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Sammanfattning 

I takt med tekniska förbättringar vad gäller processorkraft genom molntjänster 

och lagringsmöjligheter ställs även högre krav på dataanalyser på företags dataset. 

Företagsledare förväntar sig i större utsträckning analyser av realtidsdata eller 

massiva dataset där traditionell Business Intelligence har svårt att hänga med. In-

tresset för att använda machine learning för att förutspå trender och se mönster 

som det mänskliga ögat har svårt att uppfatta är därför större än någonsin.  

Tidsseriedataset är dataset som karaktäriseras av en tidsstämpel och ett värde; till 

exempel ett sensordataset. Företaget jag kommit i kontakt med samlar in data 

från sensorer i ett kontrollrum. För att kunna förutspå mönster och i framtiden 

kunna använda detta i kombination med andra data vill företaget applicera 

machine learning på datasetet. För att göra detta på bästa sätt behöver rätt 

machine learning-modell väljas. Detta arbete har därför som syfte att ta reda på 

vilken eller vilka machine learning-modeller från plattformen Azure Machine Le-

arning Studio som lämpar sig bäst på ett tidsseriedataset med sensordata, och se-

dan testa detta genom en machine learning-pilot med hjälp av företagets dataset.  

Genom arbetet utvärderas flera olika machine learning-modeller som finns på 

plattformen Azure Machine Learning Studio. För det aktuella problemet och med 

det aktuella datasetet nås slutsatsen att en övervakad regressionsmodell av typen 

Decision Forest Regression ger bäst resultat och störst chans att klara även en ut-

ökning av datasetet. En ytterligare slutsats är att ännu mer träningsdata behövs 

för att modellen ska kunna nå ett ännu bättre resultat, främst för att modellen tar 

både veckodag och datum i beaktande. Justerande av parametrar för varje modell 

kan också påverka resultatet, vilket öppnar upp för vidare förbättringar. 
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Abstract 

In line with technology advancements in processing power and storing capabilities 

through cloud services, higher demands are set on companies’ data sets. Business 

executives are now expecting analyses of real time data or massive data sets, 

where traditional Business Intelligence struggle to deliver. The interest of using 

machine learning to predict trends and patterns which the human eye can’t see is 

thus higher than ever.  

Time series data sets are data sets characterised by a time stamp and a value; for 

example, a sensor data set. The company with which I’ve been in touch collects 

data from sensors in a control room. In order to predict patterns and in the future 

using these in combination with other data, the company wants to apply machine 

learning on their data set. To do this effectively, the right machine learning model 

needs to be selected. This thesis therefore has the purpose of finding out which 

machine learning model, or models, from the selected platform – Azure Machine 

Learning Studio – works best on a time series data set with sensor data. The mod-

els are then tested through a machine learning pilot on the company’s data  

Throughout the thesis, multiple machine learning models from the selected plat-

form are evaluated. For the data set in hand, the conclusion is that a supervised 

regression model by the type of a Decision Forest Regression model gives the best 

results and has the best chance to adapt to a data set growing in size. Another 

conclusion is that more training data is needed to give the model an even better 

result, especially since it’s taking date and week day into account. Adjustments of 

the parameters for each model might also affect the result, opening up for further 

improvements.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sedan början av 1990-talet har business intelligence använts flitigt av framförallt 

större företag för att bistå med effektivt beslutsstöd. Gartners konsult Howard 

Dresner definierade business intelligence som ”koncept och metoder som förbätt-

rar företags beslutsfattande genom att använda faktabaserade stödsystem” (Po-

wer, 2007). Traditionellt har användandet av så kallade data warehouses, eller da-

talager, för att samla in data från flera olika datakällor eller affärssystem och möj-

liggöra för snabba analyser av allt från lagerhållning och försäljning till resurspla-

nering och tidredovisning gett mycket goda resultat (Inmon, 2005). Genom tradit-

ionell business intelligence kan företag få en ögonblicksbild av utvalda analysom-

råden, och filtrera eller borra sig djupare i analysen utifrån förutbestämda krite-

rier. I takt med att teknologi har förbättrats och hårdvara så som lagring och pro-

cessorkraft blivit allt billigare har dock även nya möjligheter växt fram. Företags-

ledningar har börjat förvänta sig analyser på realtidsdata, vilket traditionella busi-

ness intelligence-lösningar har svårt att klara av. På tapeten numera är därför big 

data-lösningar där företag kan samla enorma mängder rå data, till exempel ström-

made realtidsdata, som sedan används för analys. Ett exempel på modern datain-

samling är att använda sig av sensorer vid till exempel produktion som kontinuer-

ligt eller i batcher skickar in data i en databas. Den här typen av ”uppkopplade” 

enheter är det som kallas för ”the Internet of Things” – ett begrepp som vuxit i 

popularitet de senaste decennierna (Gubbi et al, 2013). Eftersom möjligheten att 

spara större mängder data vuxit med hjälp av att lagringsutrymme blivit billigare 

så har även mängden data som företag samlar in ökat (Piatetsky-Shapiro, 1999). 

På sådana stora dataset öppnas också möjligheter för dataanalytiker att tillämpa 

machine learning; ett sätt att träna datorn till att själv till exempel hitta mönster, 

förutspå framtida data eller hitta avvikelser som för det mänskliga ögat hade varit 

svåra eller enormt tidskrävande att se eller beräkna. Machine learning kan beskri-

vas som beräknande system som förbättras av sina egna erfarenheter (Barnes, 

2015). Erfarenheterna är data, och för att algoritmerna – eller modellerna - ska 
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kunna lära sig tillräckligt väl av dessa erfarenheter krävs därmed en väldigt stor 

volym data. Ett exempel där machine learning använts på ett kraftfullt sätt som 

medfört stora kostnadsbesparingar är den amerikanska posten, U.S. Postal Ser-

vice, där machine learning används för att tyda adresser. Under 2013 hanterade 

de fler än 158 miljarder brev tack vare machine learning. Samma arbete med 

mänsklig arbetskraft hade varit avsevärt dyrare och tidskrävande (Barnes, 2015). 

Med machine learning finns därför väldiga möjligheter för företag att, med smarta 

modeller och rätt sorts datagenerering, tillskansa sig konkurrensmässiga övertag 

över sina konkurrenter (Dans, 2017).  

Företaget som jag har kommit i kontakt med önskar en viss mån av sekretess vad 

gäller det övergripande affärsinitiativ som detta arbete utgör en del av, samt de 

faktiska datavärdena som behandlas i arbetet. Det rör sig om ett företag som de-

signar och tillverkar kontrollrum. Företaget har i ett demorum satt olika typer av 

sensorer som regelbundet skickar data till en databas. Eftersom data skickas kon-

tinuerligt växer databasen snabbt. I dagsläget har företaget flera miljoner rader 

data från sensorerna. Nu vill företaget få ett större värde av sina insamlade data 

genom att med machine learning göra analyser som förbättrar kontrollrummen. 

Företaget har ett kortsiktigt mål och ett långsiktigt mål med projektet. Det kort-

siktiga målet är att göra prediktioner utifrån kontrollrumsdata, och det långsiktiga 

målet att kombinera kontrollrumsdata med övriga data för att kunna se djupare 

samband som utan machine learning skulle vara omöjliga för det mänskliga ögat 

att se. I dagsläget är det kortsiktiga målet en prioritet för företaget, för att komma 

igång med användningen av machine learning.  

1.2 Problemställning 

Datasetet innehåller redan efter några månaders användning många miljoner an-

tal rader, och kommer växa sig ännu större med tiden. Det är därför tydligt att 

machine learning behöver användas på datasetet för att företaget ska kunna få 

insikter om det. Eftersom företaget ännu inte tillämpar machine learning på sitt 

dataset är det stora delar av deras data som i dagsläget inte skapar något värde 
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för företaget. Eftersom både sensorerna och lagringen av data kostar pengar in-

nebär detta, utöver att man tappar de potentiella vinsterna med machine learning, 

att företaget dras med kostnader för något de inte utnyttjar till fullo än. 

Företagets data lagras idag på molnplattformen Azure, i form av en Azure Table 

Storage. Azure Table Storage är ett prisvärt och smidigt sätt att lagra enorma 

mängder data, men för att kunna applicera machine learning på företagets data 

behöver dessa data exporteras till en plattform som är optimal för machine le-

arning. Det som karaktäriserar datasetet är att sensorerna samlar in ett värde vid 

särskilda tidpunkter. De data som skrivs till datasetet är således ett sensor-id, en 

tidsstämpel och ett värde.  En sådan här typ av dataset kallas för ett tidsseriedata-

set. Ett tidsseriedataset särskiljer sig med andra ord från andra typer av dataset 

genom sin sekventiella natur, det vill säga att olika värden sprids över en tidsserie 

bestående av antingen datum, tid eller både och. Tidigare forskning existerar vad 

gäller jämförelser av machine learning-modeller på tidsseriedataset, men forsk-

ningen är baserad på avancerade och justerade modeller. Till exempel visar en 

jämförelse gjord av Ahmed och Atiya från 2010, utifrån deras testade dataset och 

problem, att modeller av typerna Multilayer Perceptron och Gaussian Process 

Regression presterat bäst i deras tester. Båda modellerna är tämligen avancerade 

och existerar inte idag i Azure Machine Learning Studio. De är därför svåra för 

många företag som vill ge sig in machine learning att använda utan avancerade 

förkunskaper. 

Datasetet kan behöva tvättas och arrangeras på ett bra sätt utifrån den typen av 

analys som önskas. Det är därför viktigt att utgå från resultatet – analyserna – och 

så att säga ”arbeta sig bakåt”. Vidare måste en machine learning-modell tränas för 

att hitta mönster i företagets data.  

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet är att utreda vilka machine learning-modeller i plattformen 

Azure Machine Learning Studio som lämpar sig bäst till att användas på ett stort 

och ständigt växande tidsseriedataset. Arbetet fokuserar därmed på företagets 



Machine learning på tidsseriedataset – sensordata som ger mening 
- Richard Johansson, 2018 

 
 

6 
 

 

kortsiktiga mål. Det långsiktiga målet avgränsas bort i detta arbete eftersom övriga 

produktionsdata ännu inte finns tillgängliga. Valda modeller ska testas på det ak-

tuella tidsseriedatasetet genom en machine learning-pilot. Rent vetenskapligt 

kommer arbetet att bidra med ett teoretiskt underbyggt och motiverat verkligt 

exempel av hur machine learning kan användas mest effektivt och flexibelt på ett 

tidsseriedataset, och vilka faktorer som måste tas hänsyn till vid valet av modeller 

när datasetet ska kunna växa konstant med tiden. Vad som främst skiljer sig från 

kringliggande forskning är att den kringliggande forskningen inte fokuserar på fär-

diga modeller i en användarvänlig plattform som Azure Machine Learning Studio. 

Detta arbete blir således en stor hjälp för företag som vill göra insteget mot 

machine learning på tidsseriedataset utan att applicera dyrare, mer komplexa och 

förkunskapskrävande modeller. 

Det är viktigt att tydliggöra att företaget redan har påbörjat grundarbetet som 

krävs för att inleda en pilot med machine learning. Sensorerna i demomiljön sam-

lar stora mängder data, och företagets tanke har alltid varit att dra nytta av sina 

insamlade data. Detta arbete kommer därför inte att på något vidare djup beröra 

insamlandet av data från sensorerna, vare sig det gäller de tekniska aspekterna 

hos sensorerna i sig eller hur de förmedlar sina respektive data till lagringsplatt-

formen. Istället kommer fokus ligga just på machine learning-analyserna. Även här 

är det viktigt att tydliggöra att arbetet avgränsas till att göras i Azure Machine le-

arning. Anledningen är att företaget redan idag använder Azure som lagringsplatt-

form i projektet, och att Azure Machine Learning Studio är en användarvänlig 

plattform som kan användas för att snabbt kunna komma igång med machine le-

arning. Modellerna som presenteras i detta arbete är således även de som finns 

tillgängliga i Azure Machine Learning Studio. Dessa modeller är även några av de 

till synes mest populära och beprövade machine learning-modeller i sina respek-

tive kategorier. Vidare kommer arbetet avgränsas till att använda modellerna med 

sina standardinställningar. Denna användning bedöms vara tillräcklig vid jämförel-

sen av modellerna utifrån detta arbetets syfte.  
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Eftersom arbetet kommer att utgå från de modeller som finns i Azure machine 

learning studio så kommer teorin om statistiska algoritmer att begränsas till en 

övergripande nivå, där vikten läggs vid deras egenskaper och användningsområ-

den. Arbetet kommer således inte djupdyka i hur varje modell är uppbyggd, eller i 

särskild detalj hur modellerna processar data. Det finns ingen anledning att gå sär-

skilt mycket djupare, eftersom modellerna redan är en del av plattformen. Ett så-

dant arbete skulle även kräva en mer avancerad statistisk förkunskap och skulle i 

sig kunna bli en överdriven forskningsinsats i förhållande till syftet med detta ar-

bete. 

1.4 Forskningsfråga 

Sammanfattat ämnar arbetet besvara följande forskningsfråga; 

• Vilken eller vilka machine learning-modeller på plattformen Azure Machine 

Learning Studio presterar bäst på ett tidsseriedataset? 

1.5 Litteratur 

Även om området machine learning till stor del är under utveckling så finns det en 

lång rad böcker och artiklar om statistiska algoritmer som ligger till grund för 

machine learning. Det finns även en del forskning skriven om hur man kan använda 

olika kategorier av machine learning-modeller på sina dataset, där en mindre del 

av forskningen rör tidsseriedataset. Jag har även fått tag på plattformsspecifika 

böcker som kommer att leda mig igenom de tekniska delarna av arbetet. I övrigt 

finns det väldigt mycket matnyttigt material skrivet på hemsidor och bloggar, där 

utövare av machine learning beskriver sina egna erfarenheter och delar sin kun-

skap. Dessa sidor har i arbetet använts, men med en viss försiktighet.  

2 Teori 

2.1 Om teoridelen och förutsättningar 
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Denna teoridel ligger till grund för de val och övervägningar som görs vid valet av 

modeller. Genom att beakta den teori och omkringliggande forskning som redan 

finns inom området försäkras arbetets kvalitet och vetenskapliga höjd.  

 

2.2 Machine Learning 

Som nämnts i inledningen kan machine learning beskrivas som beräknande system 

som förbättras av sina egna erfarenheter (Barnes, 2015). Erfarenheterna är stora 

mängder data. Datorers styrka ligger i att utföra komplexa beräkningar som för en 

människa skulle vara antingen omöjliga eller extremt tidskrävande. En dator kan 

också hitta avvikelser som en människa inte tidigare haft kännedom om – alltså 

hitta något som människan inte vet att den ska leta efter. Detta blir väldigt rele-

vant vid massiva dataset, vilket blir allt vanligare i takt med teknologins utveckling 

i form av ökad processorkraft och utökade lagringsmöjligheter med molntjänster. 

Framtiden för Machine Learning ser därmed ljus ut och förutspås användas av fler 

och fler företag inom den närmsta framtiden. (Johnsen, 2018) Människans styrka 

är å andra sidan att ha insikter om och förståelse för samband mellan olika data. 

Det finns därför ett syfte i att, vid tillämpningen av machine learning, ha möjlighet 

att snabbt testa idéer och ”misslyckas snabbt”, för att sedan göra förändringar för 

att förbättra resultatet. (Barnes, 2015) På så sätt kan människan hitta samband 

mellan data och få fram kunskap och insikter på ett snabbt och effektivt sätt ge-

nom machine learning. Plattformarna för machine learning som idag finns tillgäng-

liga, bland annat Azure Machine Learning Studio som används i detta arbete, möj-

liggör just för detta arbetssätt. Däri ligger också möjligheterna med machine le-

arning. En dator är aldrig ”färdiglärd”, utan kommer hela tiden att fortsätta lära 

sig av sina erfarenheter i takt med att nya data tillkommer.  

2.3 Datasetet och datamängden 

Den typ av dataset som arbetet fokuserar på är ett tidsseriedataset. Ett tidsserie-

dataset är ett sekventiellt dataset där värden samlas över tid, ofta med ett värde 
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och ett eller flera andra attribut som till exempel datum, tid eller veckodag. Typen 

av dataset torde vara särskilt vanlig vid användandet av sensorer, eftersom dessa 

laddar upp sensorvärden med särskilda tidsintervaller. Att applicera machine le-

arning på ett tidsseriedataset kan hjälpa företag förutspå värden framåt i tiden. 

(Machinelearningmastery.com) 

Som tidigare nämnts är machine learning beräknande system som lär sig av sina 

egna erfarenheter. Machine learning är enligt Barnes således ett vetenskapligt sätt 

att använda vad som tidigare skett för att förutspå vad som kommer att ske utifrån 

förutbestämda kriterier. Detta görs genom att applicera machine learning-mo-

deller på utvalda data, där styrkan av machine learning särskilt framträder när mo-

dellerna kan gå utöver vad som är möjligt vid mänsklig programmeringslogik, till 

exempel på grund av mängden data eller komplexiteten i olika typer av avvikelser. 

(Barnes, 2015) Erfarenheterna som systemet använder som lärdom är historiska 

data. Det är därför av överhängande vikt att datasetet är stort nog att kunna bidra 

med tillräckliga erfarenheter för att ge machine learning-analyserna en god pre-

cision, eller tillförlitlighet. Exakt vad som anses vara ”stort nog” är svårt att defini-

era, eftersom olika analyser av olika dataset kan ge större eller mindre avvikelser, 

och därmed ha olika nivå av tillförlitlighet. En avancerad modell för att lösa ett 

komplext problem kan kräva långt mer data än att hitta en ganska enkelt identifi-

erbar avvikelse i ett jämnt dataset. (Brownlee, 2017) Som exempel kan det behö-

vas en mindre mängd data för att separera vita bilder från svarta bilder än att 

identifiera foton på fåglar, som av naturliga skäl har en högre varians och därmed 

även kräver mer data. 

Vid applicering av machine learning på sådana finkorniga eller detaljerade data 

som hämtas in av sensorer finns ytterligare skäl till att säkerställa att datasetet är 

stort. I en studie av prediktiv analys på transaktionsdata från en stor bank jäm-

förde Martens et al. olika typer av modeller på ett dataset från en bank. I artikeln 

om projektet, som publicerades i Management Information Systems Quarterly 

(MIS Quarterly), redogör författarna för hur storleken av datasetet har en bety-

dande roll när det rör sig om effektiviteten av modeller. Ett större dataset ger en 
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mer träffsäker analys, förutsatt att analysen bygger på en modell som passar för 

att skalas upp till att dra nytta av stora mängder data. Deras slutsats är att stora 

banker har ett övertag mot mindre banker tack vare att de i regel har tillgång till 

större dataset att göra analyser på. (Martens et al., 2016) Det första steget i data-

behandlingen i detta arbete är därför att säkerställa att det tillgängliga datasetet 

är stort nog, och i annat fall hämta in en större mängd data.  

En annan viktig detalj vid applicering av machine learning är uppdelningen av data 

i ett träningsdataset och ett testdataset. Träningsdatasetet är det dataset som an-

vänds för att träna modellen, det vill säga de ”erfarenheter” modellen behöver. 

Modellen granskar träningsdatasetet och lär från det. Efter man tränat olika mo-

deller på ett testdataset kan man gå vidare med de modeller som gett bäst resultat 

och applicera dem på testdatasetet. Testdatasetet är de data som är osedda för 

modellen, och som sedan ska användas för att avgöra hur väl den valda modellen 

fungerar på okända, nya data. Ibland delas data även upp i valideringsdataset som 

kan användas om man till exempel vill jämföra eller utvärdera olika modeller efter 

att man tränat dem, eller för att undvika överpassning (se delkapitel 2.3 Över- och 

underpassning). (Towardsdatascience.com) För att modellen ska lära sig så bra 

som möjligt från erfarenheterna är träningsdatasetet oftast överlägset störst. Van-

liga indelningar mellan träningsdataset och testdataset torde vara 75%/25% eller 

80%/20%. Vid användning av ett valideringsdataset skulle en indelning kunna vara 

60%/20%/20% eller 50%/25%/25%. I Azure Machine Learning finns en typ av vali-

dering som heter cross-validation. Mer om det i delkapitel 2.7 Värdering av pre-

cision. 

2.4 Över- och underpassning 

Något som ofta är en anledning till dålig prestanda för en machine learning-modell 

är en överpassning (”overfitting”) eller underpassning (”underfitting”) av data. 

(Brownlee, 2016) Alla träningsdata som modellen använder sig av utgör bara en 

del av alla data, vilket innebär att dessa data är inkompletta och kan innehålla 

oönskade värden. Nyckeln är därför att hitta en modell som generaliseras på ett 
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bra sätt när man för in nya data. Generalisering innebär modellens förmåga att 

använda de lärdomar den fått av erfarenheter (data) på data som modellen inte 

ännu har sett. (Brownlee, 2016) 

Överpassning sker när en modell lär sig träningsdatadetaljer på en sådan nivå att 

modellen negativt påverkar precisionen av modellen när nya data förs in. Mo-

dellen har helt enkelt lärt sig alla detaljer från de angivna träningsdata för väl. 

Största risken för överpassning är enligt Brownlee vid användningen av ickelinjära 

modeller. Vissa sådana modeller har därför parametrar som begränsar till vilken 

detaljnivå som modellen fortsätter att lära sig själv.  

Underpassning sker istället när en modell inte lär sig träningsdata tillräckligt väl, 

och därmed inte heller lär sig nya data. Underpassning är ganska lätt att fånga upp, 

eftersom det märks redan på träningsdata att modellen inte ger tillräckligt bra re-

sultat.  (Brownlee, 2016) 

En viktig faktor vid användandet av en machine learning-modell är enligt Brownlee 

därför att hitta det gyllene läget mellan överpassning och underpassning. Ett sätt 

att uppnå detta kan vara att dela upp sina data i ett träningsdataset, ett valide-

ringsdataset och ett testdataset. Valideringsdatasetet kan då användas för att av-

göra hur väl modellen som man valt utifrån resultaten på träningsdatasetet kom-

mer att fungera på okända data; det vill säga på testdatasetet. (Brownlee, 2016) 

Se mer om validering i delkapitlet 2.7 Värdering av precision. 

2.5 Linjär och icke-linjär analys 

En annan faktor som är viktig när det gäller valet av modell är att data kan ha ett 

linjärt eller icke-linjärt förhållande. Beroende på detta kan en linjär eller icke-linjär 

modell vara bästa valet. Väldigt förenklat kan en linjär modell beskrivas som en 

modell som försöker dela upp datasetet med en rak, konstant linje. Se exempel 

nedan.  
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Linjära data 

Vid linjära dataförhållanden är också linjära modeller mest effektiva. När data 

istället har ett icke-linjärt förhållande skulle en linjär modell inte kunna prestera. 

Vid icke-linjära data ger därför en icke-linjär modell ett bättre resultat. Istället för 

att vara rak kan linjen ha en kurva som då passar bättre med förhållandet mellan 

data.  Se exempel nedan. 

 

Icke-linjära data 

2.6 Övervakad inlärning 
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Inom machine learning finns olika kategorier av algoritmer som passar olika till-

lämpningsområden. En indelning kan först göras på en högre nivå, där algoritmer 

antingen kan använda sig av övervakad eller oövervakad inlärning. Vid övervakad 

inlärning tränas algoritmen genom att en människa anger kända inputs och out-

puts, som utgör träningsdatasetet. Från träningsdatasetet försöker den överva-

kade inlärningsalgoritmen skapa en modell som kan förutspå utfallet av variabler 

vid inmatningen av nya data. Huvudkonceptet vid övervakad inlärning är att alla 

data, såväl indata som utfall, är kända. Utfallet kan till exempel vara en kombinat-

ion av olika indata. Varje kolumn data i träningsdatasetet är antingen användbara 

indata, utfall eller oanvända indata – det vill säga kolumner med data som mo-

dellen inte behövt nyttja. (Barnes, 2015) 

Inom övervakad inlärning kan algoritmerna delas upp i två olika, men vanligt före-

kommande kategorier; 

• klassificeringsalgoritmer, och 

• regressionsalgoritmer 

Klassificeringsalgoritmer används för att klassificera data som olika kategorier som 

sedan kan användas för att förutspå diskreta variabler baserat på andra attribut i 

datasetet. (Barnes, 2015) Diskreta variabler är variabler som har ett begränsat an-

tal olika, men varierande, värden. (Statisticshowto.com) Ett exempel på en klassi-

ficeringsalgoritm kan vara en algoritm som förutspår om vädret är soligt eller reg-

nigt baserat på temperatur, luftfuktighet och vindhastighet.  

I Azure Machine Learning Studio finns väldigt många färdigbyggda klassifice-

ringsalgoritmer. Alla algoritmer som presenteras i detta arbete, samt deras egen-

skaper, finns beskrivna i dokumentationen till Azure Machine Learning Studio, 

hämtad den 10 april 2018. Klassificeringsalgoritmerna som finns i Azure Machine 

Learning Studio är följande: 

Algoritm Egenskaper 

Multiclass Decision Forest Precision, snabb träning  
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Multiclass Decision Jungle Precision, kräver lite minnesresurser 

Multiclass Logistic Regression Snabb träning, linjär modell 

Multiclass Neural Network Precision, långsammare träning 

One-vs-All Multiclass Beroende av en two-class-modell 

Two-Class Averaged Perceptron Snabb träning, linjär modell 

Two-Class Bayed Point Machine Snabb träning, linjär modell 

Two-Class Boosted Decision Tree Precision, snabb träning men kräver 
stora minnesresurser 

Two-Class Decision Forest Precision, snabb träning 

Two-Class Decision Jungle Precision, kräver lite minnesresurser 

Two-Class Locally-Deep Support Vector 
Machine 

Optimerad för effektivitet 

Two-Class Logistic Regression Snabb träning, linjär modell 

Two-Class Neural Network Precision, långsammare träning 

Two-class Support Vector Machine Passar för prediktion av två möjliga ut-
fall, baserat på kontinuerlig eller kate-
goriska variabler. Effektiv minneshan-
tering.  

 

Regressionsalgoritmer används för att förutspå förändringsbara variabler baserat 

på andra attribut i datasetet. (Barnes, 2015) Algoritmen undersöker därmed för-

hållandet mellan olika värden. Regressionsalgoritmer kan användas för att förut-

spå till exempel vinst och förlust baserat på historiska data, korrelation mellan 

snabb bilkörning och olyckor och liknande. (Analyticsvidhya.com) I Azure Machine 

Learning Studio finns följande regressionsalgoritmer: 

Algoritm Egenskaper 

Bayesian Linear Regression Linjär modell för mindre dataset 

Boosted Decision Tree Regression Precision, snabb träning, kräver mer 
minnesresurser 
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Decision Forest Regression Precision, snabb träning 

Fast Forest Quantile Regression Förutspår kvantiler (grupper) 

Ordinal Regression Rankar data i sorterade kategorier 

Poisson Regression Stark modell för att förutspå positiva, 
hela numeriska värden (ofta ”counts”). 
I övriga fall inte lämplig.  

Neural Network Regression Precision, lång träningstid, kan använ-
das på icke-linjära problem där linjära 
modeller inte passar 

Linear Regression Enklare modell för grundläggande pre-
skriptiv analys av linjära data. Snabb 
träning. 

 

2.7 Oövervakad inlärning 

Vid oövervakad inlärning blir det svårare att göra prediktioner. Huvudkonceptet 

här är istället att alla data är okända. Algoritmer behöver därför identifiera möns-

ter, strukturer och förhållanden mellan indata för att gruppera likartade data med 

varandra. (Barnes, 2015) Oövervakad inlärning kan delas upp i två kategorier av 

algoritmer;  

• klusteralgoritmer, och 

• associationsalgoritmer 

Klusteralgoritmer hittar grupperingar och mönster i dataset genom att separera 

data i olika kluster. (Barnes, 2015) Kluster kan vara antingen ”hårda” eller ”mjuka”. 

Vid hårda kluster tillhör data ett specifikt kluster, medan data vid mjuka kluster 

tilldelas en sannolikhet att tillhöra ett specifikt kluster. (Analyticsvidhya.com) Ett 

exempel på en klusteralgoritm skulle kunna vara en algoritm som delar in ett fö-

retags kunder i olika kluster baserat på deras köphistorik så att företaget kan mark-

nadsföra sig på olika sätt till olika kluster av sin kundkrets. I Azure Machine Le-

arning Studio finns bara en klusteralgoritm: 



Machine learning på tidsseriedataset – sensordata som ger mening 
- Richard Johansson, 2018 

 
 

16 
 

 

Algoritm Egenskaper 

K-Means Clustering Stark modell för att testa antaganden 
om grupperingar eller samband vid 
okända data. (Datascience.com) 

 

Associationsalgoritmer kan användas för att hitta regler som beskriver delar av all 

data. (Machinelearningmastery.com) Ett exempel kan vara en associationsalgo-

ritm som finner att män över 50 år inte går till frisören lika ofta. I Azure Machine 

Learning Studio finns ingen färdigbyggd associationsalgoritm. Vill man använda en 

associationsalgoritm behöver man därmed introducera en egen. 

Det finns även fall då delar av alla data är kända, medan andra delar är okända. 

Detta kallas halvövervakad inlärning. I sådana situationer går det att kombinera 

övervakat lärande med oövervakat lärande genom att använda flera algoritmer för 

en analys.  

2.8 Värdering av precision och effektivitet 

Det främsta måttet på en machine learning-modells prestanda är dess precision, 

det vill säga hur väl den utför de efterfrågade prediktionerna. Vad som är ”bra 

nog” finns inte något egentligt mått för, utan får bedömas från fall till fall. Azure 

Machine Learning studio har moduler som utvärderar modellen utifrån om mo-

dellens prediktioner är precisa, hur ofta de har fel och huruvida modellen är över-

passad. (Azure Machine Learning Studio-dokumentationen)  

Azure Machine Learning Studio har olika värden vid utvärderingen av olika kate-

gorier av algoritmer. För regressionsalgoritmer använder plattformen sig av föl-

jande värden. 

• Mean Absolute Error,  

• Root Mean Absolute Error,  

• Relative Absolute Error, och 

• Coefficient of Determination 
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Värdena som visar en typ av felmarginal (error) innebär skillnaden mellan det 

sanna värdet och det av modellen förutspådda värdet. (Azure Machine Learning 

Studio-dokumentationen) Ju närmre noll som error-värdena visar, desto bättre 

precision har modellen. Coefficient of Determination ger en värdering av hur väl 

modellen är passad till datasetet. Ju högre värde, upp till värdet 1, desto bättre 

passad är modellen.  

Regressionsmodeller kan även utvärderas med hjälp av cross-validation, vilket in-

nebär att modellen tränas, testkörs och utvärderas i mindre iterationer på hela 

datasetet, utan att avslöja testdata för modellen. Att utvärdera med hjälp av cross-

validation hjälper till att undvika överpassning, och ger därmed en fingervisning av 

hur väl modellen kan generaliseras till nya data och på större dataset, samt även 

en indikation på hur känsligt datasetet är för variationer. Vid cross-validation in-

nebär därför en liten spridning att modellen är bättre passad och håller för större 

dataset. (Azure Machine Learning Studio-dokumentationen) Det är således detta 

värde som är viktigt för att mäta effektiviteten av modellen. 

Klassificeringsmodeller kan utvärderas på liknande sätt men får lite andra utvär-

deringsvärden. Eftersom en klassificeringsalgoritms jobb är att dela upp data i 

olika klasser utifrån mönster så baseras utvärderingen istället på hur ofta mo-

dellen lyckats klassa data korrekt. Vid så kallade binära klassificeringsalgoritmer, 

det vill säga algoritmer som delar upp data i två klasser, använder plattformen 

följande värden. 

• Accuracy, 

• Precision, 

• Recall, 

• F1 Score, och 

• AUC 

Accuracy är proportionen av korrekt klassade data i proportion till alla data. Accu-

racy är därför vanligt att titta på först. Accuracy ger dock i vissa situationer inte 
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hela sanningen. Främst gäller detta situationer då de olika klasserna är väldigt oba-

lanserade sett till mängden data. Där kan man ta hjälp av till exempel Precision-

värdet, som utgör proportionen av korrekt klassade data utifrån alla positiva re-

sultat. Även binära klassificeringsmodeller kan utvärderas med cross-validation, 

och fungerar då likadant som regressionsmodeller. (Azure Machine Learning Stu-

dio-dokumentationen) 

Vid en utvärdering av multiklassificeringsalgoritmer, det vill säga algoritmer som 

delar upp data i fler än två klasser, använder plattformen en utvärdering genom 

en matris som visar korrekta klassificeringar mot förutspådda klassificeringar för 

varje klass. Även multiklassificeringsalgoritmers effektivitet kan utvärderas med 

cross-validation. (Azure Machine Learning Studio-dokumentationen) 

Oövervakade algoritmer kan utvärderas på liknande sätt som de övervakade algo-

ritmerna ovan, men använder sig av andra värden. Klusteralgoritmer kan bland 

annat utvärderas genom följande värden. 

• Average Distance to Cluster Center, 

• Average Distance to Other Center, 

• Number of Points, och 

• Maximal Distance to Cluster Center 

Number of Points visar hur många datapunkter som tilldelats till varje kluster samt 

antalet totala datapunkter. Genom detta värde kan man se om många datapunk-

ter inte tilldelats till något kluster. Resterande värden mäter avstånden mellan 

kluster för att se deras spridning. (Azure Machine Learning Studio-dokumentat-

ionen) 

2.9 Precision kontra tolkningsbarhet 

En faktor som kanske inte alltid är så självklar vid valet av modell är tolkningsbar-

heten av modellen. Med tolkningsbarhet menas möjligheten att förstå vad mo-

dellen faktiskt gör. Detta är av särskild vikt eftersom modellen sannolikt behöver 

förklaras för andra med sämre bakgrundskunskaper inom statistik och machine 
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learning, exempelvis beslutsfattare på ett företag. (Turner, 2015) En synnerligen 

komplicerad modell kan nå en väldigt hög nivå av precision och därmed verka 

klockren för problemet i fråga, men om det inte går att tolka eller förklara hur 

modellen fungerar – går den då att lita på? Enligt Turner kan en ”trade-off” där-

med behöva göras, där precision offras till förmån för en mer tolkningsbar och 

förklarlig modell. Denna trade-off behöver värderas från fall till fall.  

(Inference.vc) 

2.10 Skalbarhet 

Skalbarhet inom dataanalysvärlden brukar vanligen betyda möjligheten att göra 

något på en större skala. Inom machine learning är presumtionen att datasetet 

redan, av behov, är storskaligt. Skalbar machine learning innebär därför att hitta 

en mer effektiv modell, eller kombination av modeller, som inte påtagligt saktas 

ner när dataseten blir ännu större. Jakten på realtidsanalyser, konstant växande 

dataset och möjligheten att ”misslyckas snabbt” skapar av naturliga skäl ett stort 

behov av att machine learning-modellerna är så effektiva som möjligt. Det krävs 

därför modeller som inte slukar för mycket minne eller andra resurser.  

Ett sätt att säkra skalbara modeller är parallell beräkning, vilket innebär att flera 

beräkningar görs samtidigt. Ett stort problem kan då brytas ner i flera mindre pro-

blem som beräknas samtidigt för att fungera mer effektivt. SGD, Stochastic Gradi-

ent Descent, är ett exempel på en skalbar metod som inom machine learning 

ibland används i till exempel regressionsmodeller.  SGD itererar med många små 

justeringar över ett dataset för att hitta minimum- och maximumvärdet. Eftersom 

SGD ger feedback och gör justeringar med så små iterationer krävs inte lika mycket 

resurser som om varje iteration hade varit större. (Bottou, 2010)  

2.11 Flexibilitet 

Det finns olika sätt att kombinera eller justera machine learning-modeller för vissa 

sammanhang. Några av dessa är 

• Bagging (bootstrap aggregating), 
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• Boosting, och 

• Stacking. 

Bagging har som mål att minska avvikelser av prediktionen genom att generera 

mer träningsdata från det ursprungliga datasetet (”bootstrap-replikeringar”). Me-

toden skapar därför ett större dataset som leder till att avvikelsers betydelse på 

utfallet minskar, men Bagging ökar inte precisionen i modellen i sig. (Dietterich, 

2000) 

Boosting använder delar av det ursprungliga datasetet för att skapa flera modeller 

som ger någorlunda acceptabla resultat, och sedan förbättra precisionen av slut-

modellen genom att kombinera modellerna och ta det bästa från varje modell ba-

serat på angivna värden. (Schapire, 2003) 

Stacking liknar Boosting i det att flera modeller används på det ursprungliga data-

setet. Skillnaden i Stacking är att en annan modell läggs till som själv lär sig vad 

som fungerar bra och mindre bra i de olika modellerna. (Dzeroski & Zenko, 2004) 

I Azure Machine Learning Studio finns vissa av dessa tekniker inbyggda i färdiga 

modeller. 

3 Metod och disponering 

3.1 Metod 

Datasetet och problemet som arbetet utgår från är ett verkliga sådana och arbetet 

har som mål att använda dessa till att ge djupare teoretiska kunskaper om liknande 

fall. Dessa kunskaper appliceras sedan genom machine learning-piloten på det ak-

tuella fallet. Detta arbete är därmed en fallstudie, där fallet är det dataset som 

sensorerna samlar in. Utfallet av fallstudien är jämförelsen och valet av mo-

dellerna som används för att analysera datasetet.  

Urvalet av forskningsmaterial för arbetet utgår från en kvalitativ metod, där ett 

urval av lämpliga artiklar och tryckta verk används. Genom att göra detta hålls ar-

betet väldigt specifikt och djupt inom ramen för arbetets syfte. Därmed bidrar 
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även det inhämtade materialet till ett mer specificerat och fokuserat bidrag till 

vetenskapen kring machine learning på tidsseriedataset.  

Eftersom de långsiktiga målen inte går att nå utan ytterligare data är valen av ana-

lyser baserade på det befintliga datasetet från demorummet, men beaktande 

kommer att tas till att datasetet kommer att växa markant.  

En hypotetisk-deduktiv metod (Flyvbjerg, 2003) kommer att användas för att for-

mulera hypoteser om vad för resultat som teoretiskt kan förväntas utifrån företa-

gets insamlade data, det vill säga vilka modeller som kommer att prestera bäst. 

Hypoteserna testas sedan genom att applicera machine learning på datasetet och 

utvärdera de valda modellerna. Detta tillvägagångssätt lämpar sig bra till machine 

learning eftersom flera modeller kommer att testas och jämföras.  

Slutligen analyseras resultatet där modellernas resultat jämförs utifrån prestation 

och potential i större, verkliga scenarion. Här dras även slutsatser och rekommen-

dationer ges för fortsatta förbättringar, eller miljöfaktorer som kan påverka resul-

tatet i andra, liknande miljöer.  

3.2 Disponering 

Detta arbete utgör examensarbetet i en kandidatutbildning i systemvetenskap 

från Luleå Tekniska Universitet. Den tillgängliga tiden är därför uppskattad till un-

gefär fyra månader på halvtid. Den inledande delen – att samla in och redogöra 

för teori - utgör större delen av de första veckorna av arbetet. Under denna tid 

säkerställs även tekniska aspekter som till exempel att kontrollera tillgång till all 

data och vald plattform. Anledningen är att eventuella tekniska strul måste redas 

ut i god tid innan faktiska data från sensorerna börjar användas. Detta upplägg 

lämnar sedan god tid till själva utförandet av datainsamling och tillämpningen av 

machine learning, som utgör merparten av arbetet.  

3.3 Aktuella analyser 

De data som samlas in av sensorerna idag är 
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• Temperatur (kelvin), 

• ljus (lux), 

• koldioxidhalt (CO2 ppm), 

• ljudnivå (dB). 

Under en diskussion med företaget kom vi fram till att det lär vara svårt att få fram 

någon värdefull sambandsanalys mellan någon kombination av dessa data. Istället 

vore det mest värdefulla, utifrån det kortsiktiga målet, att göra prediktioner på 

data från de individuella sensorerna. De framtida analyserna för de långsiktiga må-

len kommer därefter kunna kombineras med dessa analyser. De kortsiktiga pre-

diktionerna som detta arbete kommer att utgå från vid valet av modellerna är där-

för att 

• förutspå temperaturen i kontrollrummet 

• förutspå ljusstyrkan i kontrollrummet 

• förutspå koldioxidhalten i kontrollrummet 

• förutspå ljudnivån i kontrollrummet 

De olika typerna av analyser innehåller i grunden samma typ av problem. Predikt-

ionen är att få fram ett värde baserat på mönster i datum och tid. Vid jämförelsen 

av vilken modell som presterar bäst kommer därför testerna i detta arbete utföras 

för varje sensors data. 

3.4 Utförande i Azure Machine Learning Studio 

I Azure Machine Learning Studio kommer jag först att importera alla data. För varje 

analys kommer jag sedan att filtrera bort data från andra sensorer som inte an-

vänds i aktuell analys. Detta gör jag genom en SQLite-fråga, eller en så kallad SQL 

Transformation. I denna fråga genererar jag även veckodag utifrån datumet. Där-

efter behöver kvarvarande data delas upp i träningsdataset och testdataset innan 

det är dags att träna och använda en machine learning-modell för att analysera 

data. För att bedöma om modellen är överpassad kommer en cross-validation att 
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göras. Därefter används en modul för att plocka ut resultatet (”score”) från mo-

dellen och en modul för att utvärdera modellens precision. Ett exempel på hur 

detta utförande kan se ut följer nedan. 

  

4 Val och hypoteser 

4.1 Datamängd och tvättning 
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Innan valet av modeller kan göras måste datamängden kontrolleras och fördelas 

till, i minsta fall, ett träningsdataset och ett testdataset. En granskning av data-

mängden som samlats in från demorummet under perioden 1 januari 2018 till och 

med 1 april 2018 visar att mängden sensordata uppgår till ungefär 3,6 miljoner 

rader, och det är denna datamängd som kommer att användas i arbetet. Datasetet 

är således redan stort, och fortsätter växa för varje dag som går. Som tidigare re-

dogjorts för i teoridelens delkapitel 2.2 Datamängden torde en normal indelning 

vara 75% till träningsdatasetet och 25% till testdatasetet. Eftersom Azure Machine 

Learning Studios modul cross-validation använder sig av hela träningsdatasetet för 

att bedöma överpassningen är denna indelning fullgod även för att utvärdera 

överpassning.  

Utifrån analyserna har jag valt att arrangera och tvätta datasetet på följande sätt 

genom en SQLite-fråga i Azure Machine Learning Studios modul Apply SQL Trans-

formation. Jag har gjort ett urval från datasetet för en sensor per experiment, in-

samlat med datumen 1 januari 2018 till 1 april 2018. Från varje sensors data har 

jag valt kolumnen för tidsstämpeln (”timestamp”) och formaterat den till att en-

bart innehålla datum och tidpunkt. Jag har även konverterat den till datatypen da-

tetime, så att Azure Machine Learning Studio hanterar den korrekt. För att kunna 

märka trender per arbetsdagar, till exempel baserat på när det vistas operatörer i 

kontrollrummet, har jag även valt att för varje datum ta fram veckodag. Veckoda-

garna representeras i testerna av integervärdena 0-6, där 0 är söndag och 6 är 

lördag. Vidare har jag tagit med och tvättat värdekolumnen (”value”) på det sätt 

att bara det numeriska värdet kvarstår. 

4.2 Övervägningar och val av modeller 

Eftersom de färdiga machine learning-modellerna som finns i Azure Machine Le-

arning Studio i förstas hand kommer att användas kan stor vikt i detta arbete läg-

gas vid precisionen utan att behöva ta någon större hänsyn till tolkningsbarheten 

av valda modeller. Anledningen är att algoritmerna i de färdiga modellerna är nog-

grant testade och dokumenterade av utvecklarna av dem, och på så sätt även kan 
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ges ett stort förtroende. Med en egenbyggd modell hade vikten av tolkningsbarhet 

och en tydlig förklaring av hur modellen processar data vuxit avsevärt. 

Nästa beslut vid valet av algoritmer för de aktuella analyserna är att bestämma 

huruvida vi kommer att behöva använda övervakade eller oövervakade algorit-

mer. Som tidigare nämnts så är oövervakade algoritmer främst till nytta då stora 

delar av data är okända. Visserligen kan man se ”framtidens” data som okänd, men 

alla historiska data finns i vårt dataset. Alla data som finns är kompletta; det saknas 

inte några historiska data under en längre period. Alla data är dessutom struktu-

rerade. Sammantaget är alla data därför kända. Vid kända data torde en övervakad 

inlärningsalgoritm vara bäst lämpad.  

Nästa beslut är därför att avgöra vilken kategori av övervakade algoritmer som är 

ger bäst precision. Tittar vi på klassificeringsalgoritmer så är de, som tidigare 

nämnts, starka på att förutspå diskreta variabler baserat på andra historiska attri-

but. Diskreta variabler är dock varierande men förutbestämda, till exempel 

”varmt, kallt, ljummet”. Visserligen skulle en sådan klassifikation kunna användas 

även för att förutspå till exempel temperatur i ett kontrollrum, men så pass mycket 

lär inte temperaturen variera att det skulle vara en givande analys. Mest sannolikt 

skulle temperaturen alltid förutspås som varm eller ljummen. Istället måste 

regressionsalgoritmer anses vara en mer passande kategori av algoritm, eftersom 

variabeln som förutspås kan ha många, små förändringar baserat på korrelationen 

tidpunkt och - låt oss kalla det nyckelvariabler - temperatur, ljus, koldioxidhalt och 

ljudnivå. 

Eftersom sensorerna kontinuerligt samlar in nya data kommer datasetet väldigt 

snart bli väldigt massivt. Vald regressionsmodell måste därför också vara effektiv 

vid användning på massiva dataset. Modellen får inte heller vara känslig för vari-

ationer i datasetet. Därför måste modellens precision vägas mot resultatet av en 

cross-validation. 

Regressionsmodellerna som Azure-plattformen bistår med är, som tidigare 

nämnts, följande.  
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• Bayesian Linear Regression 

• Boosted Decision Tree Regression 

• Decision Forest Regression 

• Fast Forest Quantile Regression 

• Ordinal Regression 

• Poisson Regression 

• Neural Network Regression 

• Linear Regression 

Eftersom Bayesian Linear Regression lämpar sig bäst på mindre dataset är inte mo-

dellen aktuell i detta fall. En indelning i grupper är inte lämplig för de analyser som 

är aktuella för detta arbete, vilket innebär att varken Fast Forest Quantile Regress-

ion eller Ordinal Regression är lämpliga modeller. Det rör sig inte heller om counts 

eller heltal, vilket tar bort Poisson Regression. Neural Network Regression har vis-

serligen egenskapen att den kan hantera icke-linjära problem, men för den delen 

betyder inte det att modellen är direkt olämplig på linjära problem. Den kan såle-

des vara med i vår jämförelse. 

Baserat på dessa övervägningar kommer följande olika regressionsalgoritmer att 

testas mot varandra. 

• Boosted Decision Tree Regression, 

• Decision Forest Regression,  

• Neural Network Regression, och 

• Linear Regression 

4.3 Hypoteser 

Dessa hypoteser är baserade i den teorin som redovisats och utgör mina förutfat-

tade meningar av hur utfallet av fallstudien kommer att bli innan testerna gjorts. 

Dessa förutfattade meningar är baserade på förkunskap från teorin samt på insik-

ter om datasetet i fråga. Till exempel är det ett naturlig att anta att det är ljusare 

på dagen än på natten.  
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Av de fyra valda modellerna är min bedömning att skillnaden mellan precisionen 

av dem är förhållandevis liten. Anledningen till detta är i sådana fall att de data vi 

har i datasetet har förhållandevis små fluktueringar eftersom de kommer från ett 

demorum, samt att problemet i sig är ganska en-dimensionellt.   

Min hypotes är även att modellerna kommer prestera ungefär lika bra på alla olika 

sensorers data, eftersom alla olika data förutspås utifrån samma attribut; datum, 

tid och veckodag. Med detta menar jag att en viss modell inte presterar bäst på en 

typ av data och sämst på en annan. Jag tror dock att en viss försämring hos mo-

dellerna kommer att ses för ljusdata på grund av att ljuset i demorummet föränd-

ras mer än temperaturen, ljudet och koldioxidhalten. Större fluktueringar torde 

göra att det krävs mer träningsdata för ljusdata innan modellen når en hög precis-

ion.   

Även om skillnaden mellan modellerna sannolikt är liten, så kan denna skillnad 

spela större roll eftersom datamängden kommer öka markant med tiden. Det är 

även sannolikt att data från en verklig miljö ser större fluktueringar, till exempel 

vad gäller temperaturskillnader och ljudnivå. Prediktionerna kräver då en så effek-

tiv modell som möjligt.  

Baserat på teorin om de olika modellerna är min bedömning att Neural Network 

Regression kommer vara den modell som ger sämst precision i detta fall. Anled-

ningen är att modellen inte riktigt är byggd för den här typen av enklare, linjära 

problem. Detta baseras på Azure Machine Learning Studio-dokumentation om 

Neural Network Regression-modellen, där de skriver att Neural Network Regress-

ion kan användas på regressionsproblem, men passar bäst där traditionella 

regressionsmodeller inte kan hitta en bra lösning. Därefter bedömer jag att Linear 

Regression landar, eftersom modellen inte är lika sofistikerad som Boosted Decis-

ion Tree Regression och Decision Forest Regression. Slutligen bedömer jag att 

Boosted Decision Tree Regression och Decision Forest Regression ger väldigt lika 

resultat på toppen, men att Boosted Decision Tree Regression genom sitt använ-

dande av Boosting ger en större flexibilitet vid utökningen till massiva dataset. Min 
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hypotes är därför att Boosted Decision Tree Regression är modellen som är mest 

lämpad för problemet.  

5 Resultat och analys 

5.1 Om resultatet 

Resultatet som presenteras i detta kapitel är en jämförelse av de olika modellerna 

för varje sensors data. Det fullständiga resultatet för varje modell bifogas i bilaga 

1 till detta arbete.  

För att kunna analysera utvärderingarna av modellerna behöver de sammanställas 

i förhållande till varandra. Nedan följer därför två matriser som sammanställer 

varje sensors data. Den första visar utvärderingen av modellerna baserat på de 

olika mätvärdena. Den andra matrisen visar skillnaderna av det minsta och det 

högsta värdet av varje mätvärde vid en cross-validation. De fetstilta mätvärdena 

är de bästa värdena per matris. 

5.2 Temperaturdata 

Utvärdering av modeller 

 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

0.1327 0.0081 0.4635 0.5699 

Root Mean 
Squared Error 

0.2689 0.0719 0.5727 0.7152 

Relative Abso-
lute Error 

0.2320 0.0143 0.8105 0.9965 

Relative Squa-
red Error 

0.1403 0.0100 0.6363 0.9920 

Coefficient of 
Determination 

0.8597 0.9900 0.3637 0.0080 

Skillnader vid cross-validation 
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 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

0.0101 

 
0.0024 

 
0.1896 

 
0.0219 

 

Root Mean 
Squared Error 

0.0173 

 
0.0114 

 
0.1623 

 
0.0269 

 

Relative Abso-
lute Error 

0.0216 

 
0.0041 

 
0.3125 

 
0.0134 

 

Relative Squa-
red Error 

0.0191 
 

0.0032 

 
0.4046 

 
0.0018 

 

Coefficient of 
Determination 

0.0191 

 
0.0032 

 
0.4046 

 
0.0018 

 

5.3 Ljusdata 

Utvärdering av modeller 

 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

1054.5848 136.8764 1960.6103 1963.8527 

Root Mean 
Squared Error 

1702.7024 669.7261 2361.0911 2347.1943 

Relative Abso-
lute Error 

0.5355 0.0675 0.9955 0.9971 

Relative Squa-
red Error 

0.5204 0.0805 1.0006 0.9889 

Coefficient of 
Determination 

0.4796 0.9195 -0.0006 0.0111 

Skillnader vid cross-validation 

 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

67.1076 

 
35.1053 

 
1044.8007 

 
48.44586 
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Root Mean 
Squared Error 

58.0139 

 
179.5077 

 
1084.5048 

 
50.68853 

 

Relative Abso-
lute Error 

0.0309 

 
0.0163 

 
0.5393 

 
0.0094 

 

Relative Squa-
red Error 

0.0296 
 

0.0389 

 
1.4117 

 
0.0043 

 

Coefficient of 
Determination 

0.0296 

 
0.0389 

 
1.4117 

 
0.0043 

 

5.4 Koldioxiddata 

Utvärdering av modeller 

 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

15.2290 1.3031 23.0018 24.9239 

Root Mean 
Squared Error 

38.1396 3.6431 49.2597 49.2711 

Relative Abso-
lute Error 

0.6166 0.0528 0.9313 1.0009 

Relative Squa-
red Error 

0.5961 0.0054 0.9944 0.9949 

Coefficient of 
Determination 

0.4039 0.9946 0.0056 0.0051 

Skillnader vid cross-validation 

 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

1.7193 

 
0.1264 

 
5.8035 

 
1.3426 

 

Root Mean 
Squared Error 

4.3484 

 
2.1968 

 
6.7713 

 
5.1140 

 

Relative Abso-
lute Error 

0.0516 

 
0.0076 

 
0.2485 

 
0.0355 
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Relative Squa-
red Error 

0.0996 
 

0.0097 

 
0.2154 

 
0.0026 

 

Coefficient of 
Determination 

0.0996 

 
0.0097 

 
0.2154 

 
0.0026 

 

 

5.5 Ljuddata 

Utvärdering av modeller 

 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

135.7158 123.6956 99.6841 148.3947 

Root Mean 
Squared Error 

273.8399 269.0575 308.3168 291.7425 

Relative Abso-
lute Error 

0.9295 0.8471 0.6827 1.0163 

Relative Squa-
red Error 

0.8809 0.8504 1.1167 0.9999 

Coefficient of 
Determination 

0.1191 0.1496 -0.1167 0.0001 

Skillnader vid cross-validation 

 Boosted Decision 
Tree 

Decision 
Forest 

Neural 
Network 

Linear 
Regression 

Mean Absolute 
Error 

17.6665 

 
27.3885 

 
27.5901 

 
20.6603 

 

Root Mean 
Squared Error 

66.0798 

 
70.8116 

 
79.4472 

 
75.7922 

 

Relative Abso-
lute Error 

0.1505 

 
0.1736 

 
0.0357 

 
0.1201 

 

Relative Squa-
red Error 

0.1123 

 
0.2529 

 
0.0285 

 
0.0053 
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Coefficient of 
Determination 

0.1123 

 
0.2529 

 
0.0285 

 
0.0053 

 

 

5.6 Analys av resultat 

Bäst precision har den modell som har error-värden så nära noll som möjligt, med 

en Coefficient of Determination så nära 1 som möjligt. Mest konsekvent mot över-

passning är den modell som håller jämnast prestanda mot alla folds i vår cross-

validation, det vill säga den modellen som har minst skillnader mellan minsta och 

högsta värdet. Cross-validation-värdena är således ett tecken på modellens effek-

tivitet.  

Ganska snabbt går av ovan matriser urskilja att Neural Network Regression preste-

rar överlag sämst av alla modeller. Modellen visar vissa bra mätvärden på särskilda 

data, till exempel ljuddata, men är långt ifrån konsekvent över alla sensorers data. 

Att Neural Network Regression inte skulle prestera på topp stämmer överens med 

den hypotes jag hade om modellen före testerna. En mer överraskande upptäckt 

är dock hur dåligt en enklare Linear Regression-modell fungerade på datasetet. I 

flera kategorier presterade modellen lika dåligt som Neural Network Regression. 

Detta trots att problemet som modellen försöker lösa är tämligen enkelt. Mo-

dellen presterade dåligt jämfört med de andra modellerna vad gäller precisionen 

över mer eller mindre vartenda mätvärde. Vi kan utläsa att Linear Regression hade 

bästa, det vill säga minsta, skillnaden i vår cross-validation vad gäller mätvärdet 

Coefficient of Determination på alla sensorers data. Vi kan emellertid även se att 

modellens sådant värde var sämst, det vill säga längst ifrån värdet 1, av alla mo-

deller för alla data förutom ljuddata. Detta innebär att modellen alltjämt inte är 

stabil vid införandet av nya data. Det går också ganska enkelt att utläsa att Decision 

Forest Regression presterade märkbart bättre än alla andra modeller på datasetet 

sett över nästan varje enskilt mätvärde från varje sensors data. Boosted Decision 

Tree hade svårigheter att uppnå samma precision trots användandet av Boosting-

tekniken, framförallt på ljus- och koldioxiddata. 
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Vid ljuddata-mätningen hade ingen av modellerna en särskilt bra Coefficient of De-

termination. Detta innebär att ingen av modellerna hade generaliserats bra till in-

förandet av nya data. Vidare går det se att modellerna presterade betydligt bättre 

på temperaturdata än vad de gjorde på till exempel ljusdata. Den främsta anled-

ningen till detta torde vara att ännu större mängd träningsdata krävs för att mo-

dellerna ska få en ökad precision för till exempel ljuddata och ljusdata. Den tem-

peraturdata som finns i datasetet i dagsläget är väldigt jämn och modellerna krä-

ver därmed en mindre mängd data för att se mönstret i datasetet i jämförelse med 

ljuddata och ljusdata. 

6 Diskussion 

Införandet av veckodag som en del av beräkningen ger mer intressanta och verk-

lighetsförankrade analyser – framförallt om kontrollrummet är obemannat vissa 

veckodagar – men innebär också att mer träningsdata behövs, eftersom värdet för 

veckodagar inte är lika varierande och som till exempel tidpunkt på dagen. Detta 

är främst framträdande på de sensordata som har någorlunda stora avvikelser i 

testdatasetet, till exempel ljuddata och ljusdata. Med ett ännu större träningsda-

taset skulle modellernas precision därför sannolikt öka överlag. Denna ökning 

torde dock inte innebära att någon modell skulle gå om en annan.  

Resultatet visar även att det överlag inte var en lika jämn kamp mellan Boosted 

Decision Tree Regression och Decision Forest Regression som jag trott i min hypo-

tes. Även om Boosted Decision Tree inte presterade avsevärt mycket sämre på 

ljud- och temperaturdata så presterade modellen påtagligt sämre på ljus- och kol-

dioxiddata. Decision Forest Regression använder sig inte av Boosting men vinner 

trots det precisionstävlingen övertygande. Detta visar att Boosting inte är något 

som passar alla typer av modeller, problem och dataset. Modeller som inte använ-

der sig av tekniken kan fortfarande ha bättre precision i vissa fall. Eftersom Decis-

ion Forest Regression-modellen visade sig så precis över i princip alla mätvärden 

är det också rimligt att anta att modellen skulle prestera bra även vid en massiv 

utökning av datasetet.  
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Det är också av vikt att lyfta att en stor faktor i modellernas precision även faller 

på problemet i fråga. I detta arbete var problemet tämligen en-dimensionellt och 

enkelt. Värdet förutspås utifrån datum, tidpunkt och veckodag. I mer komplexa 

fall där betydligt fler attribut spelar in i prediktionen kan resultatet bli annorlunda. 

Nya tester skulle i sådana fall behöva göras. När problemet blir mer komplext krävs 

även mer träningsdata för att modellen ska kunna göra en pålitlig prediktion. Vi-

dare måste lyftas att inkluderandet av datum i prediktionerna sannolikt inte ger 

något större värde i dagsläget, eftersom datamängden är begränsad till en så liten 

del av året, vilket innebär att inkluderandet av datum lär ge mer värde när data-

mängden uppgår till flera år av data. Värdet av prediktionerna kommer även mar-

kant öka när man i framtiden inkluderar kringliggande data som kan påverka vär-

dena, till exempel väderdata. Detta arbete visar emellertid, i linje med arbetets 

syfte, vilka faktorer som behöver tas hänsyn till vid val av modell på ett massivt 

tidsseriedataset. Resultatet är inte begränsat till kontrollrum utan kan användas 

för andra tidsseriedataset. För att utfallet ska bli någorlunda likt krävs det emel-

lertid att datasetet är någorlunda liknande strukturerat, det vill säga med värden 

per datum, tid och veckodag.  

Resultatet av detta arbete står sig väl mot den övriga forskningen om machine 

learning-modeller på tidsseriedataset eftersom modellerna som använts i detta 

arbete finns färdigbyggda i Azure Machine Learning Studio. De är enkla att snabbt 

bygga upp och börja använda, och bidrar därför till ett bra insteg in i machine le-

arning. Det bör dock lyftas fram att de mer avancerade och specialbyggda mo-

dellerna som användes i bland annat Ahmed och Atiyas studie eventuellt kan nå 

ännu bättre resultat, och kanske framförallt klara ännu högre press på antal på-

verkande attribut vid ett mer komplext problem. För att utforska detta skulle mer 

avancerade tester behöva göras med jämförelser mellan Decision Forest Regress-

ion-modellen i Azure Machine Learning Studio och modellerna i Ahmed och Atiyas 

studie. Detta skulle kunna vara ett förslag för fortsatt forskning i ämnet.  
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En annan förändring som skulle kunna förändra resultatet är om standardpara-

metrarna för modellerna skulle justeras för att förbättra modellerna. En sådan för-

ändring skulle kräva ytterligare tester men skulle potentiellt kunna förbättra resul-

tatet av modellerna ytterligare.  

8 Slutsats 

Syftet med arbetet var att utreda vilka machine learning-modeller i plattformen 

Azure Machine Learning Studio som lämpar sig bäst till att användas på ett stort 

och ständigt växande tidsseriedataset. Efter testerna har arbetet visat att den mo-

dell som presterade överlag bäst var Decision Forest Regression. Detta trots att 

den främsta konkurrerande modellen använde sig av Boosting för att förbättra sin 

precision. Utvärderingen av den vinnande modellen var även så övertygande att 

modellen torde hålla även för ännu större dataset. Vid komplexare problem kan 

en ny jämförelse dock behöva göras, eftersom fler attribut då sätter press på mo-

dellens prestanda. För varje nytt attribut som förs in blir problemet mer komplext 

och modellen kräver därmed även mer data för att kunna göra pålitliga predikt-

ioner. Slutligen kan justeringar av standardparametrarna för modellerna förändra 

resultatet. Sådana justeringar skulle dock även kräva ytterligare tester.  
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Bilaga 1 - Resultat 

Presentation av resultat för alla tester. Bifogat i denna bilaga är testernas mätvär-

den från modulerna Evaluate Model (de inledande värdena för varje sensor och 

modell) och Cross-validation (matrisen för varje sensor och modell) som visar pre-

cisionen av modellen och hur passad modellen är till befintliga data.  

Temperaturdata 

Boosted Decision Tree 

Mean Absolute Error 0.1327 

Root Mean Squared Error 0.2689 

Relative Absolute Error 0.2320 

Relative Squared Error 0.1403 

Coefficient of Determination 0.8597 

   

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

129.2577 249.0819 0.977754 0.905092 0.094908 

144.8952 289.0254 0.923153 0.890573 0.109427 

141.1897 283.6129 0.971488 0.917543 0.082457 

138.2311 266.9075 0.938592 0.898074 0.101926 

142.033 274.5832 0.935712 0.874296 0.125704 

146.9242 315.1617 0.876236 0.878018 0.121982 

145.1481 279.4322 0.956355 0.952172 0.047828 

146.032 282.9761 0.898127 0.871586 0.128414 

137.6391 258.4564 1.026752 0.983924 0.016076 

144.1073 299.5346 0.919917 0.933578 0.066422 

141.5457 279.8772 0.942409 0.910486 0.089514 
     

     

Min Min Min Min Min 

129.2577 249.0819 0.8762 0.8716 0.0161 

     

Max Max Max Max Max 

146.9242 315.1617 1.0268 0.9839 0.1284 

     

Diff     
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17.6665 66.0798 0.1505 0.1123 0.1123 
 

Decision Forest 

Mean Absolute Error 0.0081 

Root Mean Squared Error 0.0719 

Relative Absolute Error 0.0143 

Relative Squared Error 0.0100 

Coefficient of Determination 0.9900 

    

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

108.8794 239.2563 0.823605 0.835094 0.164906 

125.4975 281.8007 0.799567 0.846606 0.153394 

120.5723 251.3304 0.829625 0.72055 0.27945 

127.9535 277.2852 0.868806 0.969268 0.030732 

132.9042 280.3862 0.875572 0.911641 0.088359 

136.2679 310.068 0.812684 0.849865 0.150135 

125.3206 269.9066 0.825715 0.888361 0.111639 

130.8579 280.1204 0.804804 0.854083 0.145917 

130.4596 257.0733 0.973194 0.973422 0.026578 

131.8907 296.6006 0.841932 0.915378 0.084622 

127.0604 274.3828 0.84555 0.876427 0.123573 
     

     

Min Min Min Min Min 

108.8794 239.2563 0.7996 0.7206 0.0266 

     

Max Max Max Max Max 

136.2679 310.0680 0.9732 0.9734 0.2795 

     

Diff     

27.3885 70.8116 0.1736 0.2529 0.2529 
 

Neural Network Regression 

Mean Absolute Error 0.4635 

Root Mean Squared Error 0.5727 

Relative Absolute Error 0.8105 

Relative Squared Error 0.6363 

Coefficient of Determination 0.3637 
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Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

88.94452 276.51154 0.67281 1.115411 -0.115411 

107.5203 324.59286 0.685031 1.123247 -0.123247 

98.71917 312.10621 0.67926 1.111167 -0.111167 

98.76592 298.46198 0.670622 1.122971 -0.122971 

101.8352 310.8158 0.670889 1.120255 -0.120255 

116.5346 355.95875 0.694997 1.120046 -0.120046 

104.9397 304.98658 0.691429 1.13429 -0.13429 

113.2675 323.57819 0.696619 1.139644 -0.139644 

94.6117 277.20477 0.705779 1.131849 -0.131849 

110.6419 329.15969 0.706289 1.127378 -0.127378 

103.578 311.33764 0.687372 1.124626 -0.124626 
     

     

Min Min Min Min Min 

88.9445 276.5115 0.6706 1.1112 -0.1396 

     

Max Max Max Max Max 

116.5346 355.9587 0.7063 1.1396 -0.1112 

     

Diff     

27.5901 79.4472 0.0357 0.0285 0.0285 
 

Linear Regression 

Mean Absolute Error 0.5699 

Root Mean Squared Error 0.7152 

Relative Absolute Error 0.9965 

Relative Squared Error 0.9920 

Coefficient of Determination 0.0080 

     

Mean Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

141.860078 262.0263 1.073084 1.001608 -0.00161 

153.886763 306.0315 0.98044 0.998457 0.001543 

148.55535 296.155 1.022169 1.000489 -0.00049 

150.237784 281.733 1.020117 1.000612 -0.00061 
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152.722159 293.3589 1.006132 0.997951 0.002049 

159.798193 336.3364 0.953015 0.999964 0.000036 

150.971739 286.7656 0.994726 1.002805 -0.00281 

156.523227 303.248 0.962651 1.000936 -0.00094 

139.137912 260.5442 1.037933 0.999885 0.000115 

153.138128 309.6204 0.977566 0.997506 0.002494 

150.683133 293.5819 1.002783 1.000021 -2.1E-05 
     

     

Min Min Min Min Min 

139.1379 260.5442 0.9530 0.9975 -0.0028 

     

Max Max Max Max Max 

159.7982 336.3364 1.0731 1.0028 0.0025 

     

Diff     

20.6603 75.7922 0.1201 0.0053 0.0053 
 

Ljusdata 

Boosted Decision Tree 

Mean Absolute Error 1054.5848 

Root Mean Squared Error 1702.7024 

Relative Absolute Error 0.5355 

Relative Squared Error 0.5204 

Coefficient of Determination 0.4796 

   

Mean Ab-
solute Er-
ror 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

1089.711 1739.776 0.554443 0.540534 0.459466 

1088.166 1740.114 0.543213 0.534639 0.465361 

1047.353 1699.7 0.534413 0.511733 0.488267 

1032.42 1683.015 0.527843 0.51092 0.48908 

1054.447 1719.331 0.537042 0.524117 0.475883 

1065.277 1712.627 0.536044 0.51683 0.48317 

1069.677 1741.029 0.536014 0.526916 0.473084 

1055.465 1708.437 0.53522 0.517762 0.482238 

1022.604 1686.563 0.523579 0.515524 0.484476 

1066.693 1721.498 0.539305 0.527903 0.472097 

1059.181 1715.209 0.536712 0.522688 0.477312 
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Min Min Min Min Min 

1022.6039 1683.0153 0.5236 0.5109 0.4595 

     

Max Max Max Max Max 

1089.7114 1741.0292 0.5544 0.5405 0.4891 

     

Diff     

67.1076 58.0139 0.0309 0.0296 0.0296 

 

Decision Forest Regression 

Mean Absolute Error 136.8764 

Root Mean Squared Error 669.7261 

Relative Absolute Error 0.0675 

Relative Squared Error 0.0805 

Coefficient of Determination 0.9195 

    

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

145.7619 724.951 0.074163 0.093854 0.906146 

139.0993 689.7705 0.069438 0.084007 0.915993 

130.1887 649.796 0.066429 0.074792 0.925208 

126.3696 586.501 0.064609 0.062046 0.937954 

123.6278 612.6089 0.062965 0.066539 0.933461 

140.7271 716.0222 0.070813 0.090339 0.909661 

153.1154 752.2257 0.076726 0.098362 0.901638 

143.3077 678.0473 0.072671 0.081555 0.918445 

118.0101 572.718 0.060422 0.059446 0.940554 

125.5785 619.6776 0.063491 0.068403 0.931597 

134.5786 660.2318 0.068173 0.077934 0.922066 
     

     

Min Min Min Min Min 

118.0101 572.7180 0.0604 0.0594 0.9016 

     

Max Max Max Max Max 

153.1154 752.2257 0.0767 0.0984 0.9406 

     

Diff     



Machine learning på tidsseriedataset – sensordata som ger mening 
- Richard Johansson, 2018 

 
 

6 
 

 

35.1053 179.5077 0.0163 0.0389 0.0389 

 

Neural Network Regression 

Mean Absolute Error 1960.6103 

Root Mean Squared Error 2361.0911 

Relative Absolute Error 0.9955 

Relative Squared Error 1.0006 

Coefficient of Determination -0.0006 

   

Mean Ab-
solute Er-
ror 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

2480.038 3024.333 1.261839 1.63341 -0.63341 

2519.193 3069.954 1.257583 1.664061 -0.66406 

2480.499 3016.41 1.265677 1.611683 -0.61168 

2475.12 3023.985 1.265448 1.649438 -0.64944 

2470.265 3013.701 1.258135 1.610312 -0.61031 

2514.333 3053.639 1.265205 1.643074 -0.64307 

2459.771 3014.872 1.232588 1.580035 -0.58004 

2484.078 3030.594 1.259661 1.629252 -0.62925 

2474.237 3020.612 1.266823 1.653612 -0.65361 

3504.572 4098.206 1.771862 2.991771 -1.99177 

2586.211 3136.631 1.310482 1.766665 -0.76667 
     

     

Min Min Min Min Min 

2459.7712 3013.7013 1.2326 1.5800 -1.9918 

     

Max Max Max Max Max 

3504.5719 4098.2061 1.7719 2.9918 -0.5800 

     

Diff     

1044.8007 1084.5048 0.5393 1.4117 1.4117 

 

Linear Regression 

Mean Absolute Error 1963.8527 

Root Mean Squared Error 2347.1943 

Relative Absolute Error 0.9971 
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Relative Squared Error 0.9889 

Coefficient of Determination 0.0111 

    

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

1967.164 2353.634 1.00089 0.989268 0.010732 

1989.568 2362.904 0.993194 0.98582 0.01418 

1964.064 2360.849 1.002166 0.987268 0.012732 

1952.562 2339.583 0.998281 0.987311 0.012689 

1968.56 2361.628 1.002611 0.988855 0.011145 

1978.956 2366.159 0.995805 0.986529 0.013471 

1998.771 2385.687 1.001581 0.989364 0.010636 

1965.956 2356.452 0.996925 0.985031 0.014969 

1950.325 2334.998 0.998578 0.988136 0.011864 

1970.706 2354.801 0.996361 0.987755 0.012245 

1970.663 2357.67 0.998639 0.987534 0.012466 
     

     

Min Min Min Min Min 

1950.325 2334.998 0.993194 0.985031 0.010636 

     

Max Max Max Max Max 

1998.771 2385.687 1.002611 0.989364 0.014969 

     

Diff     

48.44586 50.68853 0.009417 0.004333 0.004333 

 

Koldioxiddata 

Boosted Decision Tree 

Mean Absolute Error 15.2290 

Root Mean Squared Error 38.1396 

Relative Absolute Error 0.6166 

Relative Squared Error 0.5961 

Coefficient of Determination 0.4039 
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Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

15.82862 40.24738 0.611456 0.606007 0.393993 

15.57845 37.98449 0.640465 0.648854 0.351146 

15.42356 39.56075 0.642929 0.679344 0.320656 

16.13182 39.49952 0.663086 0.705608 0.294392 

16.07058 40.17726 0.631354 0.627407 0.372593 

15.99199 39.65983 0.638269 0.63279 0.36721 

16.20757 39.04137 0.634248 0.624593 0.375407 

15.6832 39.77306 0.613875 0.60979 0.39021 

17.14281 42.33289 0.654148 0.657342 0.342658 

15.85954 39.20324 0.631605 0.639517 0.360483 

15.99181 39.74798 0.636144 0.643125 0.356875 
     

     

Min Min Min Min Min 

15.4236 37.9845 0.6115 0.6060 0.2944 

     

Max Max Max Max Max 

17.1428 42.3329 0.6631 0.7056 0.3940 

     

Diff     

1.7193 4.3484 0.0516 0.0996 0.0996 

 

Decision Forest Regression 

Mean Absolute Error 1.3031 

Root Mean Squared Error 3.6431 

Relative Absolute Error 0.0528 

Relative Squared Error 0.0054 

Coefficient of Determination 0.9946 

    

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

1.384067 3.856727 0.053466 0.005565 0.994435 

1.48592 5.360316 0.061089 0.012922 0.987078 

1.384677 4.141604 0.05772 0.007446 0.992554 

1.405115 4.412905 0.057756 0.008807 0.991193 

1.510466 4.583183 0.059341 0.008164 0.991836 
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1.385117 4.445749 0.055283 0.007951 0.992049 

1.493578 4.889547 0.058448 0.009797 0.990203 

1.386618 4.236823 0.054275 0.00692 0.99308 

1.479178 4.390478 0.056444 0.007071 0.992929 

1.502735 6.053542 0.059846 0.015249 0.984751 

1.441747 4.637087 0.057367 0.008989 0.991011 
     

     

Min Min Min Min Min 

1.3841 3.8567 0.0535 0.0056 0.9848 

     

Max Max Max Max Max 

1.5105 6.0535 0.0611 0.0152 0.9944 

     

Diff     

0.1264 2.1968 0.0076 0.0097 0.0097 
 

Neural Network Regression 

Mean Absolute Error 23.0018 

Root Mean Squared Error 49.2597 

Relative Absolute Error 0.9313 

Relative Squared Error 0.9944 

Coefficient of Determination 0.0056 

   

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

27.44913 55.11387 1.060354 1.136382 -0.13638 

22.83851 48.34255 0.938942 1.050977 -0.05098 

27.26403 51.93552 1.136497 1.17082 -0.17082 

28.64203 52.01399 1.177309 1.223546 -0.22355 

25.04601 52.61507 0.983965 1.075993 -0.07599 

24.43939 54.06813 0.975419 1.176091 -0.17609 

25.55656 51.89911 1.000101 1.10374 -0.10374 

27.16363 54.1867 1.063245 1.131846 -0.13185 

26.26461 54.58251 1.002224 1.092805 -0.09281 

23.32279 49.22072 0.928828 1.008102 -0.0081 

25.79867 52.39782 1.026688 1.11703 -0.11703 
     

     

Min Min Min Min Min 
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22.8385 48.3426 0.9288 1.0081 -0.2235 

     

Max Max Max Max Max 

28.6420 55.1139 1.1773 1.2235 -0.0081 

     

Diff     

5.8035 6.7713 0.2485 0.2154 0.2154 
 

Linear Regression 

Mean Absolute Error 24.9239 

Root Mean Squared Error 49.2711 

Relative Absolute Error 1.0009 

Relative Squared Error 0.9949 

Coefficient of Determination 0.0051 

    

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

25.66186 51.60489 0.991312 0.996286 0.003714 

24.67152 47.01683 1.014302 0.994125 0.005875 

24.5953 47.89439 1.025251 0.995704 0.004296 

24.71672 46.94593 1.015962 0.996726 0.003274 

25.34749 50.5952 0.995809 0.994965 0.005035 

25.11378 49.72428 1.002336 0.994707 0.005293 

25.3826 49.31794 0.993294 0.996682 0.003318 

25.49176 50.79972 0.997805 0.994775 0.005225 

25.93787 52.05991 0.989756 0.994128 0.005872 

25.17848 48.87812 1.002731 0.994117 0.005883 

25.20974 49.48372 1.002856 0.995221 0.004779 
     

     

Min Min Min Min Min 

24.5953 46.9459 0.9898 0.9941 0.0033 

     

Max Max Max Max Max 

25.9379 52.0599 1.0253 0.9967 0.0059 

     

Diff     

1.3426 5.1140 0.0355 0.0026 0.0026 
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Ljuddata 

Boosted Decision Tree 

Mean Absolute Error 135.7158 

Root Mean Squared Error 273.8399 

Relative Absolute Error 0.9295 

Relative Squared Error 0.8809 

Coefficient of Determination 0.1191 

   

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

129.2577 249.0819 0.977754 0.905092 0.094908 

144.8952 289.0254 0.923153 0.890573 0.109427 

141.1897 283.6129 0.971488 0.917543 0.082457 

138.2311 266.9075 0.938592 0.898074 0.101926 

142.033 274.5832 0.935712 0.874296 0.125704 

146.9242 315.1617 0.876236 0.878018 0.121982 

145.1481 279.4322 0.956355 0.952172 0.047828 

146.032 282.9761 0.898127 0.871586 0.128414 

137.6391 258.4564 1.026752 0.983924 0.016076 

144.1073 299.5346 0.919917 0.933578 0.066422 

141.5457 279.8772 0.942409 0.910486 0.089514 
     

     

Min Min Min Min Min 

129.2577 249.0819 0.8762 0.8716 0.0161 

     

Max Max Max Max Max 

146.9242 315.1617 1.0268 0.9839 0.1284 

     

Diff     

17.6665 66.0798 0.1505 0.1123 0.1123 
 

Decision Forest Regression 

Mean Absolute Error 123.6956 

Root Mean Squared Error 269.0575 

Relative Absolute Error 0.8471 
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Relative Squared Error 0.8504 

Coefficient of Determination 0.1496 

    

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

108.8794 239.2563 0.823605 0.835094 0.164906 

125.4975 281.8007 0.799567 0.846606 0.153394 

120.5723 251.3304 0.829625 0.72055 0.27945 

127.9535 277.2852 0.868806 0.969268 0.030732 

132.9042 280.3862 0.875572 0.911641 0.088359 

136.2679 310.068 0.812684 0.849865 0.150135 

125.3206 269.9066 0.825715 0.888361 0.111639 

130.8579 280.1204 0.804804 0.854083 0.145917 

130.4596 257.0733 0.973194 0.973422 0.026578 

131.8907 296.6006 0.841932 0.915378 0.084622 

127.0604 274.3828 0.84555 0.876427 0.123573 
     

     

Min Min Min Min Min 

108.8794 239.2563 0.7996 0.7206 0.0266 

     

Max Max Max Max Max 

136.2679 310.0680 0.9732 0.9734 0.2795 

     

Diff     

27.3885 70.8116 0.1736 0.2529 0.2529 
 

Neural Network Regression 

Mean Absolute Error 99.6841 

Root Mean Squared Error 308.3168 

Relative Absolute Error 0.6827 

Relative Squared Error 1.1167 

Coefficient of Determination -0.1167 

   

Mean 
Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

88.94452 276.51154 0.67281 1.115411 -0.115411 
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107.5203 324.59286 0.685031 1.123247 -0.123247 

98.71917 312.10621 0.67926 1.111167 -0.111167 

98.76592 298.46198 0.670622 1.122971 -0.122971 

101.8352 310.8158 0.670889 1.120255 -0.120255 

116.5346 355.95875 0.694997 1.120046 -0.120046 

104.9397 304.98658 0.691429 1.13429 -0.13429 

113.2675 323.57819 0.696619 1.139644 -0.139644 

94.6117 277.20477 0.705779 1.131849 -0.131849 

110.6419 329.15969 0.706289 1.127378 -0.127378 

103.578 311.33764 0.687372 1.124626 -0.124626 
     

     

Min Min Min Min Min 

88.9445 276.5115 0.6706 1.1112 -0.1396 

     

Max Max Max Max Max 

116.5346 355.9587 0.7063 1.1396 -0.1112 

     

Diff     

27.5901 79.4472 0.0357 0.0285 0.0285 
 

Linear Regression 

Mean Absolute Error 148.3947 

Root Mean Squared Error 291.7425 

Relative Absolute Error 1.0163 

Relative Squared Error 0.9999 

Coefficient of Determination 0.0001 

     

Mean Absolute 
Error 

Root 
Mean 
Squared 
Error 

Relative 
Absolute 
Error 

Relative 
Squared 
Error 

Coefficient of 
Determinat-
ion 

141.860078 262.0263 1.073084 1.001608 -0.00161 

153.886763 306.0315 0.98044 0.998457 0.001543 

148.55535 296.155 1.022169 1.000489 -0.00049 

150.237784 281.733 1.020117 1.000612 -0.00061 

152.722159 293.3589 1.006132 0.997951 0.002049 

159.798193 336.3364 0.953015 0.999964 0.000036 

150.971739 286.7656 0.994726 1.002805 -0.00281 

156.523227 303.248 0.962651 1.000936 -0.00094 

139.137912 260.5442 1.037933 0.999885 0.000115 

153.138128 309.6204 0.977566 0.997506 0.002494 
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150.683133 293.5819 1.002783 1.000021 -2.1E-05 
     

     

Min Min Min Min Min 

139.1379 260.5442 0.9530 0.9975 -0.0028 

     

Max Max Max Max Max 

159.7982 336.3364 1.0731 1.0028 0.0025 

     

Diff     

20.6603 75.7922 0.1201 0.0053 0.0053 
 


