen är att kunna belysa likheter, skillnader och svårigheter i dessa träningsprocesser.
	När den prediktiva modelleringen är färdig kommer den prediktiva modellen att distribueras som en webbtjänst i AML API Service. I AML API Service tilldelas varje publicerad webbtjänst en Uniform Resource Identifier (URI) samt en API nyckel. Med hjälp av URI:et och API-nyckeln kommer webbapplikationen att kunna kommunicera med den publicerade webbtjänsten. Detta kommer att ske via request/response-meddelanden mellan webbapplikationen och AML API Service.
	I Figur 3-1 presenteras en översikt av projektdesignen och de olika komponenterna som är inblandade vid utveckling av prediktiva modeller i AMLS. I AMLS går det att importera historisk data till de prediktiva experimenten från ett flertal olika källor som exempelvis de inbyggda lagringslösningarna i Microsoft Azure eller från externa datakällor. I de prediktiva experimenten i detta arbete kommer historisk data endast hämtas från externa datakällor.
	
	Figur 3-2 visar en översikt av hur ett affärssystem kan kopplas mot de publicerade webbtjänsterna.
	
	Av lite olika anledningar kommer implementationen av webbtjänsterna till klientapplikationen att se lite annorlunda ut i detta projekt till skillnad mot exemplet i figur 3-2. Då de prediktiva modeller som kommer att skapas i detta projekt endast är exempelmodeller kommer de inte använda verklig data för att utföra prediktioner. I stället kommer användaren själv att förse webbtjänsterna med den data som krävs för att en prediktion ska kunna genomföras, se figur 3-3.
	
	Den första prediktiva modell som ska tas fram kommer att behandla ett binärt klassificeringsproblem. I detta prediktiva experiment kommer en datamängd med historisk data från titanic-katastrofen att användas, där den prediktiva modellens uppgift är att prediktera olika individers överlevnadschanser baserat på en rad olika parametrar.
	Det finns ett flertal olika försök utförda på denna datamängd, 2014 utförde Yang [27] ett experiment på denna datamängd och lyckades träna upp en algoritm av typen Random Forest med 81,34 procents noggrannhet. Vyas, Zheng och Li [30] utförde 2015 även flera experiment på samma datamängd och lyckades komma upp i en noggrannhet på 78,47 procent.
	I detta experiment kommer utgångspunkten vara att replikera tidigare nämnda försök för att sedan ta steget vidare och använda de inbyggda hjälpmodulerna i AMLS för att se om det går att utveckla en bättre modell. Med hjälp av de inbyggda analysmodulerna och de hjälpmedel som finns är förhoppningen att kunna toppa resultaten från tidigare utförda experimenten.
	3.2.1 Använd datamängd

	Datamängden som kommer att användas i detta experiment kommer från Kaggle [31]. Datamängden består av ett flertal olika intressanta attribut från några av de människor som var med på fartyget Titanic när det förliste år 1912, se Tabell 3-1.
	Binärklassificeringen kräver övervakad träning. Därav kommer en parameter för att bedöma algoritmen att behöva användas. I detta fall kommer prediktionen att handla om personernas överlevnad, så attributet Survived från tabell 3-1 kommer vara den parameter som används till detta ändamål.
	3.2.2 Modellträning

	I tidigare nämnda studie lyckades den bästa modellen tas fram med hjälp av olika kombinationer av attributen PClass, Sex, Age, SibSp. Parch, Fare och Embarked. I Yangs studie användes maskinilärningsalgoritmerna Random Forest, SVM och Decision Tree. En bra utgångspunkt i denna studie blir att först sätta upp en liknande modell och jämföra resultaten med tidigare studie.
	För att sedan ta detta steget vidare kommer två inbyggda hjälpmedel i AMLS att användas för att se om det går att hitta en modell som presterar bättre.
	Den första intressanta hjälpmodulen Filter Based Feature Selection kommer att undersökas i detta experiment. Detta är en modul som innehåller statistiska metoder för att leta samband mellan olika dataattribut och den kommer att användas för att filtrera ut de mest intressanta attributen till träning och testning.
	Även modulen Tune Model Hyperparameters kommer att användas i experimentet. Denna modul används för automatisk finjustering av maskininlärningsalgoritmernas parametrar. För den utan kunskap om hur de olika parameterinställningarna påverkar algoritmernas beräkningar kan detta vara ett mycket intressant hjälpmedel.
	Detta prediktiva experimentet kommer att behandla ett flerkategoriskt klassifikationsproblem. Med hjälp av data taget från olika bilder på bokstäver ska en klassifikationsalgoritm tränas upp för att identifiera och klassificera vilken bokstav som beskrivs i en specifik bild. I detta test får vi se hur en prediktiv modell kan skapas i AMLS vid ett klassifikationsproblem.
	Experiment på denna datamängd utfördes 2014 av Borah, Bordoloi och Sharma [32], resultaten från deras försök kommer att användas för att utvärdera resultatet som framkommer av detta experiment. Det finns en förhoppning om att kunna toppa resultaten från tidigare studie.
	3.3.1 Använd datamängd

	Datamängden som ska användas till den prediktiva modelleringen kommer från UCI Repository [34], och består av ett antal attribut tagna från 20000 olika alfabetiska tecken. Varje tecken representeras av 17 olika attribut, se Tabell 3-2.
	Attributet ”letter” som representerar det faktiska tecknet kommer att användas som facit vid träning och test för att kunna bedöma hur väl den utvalda algoritmen presterar. Övriga 16 attribut ger en beskrivning av varje enskild bokstav. Information om hur de olika parametrarna i datamängden tagits fram går att hitta i Letter recognition using Holland-style adaptive classiﬁers [35].
	
	3.3.2 Modellträning

	I AMLS finns fyra algoritmer implementerade för att lösa flerkategoriska klassifikationsproblem av den här typen, Multiclass logistic regression [39], Multiclass neural network [40], Multiclass decision forest [41] samt Multiclass decision jungle [42]. Det är inte säkert att alla dessa algoritmer lämpar sig för just detta fall, men då det är möjligt att implementera flera olika algoritmer parallellt i träningssteget kommer träningen att utgå från alla fyra till en början. Träning och testning kommer att utföras i flera olika iterationer och den bäst presterande algoritmen kommer att användas till den prediktiva modellen.
	Att ta fram modeller och hitta samband mellan olika dataparametrar inom nischade branscher kräver gott kunnande inom det berörda området. I detta experiment kommer ett försök att utföras med hjälp av ett flertal olika dataparametrar för att prediktera snittpriset på rotposter stämplade av skogsvårdsstyrelsen. En rotpost är virke stående på rot som ska säljas för slutavverkning [43].
	Mats Nilsson[37] menar att frågan, ”Vad kostar en kubikmeter skog?” kan jämställas med frågan, ”Hur långt är ett snöre?”.
	Det finns en hel del faktorer som kan vara intressanta i detta experiment. Grege [33] menar att det aktuella priset för olika skogsprodukter, som exempelvis massaved är en viktig faktor som påverkar priset för rotposter. Grege[33] menar också att faktorer som transportavstånd, lättillgänglighet och framförallt globala (sociala, politiska, klimat) förhållanden är faktorer som kan ha viss påverkan.
	På grund av det bristfälliga dataunderlag som fanns tillgängligt är denna prediktion ytterst generell och de dataparametrarna som ska användas i detta försök är snittvärdet över ett helt år utspritt över hela landet. Priset som ska predikteras kommer alltså vara ett snittpris för hela landet över ett helt år och mäts i kubikmeter. En rotpost är virke stående på rot som ska säljas för slutavverkning och omfattar både lövträd och barrträd.
	Modellen som ska tas fram kommer inte att revolutionera skogsbranschen utan kommer mest ses som ett experiment för att testa om det med hjälp av de inbyggda verktygen i AMLS kan hittas några samband mellan de olika dataparametrarna. Det kommer alltså att röra sig om breda penseldrag, de insamlade dataattributen är väldigt generella.
	Det utfördes en bakgrundsstudie, som bestod av att läsa flera olika forskningsstudier inom området. Bakgrundsstudien resulterade i ett antal olika dataparametrar av intresse valts ut för att försöka skapa denna prediktiva modell, se tabell 3-3.
	Det finns förhoppningar om att detta experiment kommer ge svar på hur svårt det är att få tag i data från offentliga källor. Finns det några samband i den insamlade datan? Hur väl kommer den tränade modellen att prestera i testerna?
	3.4.1 Använd datamängd

	Dataparametrar av intresse i detta experiment existerar inte i någon färdig datamängd utan här har den insamlade datan hämtats från olika källor. I tabell 3-3 presenteras några av de dataparametrar som kommer att användas som utgångspunkt i detta experiment.
	3.4.2 Modellträning

	Detta är ett regressionsproblem som kräver övervakad inlärning och det som söks är alltså ett numerisk värde som skall representera rotpostpriset, alltså värdet till parametern Rotpostpris i tabell 3-3.
	I AMLS finns det ett flertal olika algoritmer för regressionsproblem. Till detta experiment kommer algoritmmodulerna Bayesian linear regression [44], Neural network regression [45], Decision forest regression[46] samt Boosted decission tree regression [7] att användas.
	Bayesian linear regression lämpar sig för träning med små datamängder. Neural network regression är en algoritm för hög noggrannhet men med lite längre träningstid. Decision forest regression ska även enligt specifikationerna ha en hög noggrannhet med relativt snabb träningsprocess.
	I utgångsfasen kommer dessa algoritmer tränas parallellt för att sedan i olika iterationer fasas ut tills den mest högpresterande algoritmen kvarstår.
	Webbapplikationen som ska skapas i detta projekt kommer demonstrera hur kommunikationen mellan fristående mjukvara och de distribuerade webbtjänsterna i AML API Service fungerar. Applikationen är skapad i Visual Studio med hjälp av HTML, CSS, JavaScript och C#. Det är en enkel webbapplikation därifrån användaren kan utföra prediktioner mot de prediktiva webbtjänsterna som skapats i AMLS.
	Webbapplikationen kommer bestå av en separat vy för varje prediktivt modellexempel. Detta är nödvändigt då de prediktiva modellerna kommer att kräva sina unika dataparametrar för att utföra sin prediktion.
	3.5.1 Prediktionsvy

	Varje prediktiv experimentmodell kommer att har en separat prediktionsvy, se figur 3-4. Prediktionsvyn kommer att bestå av ett antal textfält där användaren kan mata in de uppgifter som ska skickas med till den prediktiva modellen. Varje inmatningsfält representerar ett kolumnvärde och är nödvändiga för att kunna utföra en prediktion.
	De värden som matas in kommer med hjälp av applikationen skickas med till den publicerade webbtjänsten av vald modell vid en prediktionsförfrågan.
	När en prediktionsförfrågan är utförd kommer resultatet att visas i webbapplikationen för användare.
	
	Detta kapitel har beskrivit designen och översikten av projektet. Det har presenteras tre prediktiva modeller som ska tas fram. En grundläggande beskrivning för var och en av dessa modeller har getts, vilka problemområden de ska behandla samt syftet och målet med dem. Det har också getts en inblick i designen av den webbapplikation som ska skapas samt hur den kommer att kommunicera med webbtjänsterna i AML API Service.

	4 Implementation
	I det här kapitlet beskrivs modelleringsprocessen av de tre prediktiva modeller som beskrevs i delkapitel 3.2-3.4. Resultaten från de prediktiva modelleringarna sammanfattas i delkapitel 5.1.1-5.1.3. Det ges också en beskrivning av hur webbapplikationen implementerats som beskrevs i delkapitel 3.5.1.
	I detta kapitelavsnitt kommer den prediktiva modelleringsprocessen för Titanic, som presenterades i delkapitel 3.2 att beskrivas. Resultaten från detta experiment presenteras i delkapitel 5.2.1.
	4.1.1 Dataimport

	Först importerades datamängden. Modulen Titanic Raw Data set (figur 4-1) hanterar importeringen av den datamängd som ska användas vid detta prediktiva experiment. I detta fall laddades datamängden upp manuellt i det aktuella experimentet. Vid manuell uppladdning av en datamängd skapas en datamängdsmodul innehållande all uppladdad data.
	Tabell 4-1 beskriver hur datamängden såg ut vid import. Det fanns redan från början några saker att notera. Några av attributnamnen var inte helt tydliga, några kolumner saknade en del av sina värden. Det gick även att notera att några kolumner som bör varit kategoriska var tolkade som strängar eller numerisk data. Attributen Surrvived, Sex och Embarked borde varit kategoriska. Vid uppladdning av data till AMLS är det inte säkert att datatyper tolkas korrekt, detta bör alltså kontrolleras innan datan används.
	
	
	4.1.2 Datatvätt

	Innan den importerade datan kunde användas till träning och testning behövde den alltså först bearbetas. I detta delkapitel beskrivs den datamanipulation som utförts på den importerade datamängden. Figur 4-2 visar en översikt av de moduler som använts vid datamanipulationen.
	Några av attributnamnen från den datamängden som beskrevs i delkapitel 4.1.1 ansågs vara lite svårtolkade. För att inte skapa förvirring senare i processen, eller i fall andra användare skulle arbetat med experimentet döptes attributen Pclass, SibSp och Parch om till mer relevanta namn.
	Ändring av attributnamn kan utföras på två olika sätt, antingen med hjälp av modulen Execute R Script, eller med hjälp av modulen Metadata Editor. I detta fall utfördes kategorinamnbytet med hjälp av modulen R-Script. Modulen Metadata Editor är begränsad till att bara ändra ett attributnamn i taget, vilket i detta fall skulle kräva tre stycken moduler.
	
	Execute R Script är en modul som utvecklaren själv kan programmera. I modulen matades scriptet från figur 4-3 in. Scriptet tar den data som kommer från modulens in-port och lagrar i en variabel dataset1, på den variabeln utförs sedan kategorinamnbytet på de tre attributen som nämnts tidigare. Slutligen matas den modifierade datan ut på modulens ut-port.
	I processens nästa steg implementerades modulen Project Columns för att filtrera bort några av dataattributen som inte skulle användas i detta experiment. Attributet PassengerId bestod endast av ett identifieringsnummer för varje rad i datamängden, alla värden var unika och inte intressanta i detta fall då de inte har någon påverkan på om en person överlevt eller inte. Av samma anledning exkluderades även attributet Name. Kolumnen Ticket som representerade en passagerares biljettnummer saknade 681 rader, vilket gjorde den obrukbar. Huruvida biljettnumret påverkat en persons överlevnadschanser är förmodligen också obefintlig. Den sista kolumnen som exkluderats från projektet var Cabin. Rent teoretiskt var detta ett intressant attribut då det skulle kunna knytas till personens hytt-position på båten. Dock saknades över 70 procent av raderna, vilket gjorde detta attribut obrukbart.
	I nästa steg i processen modifierades de datakategorier som var av fel datatyp med hjälp av modulen Metadata Editor. Attributen Survived, Passenger Class, Sex och Embarked modifierades till datatypen Kategorisk. Dessa attribut var alltså av kategorisk karaktär.
	När ointressanta dataattribut exkluderats och kvarvarande dataattribut fått rätt datatyp tilldelade så började behandlingen av kolumner som saknade rader. Som tidigare nämnt bör tomma rader undvikas. I kolumnerna Age och Embarked saknades 177 respektive 2 rader data. Båda dessa attribut var högintressanta för denna prediktion. I fallet med Embarked där 2 rader saknade data, kunde man med hjälp av en observation av histogrammet (figur 4.5) med ganska god sannolikhet anta att dessa två värden tillhörde kategorin S (Southampton). När det kom till attributet Age var det inte lika självklart vilka värden som skulle tilldelas för de tomma raderna, se figur 4.4.
	Det fanns två sätt att angripa detta på, antingen ta bort alla raderna som saknade värden, eller att på något sätt tilldela de tomma datafälten ett värde. Att förlora 177 rader data av de 891 rader som finns tillgängliga skulle innebära en dataförlust på knappt 20%. Att döma av histogrammet skulle en tilldelning av medianåldern till de tomma fälten kunna genomföras. Två separata tester utfördes, ett där de rader där data i datafältet Age saknades, och ett test där de saknade raderna i Age ersattes med medianvärdet. I det testfall där raderna behölls blev resultatet överlag mycket bättre, därför behölls raderna.
	
	För att AMLS skulle veta vilket av attributen i datamängden som skulle predikteras försågs detta attribut med en label. Med hjälp av modulen Metadata Editor sattes en label på attributet Survived. I tabell 4-2 visas den färdigtvättade datamängden.
	
	Den färdiga datamängden i tabell 4-2 användes sedan för att utföra träning och tester. Med modulen Split Data delades datamängden upp i en träningsmängd som bestod av 70 procent av datan. Den resterande mängden användes till testning.
	4.1.3 Träning och test av modell

	Initialt utfördes träning och test mot de tre maskininlärningsalgoritmerna Two-Class Decision Forest, Two-Class Support Vector Machine (SVM) och Two-Class Boosted Decision Tree. Träningen av dessa algoritmer utfördes parallellt, vilket betyder att samma datamängd för träning och test användes på de tre algoritmerna, se figur 4-6. Vid varje testkörning av experimentet utförs alltså träningen och testningen av alla algoritmer som var kopplade till modulen Split Data. Varje testkörning av experimentet utfördes 5 gånger, med olika uppdelningar av test- och träningsdatamängden. Detta för att se om resultatet hade stora variationer beroende på uppdelningen av datamängden.
	
	Varje maskininlärningsalgoritm har sina egna parameterinställningar. Med hjälp av dessa inställningar fanns det möjlighet att finjustera algoritmerna och ändra deras egenskaper för att optimera träningen av modellen. I figur 4-7 visas exempel på de olika parametrar som kan justeras för algoritmen Two-Class Decision Forest. I det initiala testet användes standardvärdena i dessa parametrar.
	Efter en utförd testkörning av experimentet presenteras olika resultat i modulerna Train Model, Score Model och Evaluate Model. I modulen Train Model presenteras de beräkningar som var och en av algoritmerna utfört under träningen. I modulen Score Model presenteras resultatet från varje utfört testfall, alltså vilka parametrar som algoritmen tagit in, samt vilket prediktion algoritmen gjort med hjälp av dessa parametrar. Med hjälp av resultatet från modulen Score Model sammanställer modulen Evaluate Model resultaten från alla tester och ger en överblick av det slutgiltiga resultatet på respektive algoritm.
	Modulen Add Rows implementerades slutligen längst ner i det prediktiva experimentet för att samla ihop alla utvärderingsresultat i en och samma modul. Detta för att jämförelser mellan de olika modellerna enklare skulle kunna genomföras. Genom att studera resultaten som presenterades i modulen Add Rows kunde den bäst presterande algoritmen identifieras.
	Efter det initiala modelleringsförsöket var det sedan dags att försöka optimera modellen med hjälp av två olika hjälpmoduler, se figur 4-9. Den första modulen som implementerades var Filter Based Feature Selection. Modulen placerades innan modulen Split data. Detta för att göra det möjligt att filtrera bort dataattribut innan datamängden delas upp i test och träningsmängder, se figur 4-8.
	Den andra modulen som implementerades var Tune Model Hyperparameters, den fick ersätta modulen Train Model från det initiala experimentet. Skillnaden mellan dessa moduler är att Tune Model Hyperparameters utför varje tränings- och testförsök ett flertal gånger och mellan varje försök justerar modulen maskininlärningsalgoritmens inställningar för att finna optimeringar. Den bästa inställningen används sedan och resultatet från det testet matas sedan ut till modulen Score Model.
	Vanligtvis när en parameterändring utförs på en algoritm kräver detta en ny testkörning av experimentet för att resultaten i Train model, Score Model och Evaluate Model ska uppdateras. Detta krävs dock inte när modulen Tune Model Hyperparameters används, då användaren själv kan ställa in hur många testförsök som ska utföras under en körning av experimentet.
	
	
	4.1.4 Publicering som webbtjänst

	När den tränade modellen var färdig utfördes ett par små modifieringar innan det prediktiva experimentet kunde slutföras som prediktiv modell. Algoritmmodulen samt modulen för träning ersattes med modulen som heter Titanic Model, denna modul består av den algoritmen som tränats fram i experimentet. Modulen Titanic Model har automatiskt skapats av AMLS.
	Innan den prediktiva modellen kan publiceras som webbtjänst behöver modulerna Web service input samt Web service output implementeras, se figur 4-10. Web service input är den modul som kommer hantera den data som skickas med till den prediktiva modellen i webbtjänsten. Det är denna data som skickas in till den prediktiva modellen som kommer att användas som underlag för prediktionen. Web service output är den modul som hanterar den svarsdata som webbtjänsten ska skicka tillbaka som svar vid ett anrop, vilket i detta fall alltså är prediktionsresultatet.
	Det kan tyckas märkligt att den ursprungliga datamängden som använts till träning och test av algoritmen fortfarande finns kvar i experimentet (figur 4-10) trots att modellen redan är färdigtränad. I webbtjänsten kommer modulen Web service input använda sig av strukturen på den data som använts vid träningen för att veta vilka dataparametrar som den prediktiva modellen förväntar sig ta emot.
	Den prediktiva modellen publicerades sedan som webbtjänst i AML API Service. Webbtjänsten tilldelades automatiskt ett URI och en API-nyckel av AMLS.
	
	I detta kapitelavsnitt kommer den prediktiva modelleringsprocessen för Bokstavsidentifiering, som presenterades i delkapitel 3.3 att beskrivas. Resultaten från detta experiment presenteras i delkapitel 5.1.2.
	4.2.1 Dataimport

	För import av den datamängd som skulle användas i detta experiment, användes modulen Reader, se figur 4-11. Med hjälp av Reader-modulen finns det möjlighet att läsa in datamängder med hjälp av olika metoder, i detta fall importerades datamängden i form av en datafil från UCI Repository, se figur 4-12.
	
	
	4.2.2 Datatvätt

	Den inlästa datamängden i detta fall var välformaterad vilket underlättade en hel del, det enda som saknades var namn till dataattributen. Modulen Enter Data Manually (figur4-13) användes för att tilldela varje dataattribut i datamängden ett namn. Namnen från datamängdens beskrivning användes, se figur 4-14.
	Den inlästa datamängden och attributnamnen sammanfogades sedan med hjälp av modulen Execute R Script, se figur 4-15. Avslutningsvis delades datamängden upp i en träningsuppsättning på 16 000 rader och en testuppsättning på 4 000 rader data.
	
	
	4.2.3 Träning och test av modell

	Som tidigare nämnts i delkapitel 3.3.2 utfördes träningen initialt på fyra olika maskininlärningsalgoritmer. Figur 4-16 demonstrerar hur modulerna för träning och test implementerats initialt.
	Efter varje tränings och testiteration utvärderades modellerna både individuellt samt mot varandra. Efter ett flertal iterationsförsök visade det sig att algoritmen Multiclass Decision Forest var den algoritm som presterade allra bäst. Den slutgiltiga modellen och de parameterinställningar som använts till maskininlärningsalgoritmen Multiclass Decision Forest visas i figur 4-17 respektive figur 4-18.
	
	
	4.2.4 Publicering som webbtjänst

	Precis som i den prediktiva modellen för Titanic har modulerna Web service input och Web service output placerats in i det prediktiva modellexperimentet tillsammans med den prediktiva modelleringsmodulen Letter recognition, se figur 4-19.
	När den prediktiva modellen var färdig publicerades den som webbtjänst i AML API Service. Webbtjänsten tilldelades automatiskt en URI och en API-nyckel av AMLS som krävs för att upprätta en anslutning mot tjänsten.
	
	I detta delkapitel kommer tränings och testprocessen för den prediktiva modellen Rotpost, som presenterades i delkapitel 3.4 att beskrivas. Resultaten från detta experiment presenteras i delkapitel 5.1.2.
	4.3.1 Dataimport

	Den data som användes i detta experiment kom från flera olika källor. Den insamlade datan laddades upp manuellt till datamoduler i AMLS innan projektets start. Varje datamodul kopplades samman med hjälp av modulen Execute R Script, se figur 4-20, datamängdernas årtal användes för att synka raderna. Skriptet för sammanfogning av datamodulerna visas i figur 4-21, samma skript användes vid varje sammanfogning.
	
	
	4.3.2 Datatvätt

	De importerade datamängderna i detta experiment hade till stor del redan formaterats innan de laddades upp till detta experiment. Detta underlättade en hel del då det inte behövdes så många moduler för datatvätt i experimentet, se figur 4-22. Delar av den inlästa datamängden innehöll tomma datafält, dessa rader togs bort med hjälp av modulen Missing Value Scrubber, se figur 4-23.
	
	4.3.2.1 Identifiering av intressanta parametrar

	Då det inte fanns någon förkunskap gällande sambandet mellan de dataparametrar som använts i detta experiment implementerades modulen Filter Based Feature Selection redan från början i detta experiment. Filter Based Feature Selection är en modul i AMLS som kan användas för att undersöka samband mellan olika dataattribut, detta med hjälp av olika statistiska metoder. Modulen låter användare välja ut ett dataattribut som övrig data ska jämföras mot. Modulen har två ut-portar, den vänstra matar ut de dataattribut som blivit högst poängsatta i modulens test, den högra ut-porten matar ut resultatet från den statistiska uträkningen.
	I detta fall undersöktes samband mellan attributet Rotpostpris och övriga dataattribut i datamängden. I modulen Filter Based Feature Selection användes den statistiska metoden Pearson Correlation för att poängsätta var och en av dataattributen, se figur 4-24. Pearson's Correlation Coefficient eller Pearsons korrelationskoefficient är en känd statistisk modell för att kunna bedöma korrelationsstyrkan mellan två godtyckliga variabler. Olika variationer av dataattribut användes sedan till träning och test.
	4.3.3 Träning och test av modell

	Initialt utfördes träning samt test parallellt över de fyra maskininlärningsalgoritmerna, se figur 4-25. 70% av datamängden användes till träning av algoritmen och skickades ut i den vänstra ut-porten på modulen Split Data. Resterande data skickades ut i den högra ut-porten och användes till test.
	Efter ett flertal utförda iterationer av träning och testning visade det sig att algoritmen Decision Forest Regression var den som gav det bästa resultatet. Detta tillsammans med de 5 högst poängsatta dataattributen från modulen Feature Based Feature Selection. Figur 4.26 visar den slutliga tränings och testuppsättningen med algoritmen Decision Forest Regressions parameterinställningar. Med denna uppsättning lyckades väldigt höga resultat uppnås i utvärderingsmodulen.
	Då de resultat som genererats i detta försök verkade orimliga, baserat på den lilla mängd data som använts utfördes ytterligare tester på denna datamängd som beskrivs i delkapitel 4.3.4.
	
	4.3.4 Utökat modelltest

	På grund av det höga resultatet som uppnåddes i modelltestet i delkapitel 4.3.3 utfördes ett mer pålitligt test. Prediktiv modellering av komplexa problem med små datamängder och få dataattribut är inte någon bra kombination. I AMLS finns det en modul som heter Cross Validate Model som med fördel kan användas vid modellering med mindre datamängder, se figur 4-27. Vid användning av Cross Validate Model kommer tränings och testprocessen att ta längre tid, men ett mer tillförlitligt testresultat kommer att ges. Värt att nämna är att modulen Cross Validate Model ersätter både modulen Train Model, Score Model och Evaluate Model.
	I modulen Cross Validate Model skapas tio olika instanser av den ursprungliga datamängden. Varje instans delas slumpmässigt in i en träningsmängd och en testmängd, detta för att alla instanser ska få varierad datauppsättning för träning och för test. Sedan utförs träning på dessa datainstanser som bedöms var för sig. Testresultatet presenteras i modulens ut-portar. Med hjälp av denna metod skapas alltså tio olika träningar och tester med variationer på samma datamängd. Genom att jämföra de olika delresultaten kan man skaffa en bättre uppfattning om modellens prestation på den givna datamängden.
	I det utökade testet visade det sig att modellen hade klara brister. Att skapa en pålitlig modell med hjälp av den datamängd och de dataattribut som använts visade sig omöjligt. Därför publicerades inte denna modell, utan experimentet avbröts. Resultatet av experiment diskuteras i delkapitel 5.1.3.
	Webbapplikationen för detta projekt är skapat som en ASP.NET WebForm Application i Visual Studio. Applikationen består av ett flertal olika filer, många av dessa genererades automatiskt vid skapandet av projektet i Visual Studio. Endast implementationen av de viktiga delarna kommer att beskrivas i följande delkapitel.
	4.4.1 Översikt

	Webbapplikationen består av en separat prediktionsvy för var och en av de skapade prediktiva modellerna. Prediktionsvyn innehåller ett formulär med ett flertal input-fält där användaren kan mata in de värden som behövs för att utföra en prediktion. I formuläret finns det även en knapp som användaren kan klicka på för att utföra prediktionen. En lyssnare ligger och väntar på en knapptryckning för att anropa den funktionen som upprätthåller kommunikationen med webbtjänsten för den prediktiva modellen, detta beskrivs vidare i delkapitel 4.4.2.
	Det resultat som skickas tillbaka från webbtjänsten presenteras sedan i webbapplikationen. Källkoden för den metod som upprättar anslutningen mot webbtjänsten presenteras i Bilaga B – Källkod .
	4.4.2 Meddelandeförfrågan till webbtjänst

	Kommunikationen mellan webbapplikationen och de publicerade webbtjänsterna i AML API Service utförs med hjälp av Hypertext Transfer Protocol(HTTP)-meddelanden. HTTP-meddelanden är uppdelade i två delar, ett meddelandehuvud(figur 4-28) och en meddelandekropp(figur 4-29).
	Från webbapplikationen skickas en meddelandeförfrågan till en av de valda webbtjänsterna. Figur 4-28 visar en detaljerad beskrivning av det meddelandehuvud som används vid meddelandeförfrågan till den publicerade webbtjänsten. I exemplet från figur 4-29 beskrivs den datastruktur som den publicerade webbtjänsten förväntar sig i meddelandekroppen, strukturen på meddelandekroppen skiljer sig dock åt i de olika webbtjänsterna. I figur 4-29 beskrivs datastrukturen vid en enstaka förfrågan till webbtjänsten, det går även att skicka med flera olika prediktionsförfrågningar i samma meddelande genom att bifoga en lista med värden, se figur 4-30.
	
	4.4.3 Meddelandesvar från webbtjänst

	När en meddelandeförfrågan har skickats till en webbtjänst används de parametrar som skickats med i meddelandekroppen till den prediktiva modellen. Den prediktiva modellen utför en prediktion baserat på de värden som skickats med vid anropet. När den prediktiva modellen har gjort sina beräkningar färdigt skickas resultatet tillbaka i ett svarsmeddelande till webbapplikationen.
	Beroende på hur den prediktiva modellen är uppbyggd kommer meddelandekroppen i svaret att se olika ut. I figur 4-31 visas datastrukturen av meddelandekroppen som webbtjänsten för Titanic-modellen skickar tillbaka.
	
	Kapitlet börjar med en liten inledning där moduler och det prediktiva modelleringsfasen beskrivs. Den prediktiva modelleringen för de tre prediktiva modeller som presenterades i delkapitel 3.2-3.4 beskriv även i detalj. Två av de prediktiva modellerna publicerades som webbtjänster och en beskrivning har gets hur webbapplikationen använts för att upprätta en anslutning mot de publicerade webbtjänsterna.

	5 Resultat och Utvärdering
	Detta kapitel består huvudsakligen av två delar, den första delen behandlar resultaten av de prediktiva modellexperimenten som presenterades i kapitel 3. Den andra delen består av en utvärdering och lite reflektioner kring plattformen AML som har använts under projektets gång.
	I detta projekt har tre prediktiva modelleringsexperiment presenterats. Två av dessa experiment blev lyckade och färdigställdes som prediktiva modeller. De färdiga modellerna publicerades som webbtjänster i AML API Service. En klientapplikation skapades i form av en webbapplikation därifrån prediktionsförfrågningar till de publicerade webbtjänsterna kunde utföras.
	För att få en uppfattning om hur väl de prediktiva modellerna presterade kommer detta delkapitel att behandla de resultat som uppnåtts och även jämföra dessa mot resultat uppmätta i tidigare utförda studier.
	5.1.1 Prediktiv modell 1 – Titanic

	I det första prediktiva modelleringsförsöket replikerades Yangs modelleringar [27], då resultaten från hans modelleringsförsök var de mest lyckade. I modelleringsförsöket användes maskininlärningsmodulerna Random Forest, SVM och Decision Tree, tillsammans med dataattributen, Sex, Passanger Class, Fare, Parent/Child, Sibling/Spouse och Embarked.
	De första testresultaten i denna modellering visade sig vara väldigt bra i jämförelse mot tidigare utförda studier, se tabell 5-1. Det enda modelleringsförsöket som inte kunde matchas var Yangs modellering med hjälp av algoritmen Random Forest, som också var det resultatet med högst noggrannhet.
	
	I modellen innehållande algoritmen Random Forest fick resultatet en noggrannhet på 0.8015 vilket inte kunde matcha Yangs försök som uppnådde en noggrannhet på 0.8134.
	För modellen med algoritmen SVM uppmättes noggrannheten till 0.7978, vilket toppade de tidigare delförsök som utförts. Den sista modellen med algoritmen Decision Tree uppmättes med en noggrannheten till 0.8165 vilket även det toppade tidigare utförda försök.
	Det visade sig som sagt att de tre initiala modellerna presterade riktigt bra redan från början, där två av modellerna resulterade i högre noggrannhet än tidigare utförda modelleringar på samma datamängd.
	I nästa modelleringsexperiment genomfördes nya försök på samma datamängd, denna gången med hjälpmodulerna Filter Based Feature Selection och Tune Model Hyperparameters.
	Modulen Filter Based Feature Selection bedömde att attributet Sex, alltså personens kön spelade störst roll när det kom till överlevnad. Kvinnor hade mycket större chans att överleva än män. Följande attribut i inbördes ordning var Passenger Class, Fare, Embarked, Parent/Children, Age och sist Sibling/Spouse.
	Modulen Filter Based Feature Selection användes för att prova olika kombinationer av dataattribut att använda i modellen. Detta gjordes tillsammans med modulen Tune Model Hyperparameters som samtidigt justerade maskininlärningsalgoritmernas parametrar.
	Till skillnad från tidigare studier gjorda på denna datamängd, visade det sig att modellering med hjälp av dataattributen Sex, Passenger Class och Fare gav högst noggrannhet över alla tre algoritmer, se tabell 5-2. Den absolut högsta noggrannheten uppmätt med hjälp av algoritmen Decision Tree med en noggrannhet på 0.8501.
	I detta testfall visade det sig att med hjälp av personens kön i kombination med vilken hyttklass och hur mycket personen hade betalat för sin biljett kunde modellen med 85% noggrannhet förutspå om personen skulle överleva eller inte. Detta resultat var nästan 4 procentenheter högre än det bästa resultatet från Yangs modelleringsförsök.
	
	Värt att notera är att Yangs prediktiva modellering är utförd i programspråket R, dock finns det ingen dokumentation om vilka maskininlärningstillägg som använts. Vyas, Zheng och Li har utfört sina modellexperiment i programspråket Python, även här saknas dokumentation om vilka tillägg som använts.
	Ingen av författarna har heller angivit hur de sammanställt resultaten från sina tester, vilket betyder att resultaten skulle kunna vara från endast ett testförsök. Om så är fallet skulle detta kunna ge en skev bild av deras resultat då testresultaten kan variera lite beroende på hur datamängden varit uppdelad vid träning och test.
	Resultaten från testerna i denna rapport är ett medelresultat beräknat utifrån 5 olika tester där den data som använts i träningsmängden och testmängden har varierat, för att bättre kunna bedöma modellerna presterat.
	5.1.2 Prediktiv modell 2 – Bokstavsidentifiering

	I AMLS fanns för tillfället inte alla maskininlärningsalgoritmer tillgängliga som använts i Borah, Bordoloi och Sharmas modelleringsförsök. I första modelleringsexperimentet användes i stället de fyra algoritmerna som beskrevs i delkapitel 3.4.2.
	Resultaten från Borah, Bordoloi och Sharmas försök finns presenterade i tabell 5-3. Resultaten från de första modelleringsförsöken i denna studie presenteras i tabell 5-4. Vi ser i tabellerna att parametrarna noggrannhet, specificitet och sensitivitet håller ganska jämna resultat överlag, vilket är en följd av att fördelningen av bokstäverna från testerna har varit ganska jämna samt att modellernas prediktioner varit relativt konsekventa över de olika bokstäverna.
	Redan vid det första modelleringsförsöket uppnåddes resultat som tangerade Borah, Bordoloi och Sharmas bästa resultat, med modellen som använde algoritmen Neural Network med en noggrannhet på 0.939.
	
	
	Precis som i Titanic modellen implementerades modulerna Filter Based Feature Selection och Tune Model Hyperparameters för att utnyttja den inbyggda kraften i AMLS för att finna den optimala modellen.
	Efter ytterligare modelleringsförsök visade det sig att resultaten för de olika modellerna sjönk när olika dataattribut uteslöts från datamängden. Detta medförde att alla dataattribut som fanns tillgängliga från träningsmängden fick vara kvar vid fortsatta träningsförsök. Optimeringsmodulen Tune Model Hyperparameters som automatiskt testar olika justeringar av maskininlärningsalgoritmernas parameterinställningar höjde dock resultaten över samtliga modeller, se tabell 5-5.
	Till skillnad från tidigare försök uppnåddes det bästa resultatet nu i modellen som använde sig av algoritmen Decision Forest med en noggrannheten på hela 0.960, vilket blev det högsta resultatet i hela modelleringsprocessen.
	
	Åter igen precis som i Titanic-experimentet, höjdes modellresultaten med ett par procentenheter över samtliga algoritmer med hjälp av den inbyggda optimeringsmodulen Tune Model Hyperparameter. Detta får anses som ett lyckat modelleringsförsök, då förväntningarna var att kunna toppa tidigare utförda modelleringsförsök.
	5.1.3 Prediktiv modell 3 – Rotpostpriser

	Det första experimentresultatet blev överraskande högt i detta försök. Modellen byggde på dataattributen Oljepris, massavedspris, virkesförråd, tall(volymandel) och medeltransportavstånd tillsammans med maskininlärningsalgoritmen Decision forest regression. Tabel 5-6 visar några stickprovsresultat från modelltestet.
	
	Modellen visade sig prestera över alla förväntningar med tanke på de bristfälliga dataattributen och den lilla datamängd som använts i detta modelleringsförsök.
	För att säkerställa modellens prestation lite djupare utfördes också en Cross validation, resultaten från det modelleringstestet presenteras i tabell 5-7.
	
	Resultaten från cross validation visar att modellen har klara brister. Med toppresultat där R2 uppnådde höga 0.996 men även med bottenresultat där R2 resulterade i så låga resultat som -242.288. R2 med negativa värden är ett resultat av en modell som inte fungerar som den ska. Utvärderingen av resultatet från cross validation visar att modellen lyckats hitta korrelationer i den inmatade datan men detta endast över delar av datamängden.
	Någon djupare analys av resultatvärdena behöver inte utföras i detta fall då modellen har uppenbara brister. Resultatet av detta prediktiva modelleringsförsök visar också att maskininlärning kan vara lurigt. Det gäller att säkerställa att tester gjorts på olika fördelningar på datamängden.
	Ett av de uttalade målen var att utvärdera AML. Den här utvärderingen kommer att reflektera mina upplevelser av att ha arbetat med plattformen. Jag kommer beskriva några av de fördelar och nackdelar som jag stött på under projektets gång.
	5.2.1 Upplevelsen att arbeta med Azure Machine Learning

	Till att börja med måste nämnas att AML är ny plattform som är under ständig utveckling. Funktioner som inte funnits tillgängliga under detta projekt skulle mycket väl kunna vara under utveckling och finnas tillgängliga i framtiden. Till exempel introducerades under projektets gång möjligheten att hantera olika experiment i projektgrupper i AMLS. När en ny iteration av ett experiment skapas görs detta med fördel som en ny instans av experimentet, detta för att kunna gå tillbaka till tidigare iterationer om så skulle behövas. Tidigare visades varje experimentinstans i en lång lista, och den listan kunde lätt bli väldigt lång och svåröverskådlig. Möjligheten att kunna dela upp de olika experimenten i projektgrupper gjorde att det blev en bättre lösning. En ännu bättre lösning skulle vara att hanteringen av experimenten sköttes med hjälp av något slags versionshanteringssystem. Som det ser ut nu är det upp till användaren att hålla koll på de olika experimentversionerna, och det kan lätt bli rörigt speciellt om det är flera personer som jobbar på samma experiment.
	Det som visat sig vara det mest tidskrävande under experimentfasen i AMLS var att hantera och tvätta den data som importerats till experimentet. De inbyggda modulerna för datamodifiering utförde endast små enklare operationer, som exempelvis borttagning av tomma rader i datamängden, eller för att ändra attributtyp från till exempel numerisk till kategorisk. Detta kunde lätt leda till ett experiment fullt med datamodifieringsmoduler.
	För den som inte vill hantera en uppsjö datamodifieringsmoduler finns möjligheten att modifiera datamängden med hjälp av skriptmodulerna Execute R Script eller Execute Python Script. Med hjälp av dessa två moduler tillåts användaren att med hjälp av programskript i språken R eller Python fritt utföra de modifikationer som behövs. Detta dock med begränsningen av inportar och utportar till modulerna. Både modulen Execute R Script och Execute Python Script har två inportar respektive två utportar, vilket ger begränsningen att endast två datakällor kan matas in till eller ut från modulen. Denna begränsning visade sig i det prediktiva experimentet för rotpostpriser i detta projekt, där fem stycken moduler av typen Execute R Script krävdes för att sammanfoga sex stycken datamängder.
	Att som företag ha all relevant data ren och sammanställd i en databas skulle kunna spara en hel del tid, då en av de mer tidsförödande momenten i experimenten är just dataimport från flera olika källor samt datatvätten.
	Förutom själva datahanteringen i AMLS gick en hel del tid åt till träning och test för att finna den bäst presterande modellen. För att hitta en optimal modell krävs att rätt dataattribut används. Detta är ett av de svårare momenten, att hitta samband mellan olika dataattribut samt att använda rätt maskininlärningsalgoritm.
	De inbyggda maskininlärningsalgoritmerna verkar fungera riktigt bra, det visar de resultat som framgick i delkapitel 5.1. Med hjälp av små justeringar på maskininlärningsalgoritmernas parameterinställningar gick det nästan alltid att höja prestandan på modellen med ett par procentenheter.
	Att som nybörjare lära sig hur en uppsjö av olika maskininlärningsalgoritmer fungerade under en så kort projekttid var någonting som det inte riktigt fanns tid till. Detta var inte heller något som behövdes då Microsoft på ett smart sätt hade satt upp enkla riktlinjer för vilka maskininlärningsalgoritmer som lämpade sig för olika problemfall [29].
	Det fanns även ett flertal inbyggda hjälpmoduler i AMLS, som underlättade arbetet avsevärt för nybörjaren. Modulen Filter Based Feature Selection hjälpte till att poängsätta korrelationen mellan olika dataattribut och var till bra hjälp när Titanic-modellen skulle tas fram.
	Modulen Tune Model Hyperparameter som testade olika justeringar av maskininlärningsalgoritmerna visade sig också vara till god hjälp, och den lyckades alltid höja prestandan vid de modelltester där den användes.
	Den tid det tog att genomföra tränings- och testmomentet varierade en hel del. I de modelleringsexperiment som utfördes under detta projekt kunde exekveringstiden variera från några sekunder upp till 10 - 15 minuter. Det fanns en del olika faktorer som påverkade exekveringstiden, en av dessa var givetvis storleken på den använda datamängden. En annan påverkande faktor var hur många parallella träningar och tester som utfördes, samt hur komplexa dessa var. Värt att notera är att alla beräkningar som utförs i AMLS inte sker på klientdatorn utan på en server från Microsoft.
	I AMLS finns det möjlighet för flera användare att öppna upp samma experiment på varsin dator, detta visade sig användbart när ett resonemang skulle föras kring det pågående experimentet. Flera användare har alltså möjligheten att samtidigt kunna betrakta det pågående experimentet, detta fungerar bra tills någonting ändras i experimentet. När ett experiment modifieras av en användare syns inte detta för den andra användaren som har experimentet öppet. Detta kan bidra till en hel del förvirring då det skulle kunna resultera i att två personer sitter och utför egna modifikationer i samma experiment, vilket kommer resultera i att den ena användarens modifikationer kommer att gå förlorade. En lösning skulle kunna vara att Microsoft tillåter möjligheten att synka ett experiment mellan flera användare så att alla ser en live-version av experimentet.
	5.2.2 Dokumentation

	Dokumentationen för AML hör till en utav plattformens starkare sidor. Den består av allt från nybörjarguider för att komma igång med maskininlärning till utförliga beskrivningar av de inbyggda modulerna.
	Dokumentationen är också väldigt lättåtkomlig för användaren, Den finns tillgänglig dels på Microsofts hemsida samt i AMLS. Genom att högerklicka på en av modulerna kan användaren välja att få dokumentation presenterad för den valda modulen.
	Någonting som dock saknades var lite fördjupad beskrivning om en del moduler. Exempelvis fanns det ingen fördjupad beskrivning om hur de olika maskininlärningsalgoritmerna fungerade. Dokumentationen bistod i detta fall endast med generella guidelines kring användandet av maskininlärningsalgoritmerna, som exempelvis vilka olika problemfall de lämpade sig till. Som användare utan förkunskaper var det svårt att veta hur de olika parameterinställnigarna påverkade beräkningarna. Microsoft har dock implementerat hjälpmoduler som sköter detta åt användaren. I övrigt bedöms dokumentationen ändå vara väl utförd.
	Förutom själva dokumentationen finns det tillgång till färdigskapade exempelprojekt som andra användare laddat upp. Dessa projekt finns fullt tillgängliga och kan öppnas upp i AMLS. Detta var något som visade sig vara till stor hjälp för att få en inblick i hur olika experimentproblem hanterats.
	Om någonting skulle saknas i dokumentationen eller om det skulle uppstå några problem, så finns även ett communityforum där användare kan diskutera fritt olika problem runt plattformen AML. Detta forum finns tillgängligt direkt från användarmenyn i AML.
	5.2.3 Alternativ till Azure Machine Learning

	Jämförelsen av AML och ett antal andra maskininlärningstjänster som här följer har baserats på vad som går att läsa sig till i de angivna källorna. Det är således enbart en liten jämförelse av vad de olika plattformarna erbjuder rent funktionellt.
	Googles maskininlärningstjänst Google Prediction API lanserades redan 2011 och består av två delar, en som låter användaren bygga egna modeller med hjälp av egen data. Den andra delen består av färdigtryckta modelltjänster som användaren kan ta del av och använda [22].
	Möjligheten att skapa egna modeller i Google Prediction API är mycket begränsad, den enda modellkonfigurationen användaren har kontroll över är prediktionstyp som ska utföras på den inmatade datan [23]. Exempelvis kan användaren specificera om ett klassificeringsproblem eller ett regressionsproblem skall lösas. Google Prediction API stöder i dagsläget endast övervakade inlärningsalgoritmer och kan utföra prediktioner av typen regression, flerkategorisk klassifikation samt binär klassifikation.
	Amazons bidrag i kampen om maskininlärning heter Amazon Machine Learning [19]. Amazon Machine Learning är till skillnad från konkurrenterna en lite enklare tjänst där plattformen själv analyserar, delar upp och tränar den data som användaren förser den med. Den sköter även utvärderingen av träningen samt vilken algoritm som är mest lämpad till det specifika fallet [20].
	Tjänsten är begränsad till övervakad inlärning och har en uppsättning algoritmer för att utföra binär klassificering, flervalsklassificering och regression. Amazon Machine Learning erbjuder publicering av modellerna på Amazons molnplattform och dessa finns tillgängliga via ett API därifrån både batch-prediktioner och realtids-prediktioner kan utföras [21].
	Gentemot de närmsta konkurrenterna som presenterats här har Microsoft valt att ge användaren möjligheten att experimentera och skapa sina egna unika prediktiva modeller, vilket gör att Azure ML sticker ut. För ett företag med rätt kompetens finns det alltså goda möjligheter att skräddarsy helt egna anpassade lösningar. Om man som företag jobbar med datalagring i Microsofts molntjänster så är AML det rekommenderade alternativet.
	När det kommer till begränsningar i datavolymer hamnar Microsoft mitt emellan de två konkurrenterna med en maximal kapacitet på 10 GB. Amazon tillåter datavolymer upp till 100 GB medans Google endast tillåter datavolymer på maximalt 2.5 GB. AML vinner dock stort när det kommer till inbyggt stöd för olika dataformat och datatyper, se figur 5-1.
	
	5.2.4 Sammanfattning av utvärderingen

	Sammanfattningsvis måste jag säga att Microsoft med AML har lyckats skapa ett användarvänligt koncept där man som användare snabbt kan trycka upp en prediktiv modell och göra den tillgänglig som en webbtjänst färdig att integrera till valfri mjukvara.
	De implementerade verktygen på plattformen är inte helt felfria, det finns brister, såsom hantering av experimentversioner samt komplikationer när flera olika personer ska samsas i samma experiment i AMLS.
	Det märks ganska tydligt att Microsoft med plattformen AML vill skapa en smidig lättarbetad miljö där prediktiv modellering ska vara möjlig för personer utan kunskaper om de olika maskininlärningsalgoritmerna men även för personer utan programmeringskunskaper, med hjälp av de inbyggda modulerna.
	Man får dock inte glömma bort att AML är nytt och fortfarande under utveckling men det känns som Microsoft har lyckats tagit fram ett koncept som är anpassat för nybörjare såväl som för den erfarne användaren.
	I början av projektet gavs en kravspecifikation från uppdragsgivaren (se Bilaga A – Uppdragsbeskrivning). Kravspecifikationen bestod av ett antal primära mål samt ett par sekundära mål.
	Det första primära målet (4.1.A) var att upprätta en rapport eller executive summary som beskriver plattformen Azure Machine Learning. Plattformen introduceras i delkapitel 2.3. I delkapitel 3.2-3.4 och delkapitel 4.2-4.4 kan man följa processen av att skapa och använda prediktiva modeller i AML som täcker ett par olika användningsområden. I delkapitel 5.3 utvärderas plattformen och det förs en diskussion om dess fördelar och nackdelar.
	Två andra primära mål var att konstruera en eller flera maskininlärningstjänster (4.1.B) som skulle vara väl dokumenterade samt beskriva olika maskininlärningsmodeller och dess likheter och skillnader (4.1.D). Kapitel 3 och kapitel 4 täcker design och implementationsprocessen av 3 prediktiva modeller och i kapitel 5 görs en liten resultatutvärdering av dessa.
	Det första sekundära målet (4.2.A) var att ge en sammanställning om hur tidskrävande utvecklingen i plattformen var samt att belysa tidskrävande komplexa delar. Detta diskuteras i utvärderingen av AML i delkapitel 5.3.
	Ett annat sekundärt mål var att bygga en klientapplikation som använder en eller flera publicerade maskininlärningstjänster (4.2.B). I delkapitel 3.5 och delkapitel 4.5 beskrivs designen och implementationen av en webbapplikation som använts för att kommunicera med de publicerade webbtjänsterna.
	Två av målen från kravspecifikationen blev inte uppfyllda. Ett av de primära målen som uteblev var att ta fram material som belyser programspråket R samt hur det förhåller sig till maskininlärning (4.1.C). På grund av tidsbrist fick tyvärr detta mål utebli från denna rapport, då mycket tid gick åt till andra delarna i projektet. Det sekundära målet med klientapplikationen fick under projektets gång högre prioritet då implementationsprocessen av webbtjänsterna ansågs mer intressant och relevant för denna rapport.
	Även ett av de sekundära målen uteblev, vilket var att bygga tjänster med fokus mot svenskt skogsbruk 4.2.C. För att ha hunnit med detta mål hade det krävts att det fanns ett modelleringsförslag framtaget av kunnigt folk inom branschen, samt tillgängligt dataunderlag för detta. Det skulle visa sig vara en tuff uppgift att uppfylla detta krav under den korta projekttiden.
	Kapitlet beskriver resultatet av tre prediktiva modelleringsförsök, varav två av de prediktiva modellerna publicerats som webbtjänster. Det har visat sig att några av de inbyggda hjälpmedlen i AMLS har varit till stor hjälp vid optimering av de prediktiva modellerna. Ett av de prediktiva modelleringsförsöken visade sig ha klara brister och blev aldrig publicerad som webbtjänst.
	Kapitlet innehåller även en utvärdering av plattformen AML där bland annat upplevelserna med att arbeta med plattformen beskrivs. Det förs en diskussion kring AML, vilka fördelar och nackdelar som plattformen besitter samt lite allmänna reflektioner kring olika designval.
	Kapitlet avslutas med att gå igenom kravuppfyllelsen där de mål som uppfyllts och de mål som inte uppfyllts beskrivs och motiveras.

	6 Slutsats
	I detta kapitel summeras resultatet av projektet. Några av de problem som har uppstått under projektet beskrivs, samt hur de eventuellt hade kunnat undvikits.
	Hela detta projektet har varit en mycket lärorik upplevelse, från början till slut. En av de absolut största utmaningarna har varit att utan några tidigare erfarenheter sätta sig in i ett helt nytt forskningsområde. En stor del av projekttiden gick åt för att skaffa sig en förståelse om hur maskininlärning används och fungerar. Mycket tid gick också åt till att lära sig utvecklingsverktyget AMLS som var en av delar som även under projektet skulle utvärderas.
	Projektet har resulterat i tre prediktiva modelleringsförsök, där två av de prediktiva modellerna publicerats som webbtjänster. En klientapplikation har även skapats för att demonstrera hur ett system kan sättas upp för att kommunicera med de publicerade webbtjänsterna.
	Slutligen har arbetet även resulterat i en utvärdering av plattformen AML som var ett av de krav som skulle uppfyllas i detta arbete.
	Det skulle visa sig vara svårt att hitta dataunderlag för att skapa intressanta prediktiva experiment att provtrycka i AMLS. Det fanns en hel del olika källor att hämta data från men ofta var den data som fanns tillgänglig inte av tillräckligt god kvalité för att använda till maskininlärning, vilket gjorde insamling av data till en tidskrävande process.
	Ett av de största problemen som uppstod var att det var svårt att komma på ett bra upplägg på projektet som täckte de önskemål som fanns med i uppdragsbeskrivningen. Många veckor av projekttiden gick innan upplägget för projektet spikades.
	Då uppdragsbeskrivningen var ganska bred och innehöll många olika delar, hade det varit bra att redan i ett tidigt stadie av projektet skapa en tydlig plan för upplägget. Detta hade kunnat underlätta projektets gång en hel del.
	Projektet startades tillsammans med en annan person där vi ursprungligen samarbetade och delade på samma uppdragsbeskrivning. Tyvärr blev inriktningen på den andra personens projekt ändrad under projektets gång och det skulle visa sig att vi inte hade så stor nytta av samarbetet längre.
	Rapportskrivningen var ett av de andra problemen. Då det tog ganska lång tid att ta fram projektupplägget och då jag inte heller haft några tidigare erfarenheter av rapportskrivning blev det en tuff del av projektet.
	Maskininlärning kommer i framtiden bli mer och mer en del av varje människas vardag, och det känns trevligt att ha få bekanta sig med hur konceptet fungerar.
	Handledaren och produktägaren på företaget EVRY uppskattade projektresultatet och känner att det bidragit till en bra översikt av AML.
	Trots att projektet har varit tufft och tidskrävande har det varit en spännande upplevelse och jag får säga att jag är nöjd med det resultat som detta projekt har resulterat i.
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