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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket 
bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos 
utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter 
examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som 
medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom 
programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara 
anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad 
systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. 
Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel 
kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt 
(t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även 
presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett 
examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas 
även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och 
eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract  
There exists a need to classify large amounts of data efficiently. Predictive modeling is a form 

of data mining where predictions can be made based on earlier experience. These predictions 

are then presented in a model. The accuracy VS comprehensibility trade-off is a term that 

describes how accurate models often are opaque, while transparent models often have lower 

accuracy. This is a problem because there is a need for models that are both accurate and 

comprehensible. 

 

This study presents a way of creating a model that has the accuracy of an opaque model, but 

at the same time has  a higher comprehensibility. Two algorithms are presented for generating 

a hybrid model that is based on decision trees. The model includes  an implementation of a 

Random Forest which is used as a leaf node in the model. Controlled experiments and 

statistical tests were performed to measure the accuracy of the hybrid model against J48 and 

Random Forest. The accuracy was also measured against decision trees generated by the 

genetic programming implemented in the G-REX framework. 

 

The results show that the hybrid model can achieve an accuracy comparable to Random 

Forest yet still handle on average 39,21% of the instances with standard prediction leaves. 

Therefore the hybrid model presented in this study is more comprehensible than Random 

Forest without a significant difference in accuracy. 
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Sammanfattning 
Det finns idag ett stort behov av att kunna klassificera stora mängder data på ett effektivt sätt. 

Prediktiv modellering är ett område inom data mining där prediktioner kan utföras baserat på 

tidigare erfarenheter. Dessa prediktioner presenteras sedan i en modell. Avvägningen mellan 

tolkningsbarhet och träffsäkerhet är ett begrepp som beskriver hur träffsäkra modeller ofta är 

ogenomskinliga, medan genomskinliga modeller ofta har lägre träffsäkerhet. Detta är ett 

problem eftersom det finns ett behov av modeller som är både träffsäkra och tolkningsbara. 

 

I denna studie visas hur man kan gå till väga för att skapa en modell som har en träffsäkerhet i 

klass med en ogenomskinlig modell, men samtidigt har en högre tolkningsbarhet. Två 

algoritmer presenteras för att ta fram en hybridmodell som bygger på beslutsträd där en 

implementering av Random Forest hanteras som alternativa lövnoder. Kontrollerade 

experiment och statistiska tester genomfördes för att mäta hybridmodellens träffsäkerhet mot 

träffsäkerheten hos J48 och Random Forest. Träffsäkerheten mättes även mot beslutsträd som 

genererats av den genetiska programmeringen som finns implementerad i ramverket G-REX. 

 

Resultatet visar att hybridmodellen kan uppnå en träffsäkerhet som är jämförbar med Random 

Forest men samtidigt hanterar de vanliga prediktionslöven i genomsnitt 39,21% av 

instanserna. Alltså är den hybridmodell som presenteras i studien mer tolkningsbar än 

Random Forest utan att ha någon signifikant skillnad i träffsäkerhet. 
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1 Introduktion 
Dagens tekniska framsteg gör att system genererar mer och mer data vilket leder till att det 

blir allt svårare för experter att sålla ut relevant information. Det är ett alltmer förekommande 

problem att datamängder är så stora att de inte längre är hanterbara, därför är det tydligt att det 

finns ett ökat behov av automatisering av processen att sålla ut informationen som är relevant. 

 

Data mining bygger på att analysera stora mängder data och finna samband mellan 

datainstanser i form av mönster och relationer. Data mining är en form av maskininlärning, 

och strävar efter att förbättra resultat utifrån tidigare erfarenhet. Klassificering är en typ av 

data mining som delar in data i bestämda klasser. En typ av klassificering som kallas prediktiv 

modellering bygger på att okända exempel behandlas och det utförs en beräkning av 

sannolikheten att ett okänt exempel tillhör en viss klass utifrån tidigare erfarenheter (Russell 

et al. 2010). Prediktiv modellering används idag inom många områden från medicinsk 

forskning till framtagande av väderprognoser. 

 

Tolkningsbarheten hos en modell gör det möjligt för användaren att förstå varför specifika 

prediktioner har utförts. Ulf Johansson (2007) beskriver att en modell som inte är tolkningsbar 

kallas för en ogenomskinlig modell och en modell som har hög tolkningsbarhet kallas för 

genomskinlig. 

 

Ogenomskinliga modeller är generellt mer träffsäkra eftersom de ofta kan modellera mer 

komplexa samband, medan genomskinliga modeller ofta blir mindre träffsäkra. För att uppnå 

hög tolkningsbarhet måste träffsäkerhet offras. Detta kallas för the Accuracy vs. 

Comprehensibility Trade-Off. 

 

Beslutsträd är en genomskinlig modell som har en trädstruktur där lövnoder motsvarar 

prediktioner. Beslutsträd är vanligtvis girigt optimerade, vilket betyder att modellen byggs 

upp genom handlingar som vid nuvarande nod ger bäst resultat. Detta motarbetar modellens 

träffsäkerhet eftersom den då inte är utformad efter vad som är optimalt för den färdiga 

modellen, utan efter vad som antogs vara optimalt under uppbyggnaden. Ifall beslutsträdet var 

utformat efter vad som är optimalt i varje nod så skulle hela modellen vara globalt optimerad. 

Att skapa globalt optimerade beslutsträd är NP-komplett men går att uppnå med hjälp av 

genetisk programmering (Bramer 2007). 

 

Genetisk programmering bygger på Darwins (1859) teorier om naturligt urval. Datorprogram 

jämförs med varandra med hjälp av en fitnessfunktion och de som är bäst anpassade för den 

uppgift som ska utföras identifieras. Därefter skapas kombinationer av dessa program och en 

ny generation tas fram som ärver egenskaper från de starkaste individerna från föregående 

generation. Denna process upprepas ett flertal gånger och på så sätt evolveras det fram 

program som är bättre anpassade för uppgiften än den initiala strukturen (Koza 1990). 

 

Ensembler är en metodtyp som ofta har hög träffsäkerhet men låg tolkningsbarhet. En 

ensemble är en samling modeller som tillsammans utför en klassificering. De olika 

modellerna som bygger upp ensemblen kan vara av olika typ och skilja sig från varandra både 

vad det gäller tolkningsbarhet och träffsäkerhet. För att en ensemble ska göra en felaktig 

prediktion så måste majoriteten av alla modeller komma fram till samma felaktiga prediktion, 

vilket har låg sannolikhet. Ensemblens ogenomskinlighet kommer från att den är uppbyggd av 

så många olika modeller. Även om en ensemble enbart är uppbyggd av modeller som är 

genomskinliga blir den totala tolkningsbarheten låg (Russell et al. 2010). 
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Random Forest (RF) är en ensemble som är känd för sin höga träffsäkerhet och för att vara 

ogenomskinlig. En RF är uppbyggd av beslutsträd och även om det individuella trädet har en 

mycket hög tolkningsbarhet, så får den stora skogen en mycket låg tolkningsbarhet (Russell et 

al. 2010). 

 

De flesta teknikerna för prediktiv modellering går alltså att kategorisera utifrån två kriterier; 

tolkningsbarhet och träffsäkerhet. Det är önskvärt att hitta en teknik som kombinerar 

styrkorna hos dessa kategorier på ett sådant sätt att den enas styrkor kan överföras till den 

andra. Vid till exempel medicinsk diagnostisering skulle tolkningsbara prediktioner motivera 

resultatet direkt, medan prediktioner utförda med ensemblen i sin tur skulle kräva mer 

kostsamma analyser. En teknik som skulle kombinera den höga träffsäkerheten hos en 

ensemble och tolkningsbarheten hos ett beslutsträd skulle kunna minska kompromissen 

mellan träffsäkerhet och tolkningsbarhet. 

 

En hybrid av ett beslutsträd och en RF som faktiskt kombinerar de två modellerna till en och 

samma modell skulle bära med sig stora fördelar. I en sådan hybridmodell går det med hjälp 

av den genomskinliga delen att härleda varför viss data behöver hanteras av den träffsäkra 

delen. Alltså, om man har en teknik med både en genomskinlig del och en träffsäker del, så 

skulle datan först hanteras av den genomskinliga delen. Om den genomskinliga delen av 

modellen inte kan utföra någon prediktion så hanteras datan av den träffsäkra delen. Detta 

betyder att hybridtekniken till viss del är mer tolkningsbar än en ensembleteknik. Den 

svårklassificerade datan hanteras först av den tolkningsbara delen och sedan av den träffsäkra, 

detta gör det möjligt att identifiera gemensamma egenskaper hos de olika svårklassificerade 

datainstanserna. Om en metod hanterar datan på detta sätt, istället för att använda två separata 

metoder, så uppnås en högre tolkningsbarhet. 

 

Ifall genetisk programmering skulle användas vid framtagandet av ovanstående hybridmodell 

så skulle modellen ha potential att vara väl anpassad för att utföra träffsäkra prediktioner. Ifall 

evalueringsprocessen i den genetiska programmeringen utformas med avvägningen mellan 

tolkningsbarhet och träffsäkerhet i åtanke, så skulle de resulterande modellerna ha potential 

att bättre minska gapet i avvägningen än om detta skulle göras manuellt av en människa. 
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1.1 Problemformulering 

I de fall då det är viktigt med en prediktiv modell som är genomskinlig så är det fortfarande 

viktigt med hög träffsäkerhet. Vilket är svårt att uppnå då det ena oftast måste offras för att 

höja det andra. Detta är ett stort problem inom prediktiv modellering.  

 

Problemet som ligger till grund för denna uppsats är att det finns ett behov av en 

modelleringsteknik vars modeller kan erbjuda träffsäkerhet i klass med ogenomskinliga 

modeller men samtidigt ha högre tolkningsbarhet.  

 

1.2  Forskningsfråga 

Hur kan en träffsäker och tolkningsbar hybridmodell av Random Forest och beslutsträd 

evolveras fram med hjälp av genetisk programmering? 

 

Ovanstående forskningsfråga kan delas upp i följande delfrågor: 

 

a. Kan hybridmodellen uppnå en träffsäkerhet som är högre än träffsäkerheten 

hos besluträd? 

 

b. Kan hybridmodellen göras mer tolkningsbar än Random Forest?  

 

1.3 Forskningsbidrag 

Studien bidrar med en typ av hybridmodell för prediktiv modellering baserad på ensemblen 

RF och beslutsträd och mäter denna mot modeller framtagna med etablerade metoder. Studien 

bidrar även med nya tekniker för att ta fram denna hybridmodell. 

 

1.4 Forskningsmetod 

Under denna studie kommer kontrollerade experiment utföras på de tekniker som tagits fram 

för att generera hybridmodeller. Dessa experiment utförs genom att teknikerna implementeras 

i ramverket G-REX. Studiens dataanalysmetod är statistiska tester som utförs i 

programspråket R och den empiriska datan består av kvantitativ data som genererats av att 

testa algoritmerna i G-REX. Datan bestod av 15 datamängder av varierande svårighet och 

storlek. Motivationen bakom studiens forskningsmetod är att det inte finns någon klar skillnad 

mellan data mining och statistik (Witten et al.  2009) och att kvantitativ forskning ger god 

precision vid statistiska test (Holme et al. 1997). 
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1.5 Avgränsning 

Under studien avgränsar vi oss till att lägga vikt på att validera hybridmodellens kapacitet. Att 

vidareutveckla metoderna och använda andra ensembler och andra tekniker (exempelvis 

regelextrahering) är mer intressant att betrakta i senare studier när den grundläggande 

potentialen hos hybridteknikerna har fastställts. Vi avgränsar oss alltså till att enbart studera 

hybridmodeller som bygger på beslutsträd och RF genererade med genetisk programmering. 
 

1.6 Intressenter 

Vi ser alla som jobbar med prediktiv modellering och data mining som målgrupp för vår 

studie. Då vi med vår algoritm har för avsikt att minska gapet mellan tolkningsbara och 

träffsäkra algoritmer, så hoppas vi att alla som arbetar med prediktiv modellering kan dra 

nytta av vår studie. Då de kan dra nytta av en studie av en ny teknik som har till avseende att 

ha både hög tolkningsbarhet och träffsäkerhet. Vi hoppas även att andra studenter inom 

informatik på Högskolan i Borås kan dra nytta av vår studie och framför allt studenter på 

systemarkitektutbildningen då data mining är en del av deras utbildning. 

 

1.7 Disposition 

1. Introduktion 
Introduktionen ger en sammanfattning av avsikten med studien samt ger en förklaring till dess 

mål. Kapitlet beskriver även kort några av de grundläggande termerna. 

 
2. Teori 
I detta kapitel beskrivs de grundläggande teoretiska kunskaper inom maskininlärning och data 

mining som är väsentliga för de ståndpunkter som ges i denna studie. Här presenteras även 

den teori som ligger till grund för studiens forskningsbidrag. Syftet med detta kapitel är att ge 

läsaren grundläggande kunskaper inom de områden som studien täcker och upplysa läsaren 

om teorin bakom de tekniker som presenteras i studien samt att presentera teorin bakom 

studien 
 

3. Relaterat arbete 
Detta kapitel presenterar de arbeten som är relaterade till denna studie och hur dessa förhåller 

sig till denna studie. Syftet med kapitlet är att upplysa läsaren om liknande arbeten samt låta 

läsaren veta vilka studier som ligger till grund för denna studie. 

 
4. Hybridmodellen 
I detta kapitel presenteras studiens hybridmodell och de algoritmer som tagits fram under 

studien. 

 
5. Metod 
Kapitlet presenterar studiens forskningsstrategier, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

Kapitlet presenterar även de datamängder som användes i studiens tester. Kapitlet har för 

avsikt att presentera hur studien förhåller sig till empirisk forskning. 

 
6. Experiment 
I detta kapitel förklaras hur den empiriska datan genererats under studien samt vilken 

empirisk data som användes som jämförelse för att mäta träffsäkerheten hos det data som 
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genererats från studiens tekniker. Hur vald forskningsstrategi och forskningsmetod 

(datainsamling och dataanalys) tillämpats förklaras också. 

 
7. Resultat 
Här presenteras slutligen det empiriska data som insamlats under studien samt en analys av 

dessa data. Kapitlets avsikt är att presentera studiens empiri och presentera de slutsatser som 

besvarar studiens frågeställning. 

 
8. Slutsats 
I detta kapitel presenteras reflektioner över studien och dess resultat i sammanhang med 

studiens frågeställning, samt exempel på hur studien kan vidareutvecklas. Kapitlet presenterar 

författarnas slutsatser och idéer om hur studiens forskningsbidrag kan föras vidare i framtida 

studier. Här diskuteras även studiens avgränsningar och hur dessa kan bemötas i framtida 

studier. 

 

9. Referenslista 
Här presenteras de artiklar och publikationer som använts som underliggande material under 

studien. 

 

Externa bilagor 
Dessa innefattar en ordlista över viktiga termer som används i studien, en komplett samling av 

studiens empiri samt källkoden som implementerades under studien. 

 

 

  



 

- 8 - 

2 Teori 

2.1 Grundläggande begrepp inom maskininlärning 

2.1.1 Maskininlärning 

Maskininlärning är ett område inom artificiell intelligens (AI) som fokuserar på egenskapen 

hos program att anpassa sig till nya omständigheter samt identifiera och sluta sig till mönster 

(Russell et al. 2010). Den data som hanteras är oftast inte enskilda instanser utan större 

samlingar av data som kallas för datamängder. Egenskaper hos datan beskrivs i attribut. Om 

till exempel en datamängd skulle beskriva en mängd djur så skulle varje datainstans beskriva 

ett specifikt djur och antalet ben som djuret har skulle vara ett attribut. 

 

2.1.2 Data mining och Prediktiv Modellering 

Data mining identifierar mönster som ges i form av en konceptbeskrivning som vanligtvis 

kallas för modell. Alla data mining-tekniker är induktionsbaserade, alltså de försöker generera 

en generell modell genom att observera specifika exempel av de koncept som ska läras 

(Roiger et al. 2003). Data mining behandlar en träningsmängd med data och strukturerar 

modellen utifrån träningen. Tanken är då att ifall ny, tidigare okänd data ska hanteras av 

modellen så är modellen kapabel att göra detta tack vare träningen som utförts på 

träningsdatan. Testmängden är en del av träningsmängden som vid början av träningen sätts åt 

sidan. Denna testmängd används sedan för att evaluera modellens förmåga att utföra korrekta 

prediktioner på okänd data. Då testdatan precis som träningsdatan har riktiga värden tilldelat 

till alla instanser, kan testmängden användas för att mäta hur stor felaktighet modellen får och 

hur träffsäker den är. Data mining används inom många olika områden. Inom klassificering 

ska fördefinierade klasser tilldelas till datainstanser. Klassificering karakteriseras av att ha väl 

definierade klasser och att bygga upp en modell utifrån erfarenheter som uppsamlats med 

hjälp av träningsdata. 

 

Ett annat område som data mining används inom som liknar klassificering är prediktion. Inom 

detta område klassificeras data enligt ett förutspått framtida beteende eller estimerat framtida 

värde. Klassen hos en datainstans förutspås genom att beskåda tidigare datainstanser. En 

prediktion är sannolikheten att den nya datainstansen tillhör samma klass som tidigare 

behandlad data. Prediktiv modellering används för att analysera tidigare prestation, för att 

avgöra hur troligt det är att något ska visa på ett specifikt beteende. Detta kan till exempel 

användas för att avgöra huruvida någon kan tänkas utveckla bröstcancer baserat på ett antal 

avgörande faktorer. Målet med prediktiv modellering är att minimera skillnaden mellan 

förutfattade och riktiga värden. 

 

En modell består av en mängd parametrar som strukturerats för att visa relationer mellan 

datainstanser. Parametrarna behandlas, eller tränas med hjälp av en data mining algoritm på 

en träningsdatamängd. Hur träffsäker modellen är definieras av hur stor mängd felaktighet 

(error) det finns mellan de förutsagda värdena och de predicerade värdena. När felaktigheten 

är tillräckligt liten så avslutas träningen och modellen kan användas för att göra prediktioner 

på ny data. 
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Bild 2.1. Prediktiv modellering 

 

König (2009) skriver att felaktighet beräknas med hjälp av en så kallad Error metric som 

beräknar skillnaden mellan det faktiska värdet och det predicerade värdet. 

En vanlig Error metric är Accuracy som helt enkelt ger ett värde baserat på antalet instanser 

som klassificerats korrekt. 

 

 𝐴𝐶𝐶 =
∑ 𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 𝑓ö𝑟 𝑗𝑖 = {

1 𝑖𝑓 �̂�𝑖 = 𝑦𝑖

0 𝑖𝑓 �̂�𝑖 ≠  𝑦𝑖
 

 
(1) 

   

ACC är värdet av antalet prediktioner �̂� som stämmer med det faktiska värdet 𝑦. 

 

Sannolikheten att en prediktion är korrekt (att instans i tillhör klass j) kan verifieras igenom 

en analys av den simultana fördelningen av prediktioner och faktiska observationer Brier 

score beräknar hur bra dessa prediktioner är. 

 

𝐵𝑅𝐼 =
1

𝑛
∑ ∑(𝑓𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2
𝑛

𝑖=1

𝑟

𝑗=1

 
 

(2) 

 

Brier score använder sig av sannolikhetsuppskattningen 𝑓, observationen ifall prediktionen 

är korrekt 𝐸 och beräknar detta för alla möjliga utfall 𝑟. 

 

Ifall instanser ur träningsmängden läggs undan för att användas som testdata så kallas detta 

ibland för Holdout sample. Vanligtvis är det en tredjedel av datan som läggs undan för test 

och de resterande två tredjedelarna används för träning (König 2009). 

 

2.1.3 En introduktion till beslutsträd 

Bramer (2007) skriver att beslutsträd är en populär teknik med syftet att skapa en modell av 

datan i form av en trädstruktur. Beslutsträd har en stor fördel i sin tolkningsbarhet jämfört 

med andra tekniker. Beslutsträd är modeller som tar en datamängd som input och returnerar 

prediktioner. Detta görs genom att utföra ett antal tester på datamängden. Dessa tester 

resulterar i förgreningar av datan och allteftersom byggs en trädrepresentation upp där de 
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interna noderna representerar tester och lövnoderna är värden som funktionen returnerar. Det 

finns varianter av beslutsträd som inte är binära, men i denna studie behandlas enbart den 

vanliga binära varianten. 

 

Beslutsträd är lätta att förstå och tolka för både människor och maskiner och om ett resultat 

kan observeras i trädet så kan man utan svårighet motivera resultatet. Dock har dessa 

beslutsträd en tendens att generera lokala optimeringar. Detta beror på att algoritmen är en så 

kallad girig algoritm, vilket betyder att algoritmen alltid strävar efter det resultat som är bäst i 

den aktuella noden och inte tar någon hänsyn till resten av trädet. Algoritmen väljer alltid det 

val som verkar bäst just när valet ska göras. Processen att uppnå global optimering av ett 

beslutsträd är NP-komplett (Hyafil 1976).  

 

 
 

Bild 2.2. visar en grafisk representation av hur ett beslutsträd kan se ut. Notera att alla 

förgreningar är noder där en fråga ställs och lövnoderna är de noder där själva 

prediktionerna utförs. 

 

Beslutsträd kan byggas rekursivt med den ursprungliga datamängden som rotnod. Vid varje 

iteration av algoritmen går den igenom varje attribut i mängden och beräknar entropi eller 

information gain för det attributet. Det attribut med lägst entropi eller högst information gain 

används för att dela datamängden i delmängder. Attributet kan t.ex. vara "längd < 170" och 

datamängden delas upp efter detta villkor. Ett exempel på en algoritm som arbetar på detta 

sätt är C4.5 (Quinlan 1993). 
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2.1.4 Ensembler 

Ensembler är samlingar av modeller som används för att uppnå bättre prediktiv prestanda. 

Tanken är att för att en ensemble ska kunna felklassificera en instans så måste en majoritet av 

modellerna i ensemblen komma fram till samma felaktiga prediktion, vilket är högst 

osannolikt. De modeller som bygger upp ensemblen kan vara av samma eller olika typ. Vad 

det gäller de modeller som bygger upp ensemblen så kan de vara genomskinliga eller 

ogenomskinliga, men eftersom de ska tolkas tillsammans som en grupp så blir den totala 

ensemblen ogenomskinlig. 

 

Det finns många varianter av ensembler, en som normalt har väldigt hög träffsäkerhet är RF 

(Russell et al. 2010). RF skapar en ensemble av beslutsträd som vardera klassificerar datan 

och sedan väljer majoritetsklassificeringen. En mängd träd genereras som var och en utför en 

prediktion. Den slutgiltiga prediktionen är den prediktion som majoriteten av alla träd i 

ensemblen kommit fram till. Resultatet blir en avsevärd förbättring vad gäller träffsäkerhet 

jämfört med ett ensamt beslutsträd (Breiman, 2001). 

 

Breiman skriver (2001) att algoritmen arbetar på ett sådant sätt att ett specifikt antal träd 

skapas med hjälp av Bootstrap Subsample (Politis et al. 1990). Varje träd skapas med ett 

subsample så att vid varje nod väljs ett slumpmässigt subset av attribut som avgör 

nästkommande split. När den önskade mängden träd har uppnåtts kan prediktion på okänd 

data utföras med hjälp av majoritetsröstning från alla träd. RF är en av de mer robusta 

inlärningsalgoritmerna och är väl anpassad att hantera stora databaser med en hög 

träffsäkerhet. I en studie utförd på Cornell University (Caruana et al. 2006) testades en stor 

mängd prediktiva tekniker för att hitta den teknik som gav det resultat med högst 

träffsäkerhet. RF var en av de absolut bästa teknikerna i studien. Dock anmärktes det att RF 

har en stor svaghet i att den är mindre tolkningsbar än många andra algoritmer. 

 

 
 

Bild 2.3 Representation av RF. 
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2.2 Genetisk programmering 

Genetisk programmering (GP) bygger på evolutionsteori (Darwin 1859) på ett sådant sätt att 

varje individ i populationen är ett program som representeras med en trädstruktur. Trädet 

består av förgreningar som representerar funktioner och terminerande lövnoder. Inom data 

mining är förgreningarna oftast binära Om- Eller funktioner för att undvika ogenomskinlighet 

(Koza 1992).  

 

För att bygga upp den ursprungliga populationen av slumpmässiga program kan olika tekniker 

användas. Eggermont (2007) skriver att tekniken Grow kan användas för att skapa en 

ursprungspopulation. Grow bygger rekursivt upp trädstrukturer genom att vid varje rekursivt 

anrop utöka trädstrukturens längd. Trädet byggs upp genom att slumpvis sätta ut antingen 

lövnoder eller förgreningsnoder. Om rekursionen har nått den maximala längden för trädet så 

används endast lövnoder och inte förgreningar och på så sätt byggs slumpmässiga träd upp. 

 

En annan teknik som Eggermont beskriver är Full, denna teknik bygger på samma teknik som 

Grow. Men om djupet i rekursionen är mindre än det maximalt tillåtna träddjupet så väljs en 

nod slumpvis ut endast från förgreningsnoder och inte från lövnoder. 

 

Den sista tekniken som Eggermont beskriver är Ramped Half-and-Half som är en teknik vars 

avsikt är att se till att populationen har en garanterad genetisk variation. Med andra ord att 

individerna i populationen är så unika som möjligt. Tekniken delar in populationen i grupper 

baserat på den tillåtna trädstorleken. Varje grupp får en unik tillåten trädlängd och i varje 

grupp genereras hälften av individerna med tekniken Grow och hälften med tekniken Full. 

Detta ger en population där individerna har varierande storlek och varierande struktur. 

Individerna testas sedan och algoritmen avgör hur anpassad individens information är för den 

uppgift som systemet ska utföra. 

 

Hur välanpassad en individ är beräknas med hjälp av en fitnessfunktion. Detta görs genom att 

mäta programmets egenskaper efter en eller flera parametrar som är avgörande för hur väl 

programmet skulle klara av sin uppgift. Ett exempel inom prediktiv modellering skulle vara 

att mäta hur träffsäkra prediktioner programmet kan utföra. Exempel på vanliga 

fitnessfunktioner inom prediktiv modellering är BRI-fitness och ACC-fitness som beskrivs i 

kapitel 5.1. För att hitta lämpliga individer att para ihop till nästa generation så används någon 

form av urvalsalgoritm. 

 

Tournament Selection är en urvalsalgoritm där slumpmässigt utvalda individer väljs ut från 

populationen. Dessa individer jämförs med varandra och den bästa väljs ut som förälder. Vid 

skapandet av avkomma (genetisk crossover) används två föräldrar, detta innebär att två 

urvalsturneringar utförs. 

 

Roulette Wheel Selection är en annan urvalsalgoritm där fitnessfunktionen tilldelar en 

fitnessnivå till alla individer i en population. Dessa fitnessnivåer används som sannolikhet för 

att individen skall bli vald. Även om det är mindre sannolikt att individer med högre 

fitnessnivå blir eliminerade så finns möjligheten att de blir det. Detta leder till att svagare 

individer har chans att gå vidare till crossover, vilket gynnar den genetiska variansen.  
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Den vanligaste formen av crossover är subtree crossover. Två individer kopieras och punkter 

väljs slumpmässigt ut i de två träden och delträden under punkterna klipps av. Nya individer 

skapas genom att byta de avklippta delträden. Eftersom punkterna som väljs ut i 

föräldraträden är slumpmässiga och inte samma i de båda föräldraträden så blir de nya 

individerna kopior av vardera förälder där ett slumpmässigt utvald delträd är taget från den 

andra föräldern. Man använder kopior för att undvika att förstöra de ursprungliga individerna. 

På så sätt kan de användas för att skapa ytterligare avkommor. (Poli et al. 2008a).  

 

Den vanligast förekommande formen av mutation i GP är subtree mutation. Subtree mutation 

väljer slumpmässigt ut en mutationspunkt i ett träd och byter ut subträdet med ett 

slumpmässigt genererat träd. En annan vanlig form av mutation är point mutation, där en 

slumpmässigt utvald nod byts ut. Sannolikheten för mutation är typiskt runt 1 % (Poli et al. 

2008). 

 

Termen bloating kommer från den engelska termen för uppblåst. Ett exempel på en modell 

som är bloated är ett beslutsträd som har ett subträd vars noder bara var en repetition av 

tidigare noder i trädet. En bloated del tillför ingenting eller väldigt lite till modellen och tar 

upp stor del av modellen. En bloated del av ett träd kallas för en intron. Program med bloating 

är ett problem inom GP. Ett program kan till exempel bli bloated ifall fitnessfunktionen inte 

har någon uppfattning om hur den ska motarbeta introner eller om bloating inte bestraffas(Poli 

et al. 2008a). 

 

Det vanligaste sättet att motarbeta bloat är genom att använda Parsimony Pressure (Poli et al. 

2008b). Parsimony Pressure bestraffar programmets fitness baserat på modellens storlek. En 

koefficient används för att kontrollera mängden bloat. Om koefficienten har för lågt värde så 

blir programmet onödigt stort och om den har för högt värde så prioriterar GPn endast 

minimal trädstorlek och kommer därför nästan helt ignorera fitness. Ekvationen för parsimony 

pressure är som följer: 

 

𝑓𝑝(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑐𝑙(𝑥) (3) 

 

Där 𝑓𝑝(𝑥) är fitness med parsimony pressure, 𝑓(𝑥) är den ursprungliga fitnessfunktionen, 

𝑙(𝑥) är längden på program 𝑥 och 𝑐 är parsimonykoefficienten. 
 

10-Fold cross-validation är en teknik där datamängden delas upp i 10 delmängder som kallas 

folds. Varje fold används då både som testmängd och träningsmängd genom att utföra 10 

iterationer av inlärning. Varje iteration använder en av delmängderna som testmängd och 

resten används för träning. Vid nästa inlärning så används nästa delmängd med data och på så 

sätt får varje delmängd vara träningsmängd en gång. Det som cross-validation ger är att den 

genomsnittliga prediktionen då blir bättre än om endast en prediktion hade utförts (Russell et 

al. 2010).  
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3 Relaterat arbete 

3.1 A hybrid SVM based decision tree  

En studie som presenterar en liknande en hybridmodell är A hybrid SVM Based Decision Tree 

(Kuma et al. 2010). Författarna presenterar en hybrid som istället för ensemblen RF så 

använder de sig av så kallade Support Vector Machines (SVM). Författarna förklarar att SVM 

är baserat på statistisk inlärningsteori och används för att hitta det optimala separationsplanet 

mellan positiva och negativa exempel. Studien visar att denna typ av hybrid bibehåller SVMs 

träffsäkerhet, men kan signifikant snabbare utföra uppgifter. 

 

Då både ovanstående studie och vår studie fokuserar på hybrider av modeller för prediktion så 

har de vissa likheter. Det finns dock ett antal skillnader. Modellen som presenteras i denna 

studie hanterar inte SVM-noder som lövnoder i trädet, utan som förgreningsnoder nära 

utkanten av trädet (altså nära lövnoder). En annan stor skillnad är att denna studie har som 

mål att skapa en snabb och träffsäker modell och därmed inte har hänsyn till modellens 

tolkningsbarhet. Modellen som presenteras i studien tillåter många SVM-noder i trädet och de 

leder enbart till binära förgreningar. Så varje SVM-nod leder bara till två lövnoder och det 

krävs många SVM-noder för att uppnå den höga träffsäkerheten.  

 

3.2 Hybrid Decision Tree Learners with Alternative Leaf Classifiers: 
An Empirical Study 

En annan studie som presenterar hybridmodeller är Hybrid Decision Tree Learners with 

Alternative Leaf Classifiers: An Empirical Study (SeewaldI et al. 2001). Här presenterar 

författarna olika beslutsträdshybrider som har olika alternativa lövnoder (Naive Bayes, IBI, 

och multi-response linear regression). Dessa lövnoder skapas inte under själva genereringen 

av modellen utan under post-pruning, vilket innebär att trädet först genereras med vanliga 

lövnoder och sedan klipps delar av trädet bort och ersätts med de nya noderna. De 

resulterande hybridmodellerna har aldrig signifikant sämre träffsäkerhet än de ursprungliga 

metoderna som hybriderna bygger på. Modellen som presenteras i ovanstående studie är mer 

lik vår hybrid än Kumas, dock har fokus för ovanstående studie legat på träffsäkerhet och vad 

det gäller tolkningsbarhet så nämns enbart att denna möjligen kan bli lägre på grund av högre 

komplexitet i lövnoderna. 

 

3.3 Accuracy vs. Comprehensibility in Data Mining Models 

Många studier som behandlar avvägningen mellan träffsäkerhet och tolkningsbarhet fokuserar 

på regelextrahering, som till exempel artikeln Accuracy vs. Comprehensibility in Data Mining 

Models (Johansson et al. 2004). Författarna menar att det är önskvärt att automatiskt välja en 

metod som ger önskat resultat både vad det gäller träffsäkerhet och tolkningsbarhet. Studien 

presenterar en metod där vanlig prediktion med en ensemblemetod följs av regelextrahering. 

Ensemblen som används är en kombination av fem olika algoritmer. Regelextraheringen som 

används i studien är G-REX; regelextraheringsalgoritmen som givit namn åt det ramverk som 

använts i vår studie. Tekniken testas på 17 datamängder och resultatet visar att den ger en 

träffsäkerhet som är högre än den hos de individuella modellerna i ensemblen. Modellerna 

som skapas av regelextraheringen är mer kompakta än modellerna som skapas direkt från 

datamängden med standardverktyget CART och är därmed mer tolkningsbara. 
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Ovanstående studie hanterar samma problem som vår studie och presenterar en metod med 

samma syfte, dock har studien ovan ett annorlunda tillvägagångssätt som ger ett annat 

resultat. Anledningen till att vidareutveckla ovanstående studie är ge en annan 

tolkningsbarhet. Metoden som presenteras har potential att få mycket högre tolkningsbarhet 

än de metoder som studerades i vår studie. Detta på grund av att den färdiga modellen som 

regelextraheringen ger inte innehåller några svårtolkade RF-noder. Ett beslutsträd är mer 

tolkningsbar än en hybridmodell, men i en hybridmodell är det lätta att identifiera 

svårpredicerad data och identifiera gemensamma egenskaper hos de svårpredicerade 

instanserna. 

 

3.4 A Hybrid Decision Tree - Artificial Neural Networks Ensemble 
Approach for Kidney Transplantation Outcomes Prediction 

En annan studie som kan relateras till vår studie är A Hybrid Decision Tree - Artificial Neural 

Networks Ensemble Approach for Kidney Transplantation Outcomes Prediction (Shadabi et 

al. 2005). Här studeras en hybridvariant som bygger på en form av artificiella neuronnät som 

heter Rule Driven by Consistency in Artificial Neural Network Ensemble (RDC-ANNE). 

 

Författarna förklarar att Artificiella neuronnät (ANN) har en väldigt låg tolkningsbarhet och 

att det är svårt för användaren att utläsa hur resultat tas fram. Författarna föreslår en teknik där 

en samling binära ANN används för att utföra prediktioner. Sedan byggs ett C4.5 beslutsträd 

upp från en utvald datamängd baserad på resultatet av träningen och testerna av ANN 

implementationen. En samling ANN utför alltså först en prediktion, och denna prediktion 

används som grund för att utforma ett beslutsträd som ger samma resultat. Slutligen väljs 

lövnoder ut som konverteras till förståeliga regler. Detta bygger på regelextrahering och idén 

är att förbehandlad data hanteras av ANN klassificeraren och utifrån resultatet utformas nya 

träningsmängder som kan användas för att extrahera regler med hjälp av en PART decision 

list algoritm som finns implementerad i WEKA. Studiens teknik bygger alltså inte en faktisk 

modell som är en hybrid av ANN och beslutsträd. Vad tekniken i studien gör är generera ett 

beslutsträd utifrån resultatet av prediktioner gjorda av ett ANN, sedan generera regler utifrån 

trädet. Resultatet av studiens tester visar att metoden är kapabel att extrahera regler från en 

ensemblemodell och därmed visa de viktiga delarna av processen som annars ser ut som en 

svart låda i en ensemble av neuronnät. Ovanstående studie relaterar till vår studie eftersom 

författarna behandlar problemet med att uppnå träffsäkerheten hos en ogenomskinlig modell i 

en genomskinlig modell. Vad studien saknar är en diskussion om avvägningen mellan 

tolkningsbarhet och träffsäkerhet samt de fördelar som finns i att skapa en hybridmodell som 

tas upp i vår studie. 

 

3.5 Sammanfattning 

Ovan presenteras två studier som diskuterar hybridmodeller och två som diskuterar 

regelextrahering. Kuma och Seewaldls hybridmodeller fokuserar på att öka träffsäkerheten 

hos beslutsträd genom att införa alternativa noder. Vad de saknar är en diskussion om hur 

deras hybridmodellers tolkningsbarhet påverkas av de alternativa noderna. Johansson och 

Shadabi fokuserar på att med hjälp av regelextrahering uppnå träffsäkerheten hos en 

ogenomskinlig modell i en genomskinlig modell. Vad dessa inte tar upp är de fördelar som 

kommer av att kombinera de olika modellerna till en hybrid såsom att lättare identifiera 

samband mellan svårpredicerade instanser.  
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4 Hybridmodellen 
Under denna studie studerades två metoder som tar fram liknande modeller med hjälp av olika 

algoritmer. Syftet med dessa algoritmer är att de har som uppgift att skapa en modell som 

liknar ett beslutsträd där de instanser som hamnar i en eller flera specifika lövnoder hanteras 

av en RF. Dessa specifika noder kommer hädanefter kallas för RF-noder till skillnad från de 

lövnoder (prediktionslöv) som vanligvis finns i beslutsträd. 

 

 
 

Bild 4.1 visar en grafisk representation av hur modellens trädstruktur ser ut. 

Lövnoder kan antingen representera klasser eller implementationer av RF. 

  

Denna modell skiljer sig från Kumas hybrid (2010) i det faktum att här hanteras den 

alternativa lövnoden som en slutnod, och inte som en binär förgreningsnod. En annan viktig 

skillnad mellan denna modell och Kumas modell är det faktum att den alternativa lövnoden är 

en mycket träffsäker ensemble, vilket varken Kumas eller Seewaldls (2001) är. 

 

Det är dock viktigt att så många instanser som möjligt klassificeras av prediktionslöv, då en 

korrekt prediktion av ett prediktionslöv är mer värt ur tolkningsbarhetssynvinkel än en korrekt 

prediktion av en RF-nod. Det svåra för algoritmen är att skapa en balanserad fördelning av de 

olika typerna av lövnoder för att maximera både tolkningsbarhet och träffsäkerhet. 

 

4.1 Hybridgenerering 

Den första algoritmen bygger på att modellen som beskrivits i ovanstående stycke genereras 

med hjälp av GP. Fitnessfunktionen för studiens GP blir avgörande för hur modellerna 

utformas. Då modellen i sig bara har möjlighet att kombinera metoder med hög träffsäkerhet 

och hög tolkningsbarhet, så är det fitnessfunktionen som avgör förhållandet mellan dessa två. 

För att uppnå föregående önskemål om modellen behöver fitnessfunktionen uppfylla följande 

kriterier: 

 

1  För att minska antalet prediktioner som utförs av RF-noder så behöver en bestraffning 

ges för varje prediktion som RF-noderna utför. Denna bestraffning bör hållas hög för 

att bibehålla ett lågt antal RF-noder i modellen och antalet prediktioner som utförs av 

RF-noderna. 
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2   För att hålla nere det totala antalet lövnoder i trädet så behöver även prediktioner som 

utförs av vanliga prediktionslöv bestraffas. Denna bestraffning får inte överstiga 

bestraffningen för prediktioner som utförs av RF-noder då detta skulle leda till att en 

majoritet av prediktionerna skulle utföras av RF-noder och modellen får ett lägre 

tolkningsbarhetsvärde. 

 

3   För att hålla tolkningsbarheten hög utan att riskera att modellen får högre bloating 

måste modellens storlek bestraffas. 

 

4   Felprediktioner måste bestraffas oavsett vilken typ av prediktion. Alltså behövs en 

regel som bestraffar alla felprediktioner. 

 

4.2 Ensembleinjektion 

Den andra algoritmen bygger på att GP först evolverar fram ett vanligt binärt beslutsträd, till 

skillnad från den algoritm som beskrevs i kapitel 4.1.2 där RF-noderna var med redan vid 

skapandet av modellen. Trädstrukturen traverseras och den nod som har lägst sannolikhet för 

att ha en bra prediktion väljs ut. Sedan byter algoritmen helt enkelt ut denna emot en RF-nod 

och en modell i likhet med den som skapas i hybridgenereringstekniken har skapats. 

 

Denna modell kan förbättras om beslutsträdet kan utformas så att algoritmen vet att det 

gynnar modellen att alla svårpredicerade datainstanser hamnar i samma nod, då denna nod 

senare kommer bytas ut mot en RF. På så vis kan modellens träffsäkerhet öka, då den istället 

för att ha många osäkra prediktioner utspridda i noder runt hela trädet istället samlar alla i en 

nod som sedan byts ut mot en träffsäker RF. 

 

Styrkan hos denna modell är att den ofta kommer bli bättre än ett vanligt beslutsträd eftersom 

algoritmen alltid utgår ifrån ett optimerat beslutsträd som genererats med GP. Sedan byts den 

sämsta noden ut mot en mycket träffsäker RF-nod. 

 

4.3 Implementation av hybridgenerering 

Implementationen av hybridgenereringstekniken i G-REX ramverket tillåter användaren att 

reglera en vikt som används i fitnessfunktionen. Vikten reglerar kostnaden för att använda en 

RF-nod. Så ju högre vikt desto färre prediktioner blir algoritmen villig att utföra med hjälp av 

RF-noder. Fem separata tester utfördes där vikten hade värdena 0.1, 0.25, 0.35, 0.45 och 0.55 

med motivationen att ju högre värde vikten gavs desto lägre bör modellens träffsäkerhet bli, 

och därmed öka modellens tolkningsbarhet, eftersom fler instanser prediceras av 

standardnoder. 

 

4.4 Implementation av ensembleinjektion 

Det är viktigt att vid generering av beslutsträdet använda en väl genomtänkt fitnessfunktion. 

Antingen kan en standardfitnessfunktion för beslutsträd användas. På så sätt garanterar man 

att trädet får optimerad träffsäkerhet och är så lik vanliga beslutsträd som möjligt. Detta skulle 

leda till att vid jämförelse mellan denna modell och ett vanligt binärt beslutsträd så garanterar 

evalueringsmetoden att denna modell är så lik beslutsträdet som möjligt och därmed - om man 
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bortser från RF-noden - har en liknande träffsäkerhet. Sedan när RF-noden inräknas 

garanteras en högre träffsäkerhet. 

 

Ett annat tillvägagångssätt är att fitnessfunktionen optimerar trädmodellen på ett sådant sätt 

att trädet har en nod där alla dåliga prediktioner samlas. Så evalueringsmetoden belönar träd 

som har många träffsäkra lövnoder och enbart en lövnod med låg träffsäkerhet.  Därmed bör 

även träd där alla noder har jämlik träffsäkerhet bestraffas. Dock är det viktigt här att 

moderera antalet instanser som hamnar i den dåliga lövnoden. Det är högst viktigt att 

algoritmen inte genererar ett beslutsträd där noderna med hög träffsäkerhet hanterar få 

datainstanser och samtidigt har en nod där trädet dumpar resterande datainstanser för att sedan 

låta RF-noden göra majoriteten av jobbet. Detta skulle leda till mycket låg tolkningsbarhet 

och modellen skulle inte leva upp till studiens krav. Så en avvägning måste hanteras av 

evalueringsmetoden. Trädmodellen ska ha hög träffsäkerhet i majoriteten av noderna och i 

dessa noder ska majoriteten av datainstanserna hanteras, de instanser som är extremt 

svårpredicerade får lov att hamna i noden med dålig träffsäkerhet med dessa instanser måste 

vara en minoritet. 

 

Implementationen av ensembleinjektionstekniken i G-REX kan använda valfri fitnessfunktion 

för att skapa ett beslutsträd. För det här experimentet testades två fitnessfunktioner som finns 

implementerade i ramverket G-REX. Den första var ACCFitness (Accuracy fitness) som är en 

enkel, vanligt förekommande fitnessfunktion som ger modellen ett värde baserat på dess 

träffsäkerhet. Den andra fitnessfunktionen som användes var BRIFitness (Brier score fitness) 

Som ger ett värde till modellen baserat på sannolikheten att lövnoderna ger en korrekt 

prediktion. Motivationen till detta är att BRIFitness har potential att skapa en modell som 

placerar fler svårpredicerade instanser i samma nod. Detta ger modellen en fördel, då man 

enkelt kan identifiera den svårpredicerade datan. Dessa funktioner kallas hädanefter för 

InjektionACC (IA) och InjektionBRI (IB). 
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5 Metod 
Hall (et al. 2009) skriver att det inte finns någon skarp linje mellan data mining och statistik. 

Hall går vidare med att förklara hur vissa koncept såsom beslutsträd har tagits fram inom de 

båda fälten, oberoende av varandra. Dock finns det vissa skillnader i de underliggande 

tillvägagångssätten. Statistiska metoder är i första hand utformade för att testa hypoteser, men 

data mining är fokuserat på att hitta den bästa hypotesen bland alla möjliga. 

 

Det finns inte någon teknik inom data mining som kan överträffa alla andra tekniker på alla 

områden. Därför finns det mycket forskning som studerar mätningen av träffsäkerhet hos 

olika tekniker för att avgöra vilken som är mest lämpad för den specifika uppgiften. 

 

5.1 Forskningsstrategi 

Holme (1997) skriver att kvantitativ forskning ger en maximal spegling av den kvantitativa 

variansen. Detta ger en god precision som är eftertraktad i denna studie. Holme beskriver 

vidare att kvantitativ data passar när man är intresserad av aspekter hos datan som är 

gemensam, genomsnittlig eller representativ mellan datamängderna. Detta är en bra 

motivation till att använda en kvantitativ metod i denna studie. Då precision är av stort 

intresse och det är viktigt att kunna analysera förhållanden mellan de olika teknikerna. 

 

Studiens forskningsstrategi är kontrollerade experiment. Motiveringen är att det lämpar sig för 

den typ av statistiska test som utförs i studien. Kontrollerade experiment i ramverket G-REX 

genererar bra statistisk data som enkelt kan användas i tester för att mäta träffsäkerhet och 

parametrar som är bidragande till tolkningsbarhet. 

 

5.1.1 Motivering till val av strategi gällande träffsäkerhet 

Studiens frågeställning kräver en analys av teknikernas träffsäkerhet i förhållande till 

träffsäkerheten hos beslutsträd och RF. Det är därför av intresse att i denna studie mäta 

hybridteknikernas träffsäkerhet på ett statistiskt vis och att jämföra detta med träffsäkerheten 

hos andra tekniker med hjälp av kvantitativ empiri. Det är lämpligt att även här göra 

ovanstående jämförelse med hjälp av kontrollerade experiment eftersom den empiri som 

genereras lämpar sig för den typ av statistiska tester som behöver utföras för att göra 

jämförelsen. 

 

5.1.2 Motivering till val av strategi gällande mått av tolkningsbarhet. 

Kadous skrev i sin doktorsavhandling att tolkningsbarhet är subjektivt (Kadous, 2002). 

Därmed lämpar det sig inte för denna studie att statistiskt jämföra tolkningsbarhet mellan två 

separata modelltyper strukturerade på olika sätt. Modellen är redan mer genomskinlig än RF 

ifall den består av minst två noder. Detta med motivationen att man då kan se att i alla fall en 

viss andel av datan kan hanteras på ett genomskinligt sätt. Så att visa att träden alltid har en 

längd som överstiger 3 är av intresse (en rotnod och två löv).  

 

Ett test som även är av stort intresse för denna studie är antalet instanser som behandlas av 

RF-noder. Antalet instanser som hanteras av RF-noderna kan mätas och jämföras mellan de 

olika hybridteknikerna. Ett sådant test skulle ge en insikt i vilken av hybridteknikerna som är 

mest tolkningsbar. Resultatet skulle då även kunna ställas i relation till teknikens 

träffsäkerhet. Även denna jämförelse är lättast att genomföra med hjälp statistiska test. 
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5.2 Dataanalysmetod 

Upplägget på studiens dataanalys är strukturerad så att de olika metoderna analyseras i en 

logiskt följd. Statistiska tester används för att identifiera signifikanta skillnader mellan olika 

modeller. Det är av intresse för studien att inte bara identifiera skillnader i modellerna som 

genererats av olika metoder, utan även identifiera signifikanta skillnader mellan modeller som 

genererats av samma metoder, fast med olika parametrar. Därför kommer även resultaten av 

att använda till exempel olika vikter i hybridgenerering studeras. Vid statistiska tester används 

en signifikansnivå på 0,05. 

 

Mätningar kommer att ske emot GP, RF och J48 som är en open source implementation av 

C4.5 som togs upp i kapitel 2.1.3. GP testas för att se att det inte är den underliggande GPn 

som ger våra modeller sin träffsäkerhet. Det är av stort intresse för studien att se att hur 

hybridmodellerna står sig emot J48. Detta eftersom J48 är en av enklaste metoderna som ger 

en mycket tolkningsbar teknik. Ifall hybridmodellerna inte lever upp till J48s träffsäkerhet så 

kan de inte anses som en teknik som kombinerar styrkorna hos tolkningsbara och träffsäkra 

metoder. Vi vill också utesluta att våra metoder är signifikant sämre än RF. Ifall 

hybridmetoderna är signifikant sämre än RF så fyller de ingen funktion och de kan ersättas av 

tekniker såsom J48. 

 

5.2.1 Motivering av dataanalysmetod 

För att besvara studiens forskningsfråga är det inte nödvändigt att jämföra fler än två metoder 

åt gången. Hybridmodellens träffsäkerhet behöver aldrig jämföras mot både J48 och GP 

samtidigt. Även om hybridgenereringstekniken skall jämföras mot RF med flera olika vikter 

så är det endast intressant att jämföra vikterna mot RF var för sig och inte mot varandra. Detta 

innebär att det inte finns behov för mer än parvisa test. 
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Då den dataanalysmetod som användes i studien är statistiska tester så behövs kvantitativ data 

lämpad för statistik. Därför består den empiriska datan av kvantitativ data genererad från 

observationer av algoritmens kapacitet. Ramverket G-REX är utformat på ett sådant sätt att 

när kontrollerade experiment utförs så genereras all empiri som behövs för de statistiska tester 

som utförs i denna studie. 

 

15 datamängder valdes slumpmässigt ut för experimentering från UCI Machine Learning 

Repository. Dessa datamängder finns tillgängliga i WEKA ramverket och G-REX ramverket. 

Datamängderna är av varierande storlek och svårighet och ett bra urval av data för denna 

studie. 

 

1.      ACE                                          

2.      breast-w                                     

3.      contact-lenses      

4.      diabetes                                     

5.      ecoli                                           

6.      glass                                           

7.      heart-cleveland    

8.      hepatitis                                     

9.      iris                                              

10.    liver-disorders        

11.    lymph                                                                

12.    soybean                                                             

13.    vehicle                                                               

14.    wine                                             

15.    zoo                                                                 

 

Experiment utförda på dessa datamängder genererar den empiri som sedan används i våra 

statistiska test. 

 

5.3.1 Motivering till datainsamlingsmetod 

Det är viktigt att den empiri som insamlats under studien ger statistisk data som kan mäta hur 

stor del av datamängderna som prediceras av RF-noder. Kontrollerade experiment ger just den 

typ av empiri som är viktig för den typ av statistik som är av intresse för dessa mätningar. Vad 

det gäller träffsäkerheten hos modellen så är det viktigt att denna överträffar träffsäkerheten 

hos ett vanligt beslutsträd. Träffsäkerhet mäts av ramverket G-Rex genom att man jämför 

varje prediktionsvärde med ett målvärde. Målvärdet är det värde som man vill att 

prediktionens träffsäkerhet ska uppnå. Dessa resultat omvandlas sedan till ett mått av antalet 

procent som prediceras fel. Måttet är inversen av träffsäkerheten. 
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6 Experiment 

6.1 Gemensamma inställningar och parametrar för alla experiment 

Alla experiment utfördes på ovan nämnda 15 datamänger med 10-fold cross validation. 

Först testades ifall de två teknikernas träffsäkerhet överträffade GP. Om så var fallet utfördes 

också tester mot J48 och RF. 

 

Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon 1945) användes för att testa om resultatet var 

signifikant och den signifikansnivå som användes var 0,05. Testerna utfördes i 

programspråket R och output från testerna användes som resultat. 

 

De inställningar som användes i ramverket G-REX presenteras i nedanstående tabell. Creation 

depth är djupet träden får nå vid skapandet. Percistence innebär antalet generationer som 

tillåts utan genetisk förändring innan programmet avbryter evolutionen. 

 

Generations 50 

Population 1000 

Length Punishment 0.01 

Max Size 20 

Crossover Probability 0.8 

Mutation Probability 0.01 

Creation Depth 5 

Persistence 20 

Tabell 6.1. Gemensamma parametrar för alla tester. 

 

6.2 Experiment 1 - Ensembleinjektion 
De experiment som utfördes på ensembleinjektion var som följer: 

 

 Experiment 1a - Ensembleinjektion med ACCFitness mot GP. 

 

 Experiment 1b - Ensembleinjektion med BRIFitness mot GP. 

 

6.3 Experiment 2 - Hybridgenerering 
Här jämfördes de olika vikterna 0,10, 0,25, 0,35, 0,45 och 0,55 mot GP. 
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7 Resultat 

7.1 Resultat av experiment 1a och 1b 

 

Datamängder IA IB GP 

ACE.arff 17,46 17,58 16,74 

breast-w.arff 3,72 4,15 4,43 

contact-lenses.arff 26,67 26,67 30,00 

diabetes.arff 24,22 25,92 24,88 

ecoli.arff 18,14 18,72 17,27 

glass.arff 28,57 29,96 29,00 

heart-cleveland.arff 22,16 20,53 22,8 

hepatitis.arff 21,29 21,33 20,38 

iris.arff 4,00 6,67 4,67 

liver-disorders.arff 34,76 34,76 34,79 

lymph.arff 23,62 21,05 19,57 

soybean.arff 1,64 1,64 1,64 

vehicle.arff 28,5 26,72 34,64 

wine.arff 3,92 7,81 7,84 

zoo.arff 6,00 5,91 5,91 

Medelvärde 17,65 17,96 18,30 

 

Tabell 7.1. Medel av felaktigheten i testmomentet för ensembleinjektion. 

 

Här går det att se att medelvärdet av felaktigheten hos ensembleinjektionstekniken är något 

lägre än den hos GP. Notera dock att den mer vanliga ACCFitness funktionen ger ett bättre 

resultat än BRIFitness funktionen. Dock verkar ingen av dem ge ett signifikant bättre resultat 

än G-Rex som på en del datamängder överträffar de båda injektionsmodellerna. 
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Wilcoxon signed rank tester utförda mellan de båda injektionsteknikerna och GP gav p-

värden på 0,5302 respektive 0,8339 och därmed är skillnaden inte signifikant. Alltså har 

ensembleinjektion en för låg träffsäkerhet för fortsatta tester i denna studie. 

 

 IA IB 

p-värde vs GP 0,5302 0,8339 

 

Tabell 7.2. Resultat av Wilcoxontest för ensembleinjektion. 

 

7.2 Resultat av experiment 2 

7.2.1 Träningsträffsäkerhet för hybridgenerering. 

 

Datamängder Vikt 0,10 Vikt 0,25 Vikt 0,35 Vikt 0,45 Vikt 0,55 GP 

ACE.arff 1,66 3,51 11,10 14,43 14,53 11,79 

breast-w.arff 1,38 2,67 2,77 2,75 3,07 2,80 

contact-lenses.arff 0,00 0,48 2,34 0,45 0,95 4,18 

diabetes.arff 0,98 7,12 14,18 20,53 20,92 20,14 

ecoli.arff 0,53 2,81 7,94 10,58 12,40 11,71 

glass.arff 0,26 0,88 3,79 20,46 22,84 22,9 

heart-cleveland.arff 0,29 11,07 12,47 13,72 13,79 12,83 

hepatitis.arff 1,94 4,95 7,96 8,10 8,39 8,60 

iris.arff 0,89 1,78 1,78 2,07 2,07 1,93 

liver-disorders.arff 0,03 1,10 18,13 22,45 26,09 23,74 

lymph.arff 0,38 8,86 11,86 12,84 12,61 10,58 

soybean.arff 0,06 1,82 4,80 5,10 2,91 0,97 

vehicle.arff 0,00 0,04 2,31 10,82 29,28 31,74 

wine.arff 0,44 1,37 1,75 1,81 1,62 1,00 

zoo.arff 0,11 2,20 2,20 3,30 2,53 1,65 

Medelvärde 0,60 3,38 7,03 9,96 11,60 11,10 

Tabell 7.3. Träningsträffsäkerheten för de olika vikterna samt för GP. Notera att värdena som 

skrivs här är felprediktioner uttryckta i procent av datamängdens storlek. 
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I träningsmomentet framgick det tydligt att vikt 0,10 var den mest träffsäkra av dem alla. 

Träffsäkerheten ökade tydligt ju lägre vikten var, med vikt 0,45 som undantag. Det blev här 

dags att vidare studera de olika vikternas förmåga att generera tolkningsbara modeller. Först 

studerades trädstorlekarna hos vikternas träd. Sedan studerades andelen av datainstanserna 

som hanteras av RF-noder hos de olika vikterna. 

 

Datamängder Vikt 0,10 Vikt 0,25 Vikt 0,35 Vikt 0,45 Vikt 0,55 

ACE.arff 7,20 9,00 9,00 9,60 11,40 

breast-w.arff 11,00 13,60 13,80 12,80 11,40 

contact-lenses.arff 7,80 13,00 13,00 13,80 13,20 

diabetes.arff 4,40 6,00 11,60 16,00 16,80 

ecoli.arff 3,20 6,40 15,20 29,40 18,40 

glass.arff 6,00 7,40 9,20 16,80 19,00 

heart-cleveland.arff 4,40 15,20 17,80 15,60 16,60 

hepatitis.arff 6,00 14,60 16,20 15,80 15,80 

iris.arff 8,60 10,20 11,00 10,40 9,00 

liver-disorders.arff 3,60 6,80 15,00 18,20 15,60 

lymph.arff 7,00 11,00 15,60 15,00 16,80 

soybean.arff 8,00 11,00 10,20 10,00 9,20 

vehicle.arff 3,00 4,60 9,60 10,80 17,40 

wine.arff 8,80 15,80 13,40 12,40 12,80 

zoo.arff 5,80 15,20 17,00 17,60 17,00 

Medelvärde 6,32 10,65 13,17 14,95 14,69 

 

Tabell 7.4. Trädstorlek (antal noder). 

 

Av ovanstående tabell framgår det att de högre vikterna har större trädstorlek. Störst är dock 

0,45 och inte 0,55. Här syns det att vikt 0,10 ger ett väldigt litet träd med i genomsnitt 6,32 

noder medan vikt 0,45 ger störst träd med i genomsnitt 14,69 noder. 
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Datamängder Vikt 0,10 Vikt 0,25 Vikt 0,35 Vikt 0,45 Vikt 0,55 

ACE.arff 73,59 % 54,78 % 21,15 % 3,12 % 0,10 % 

breast-w.arff 8,79 % 0,67 % 0,33 % 0,02 % 0,00 % 

contact-lenses.arff 27,78 % 6,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

diabetes.arff 83,32 % 48,48 % 21,63 % 1,26 % 0,19 % 

ecoli.arff 76,82 % 52,61 % 17,82 % 1,42 % 1,55 % 

glass.arff 90,45 % 84,32 % 72,48 % 8,77 % 2,34 % 

heart-cleveland.arff 93,62 % 12,72 % 4,18 % 0,73 % 0,18 % 

hepatitis.arff 41,72 % 15,05 % 3,23 % 0,57 % 0,14 % 

iris.arff 10,67 % 0,89 % 0,37 % 0,15 % 0,07 % 

liver-disorders.arff 96,81 % 89,53 % 24,32 % 4,73 % 0,13 % 

lymph.arff 86,94 % 22,67 % 3,00 % 3,23 % 1,65 % 

soybean.arff 50,09 % 10,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

vehicle.arff 97,08 % 96,31 % 86,38 % 57,99 % 6,79 % 

wine.arff 34,33 % 0,75 % 0,56 % 0,12 % 0,00 % 

zoo.arff 51,05 % 12,54 % 8,63 % 0,22 % 0,66 % 

Medelvärde 61,54 % 33,88 % 17,59 % 5,49 % 0,92 % 

 

Tabell 7.5. Andelen av datainstanserna som hanteras av RF-noder. 

 

Här syns att även mängden data som hanteras av RF-noden ökar markant med de lägre 

vikterna. Ovanstående två tabeller visar på att det finns en tydlig relation mellan viktens värde 

och modellens tolkningsbarhet. Med hjälp av vikten går det därmed att välja om man vill 

prioritera tolkningsbarhet eller träffsäkerhet. 
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7.2.2 Signifikant skillnad mellan hybridgenerering och GP. 

 

Datamängder Vikt 0,10 Vikt 0,25 Vikt 0,35 Vikt 0,45 Vikt 0,55 GP 

ACE.arff 17,65 22,05 24,55 23,56 17,42 16,74 

breast-w.arff 4,72 4,86 4,86 5,58 5,58 4,43 

contact-lenses.arff 25,00 25,00 31,67 26,67 21,67 30,00 

diabetes.arff 25,92 24,88 25,27 25,66 26,3 24,88 

ecoli.arff 16,06 16,08 16,94 17,25 16,96 17,27 

glass.arff 21,54 18,20 25,17 33,10 31,32 29,00 

heart-cleveland.arff 18,53 21,82 24,84 20,83 19,52 22,80 

hepatitis.arff 15,42 20,42 20,08 21,21 21,21 20,38 

iris.arff 7,33 7,33 8,00 5,33 5,33 4,67 

liver-disorders.arff 30,42 27,49 35,34 33,61 35,36 34,79 

lymph.arff 16,14 25,67 20,14 24,29 23,10 19,57 

soybean.arff 2,19 3,33 5,50 6,61 2,78 1,64 

vehicle.arff 25,65 25,88 26,60 31,69 33,93 34,64 

wine.arff 4,51 9,58 5,62 4,48 5,65 7,84 

zoo.arff 2,91 7,91 8,91 4,91 12,73 5,91 

Medelvärde 15,60 17,37 18,90 18,99 18,59 18,30 

 

Tabell 7.6. Medel av felaktigheten i testdatan för hybridgenerering. 

 

 

 0,10 0,25 0,35 0,45 0,55 

ACC – medel 15,60 17,37 18,90 18,99 18,59 

Trädstorlek - medel 6,32 10,65 13,17 14,95 14,69 

Andel i RF-nod - medel 60,79 % 33,47 % 16,70 % 5,69 % 1,03 % 

p-värde vs GP 0,01025 0,9001 0,2524 0,6387 0,3591 

 

Tabell 7.7. Samlad information från testdatan. 
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Wilcoxon signed rank test visar att hybridgenerering med vikt 0,10 är signifikant bättre än 

GP, dock hanteras i snitt 60,79% av instanserna av RF-noden. Även om detta är en väldigt 

hög andel så medför hybridgenerering ändå en ökad tolkningsbarhet gentemot ren RF på 

grund av de instanser som ligger utanför RF-noden. 

 

7.2.3 Fördjupning av experiment 2. 

Hybridgenereringstekniken med vikt 0,10 valdes ut för vidare studier eftersom det var den 

enda av vikterna som var signifikant bättre än GP. Tekniken testades emot J48 och RF för att 

kontrollera att den var signifikant bättre än J48 men inte signifikant sämre än RF. 

 

Datamängder J48 RF Vikt 0,10 

ACE.arff 16,67 19,24 17,65 

breast-w.arff 5,15 3,72 4,72 

contact-lenses.arff 25,00 28,33 25,00 

diabetes.arff 26,05 23,84 25,92 

ecoli.arff 18,14 15,18 16,06 

glass.arff 30,93 21,00 21,54 

heart-cleveland.arff 23,78 19,52 18,53 

hepatitis.arff 24,46 16,71 15,42 

iris.arff 6,00 6,67 7,33 

liver-disorders.arff 35,02 28,93 30,42 

lymph.arff 18,29 15,48 16,14 

soybean.arff 1,64 2,16 2,19 

vehicle.arff 29,91 25,30 25,65 

wine.arff 8,40 2,25 4,51 

zoo.arff 7,91 8,91 2,91 

Medelvärde 18,49 15,82 15,60 

 

Tabell 7.8. Träffsäkerhet i testmängd för J48, RF och vikt 0,10. 
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 J48 RF 

p-värde vs 0,10 0,01204 0,8424 

 

Tabell 7.9. Resultat av Wilcoxontester mot vikt 0,10. 

 

Wilcoxon Signed Rank Test visar att utifrån signifikansnivå 0,05 är 

Hybridgenereringstekniken signifikant bättre än J48 (Tabell 6.12). Test mot RF visar också att 

hybridgenereringen inte skiljer sig signifikant från RF. Eftersom det är en väldigt låg 

sannolikhet att vår teknik skiljer sig från RF blir resultaten likvärdigt RF. Dock med en bättre 

tolkningsbarhet. 
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8 Slutsats 

8.1 Besvarande av forskningsfråga 

a. Kan hybridmodellen uppnå en träffsäkerhet som är högre än träffsäkerheten 

hos  besluträd? 

 

Studiens resultat visar att hybridgenereringstekniken överträffar J48 i träffsäkerhet och är inte 

signifikant olik RF med rätt vikt. Genom att ta fram en hybridmodell med genetisk 

programmering på samma sätt som hybridgenereringstekniken så kan alltså en träffsäkerhet i 

klass med RF uppnås.  

 

b. Kan hybridmodellen göras mer tolkningsbar än random forest?  

 

Hybridmodellens uppdelning av RF-noder och standardlöv gör det möjligt att identifiera 

svårpredicerade instanser och dra slutsatser om datan och även arbetet att predicera 

datainstanserna i modellen. Utöver detta så behandlas i genomsnitt 39,21% av datainstanserna 

av prediktionslöv ifall vikt 0,10 används. Detta betyder att dessa instanser prediceras av den 

genomskinliga beslutsträdsdelen av modellen, vilket innebär att teknikens tolkningsbarhet 

överträffar tolkningsbarheten hos RF.  

 

Hur kan en träffsäker och tolkningsbar hybridmodell av random forest och beslutsträd 

evolveras fram med hjälp av gentisk programmering? 

 

Studiens resultat visar tydligt att det med hybridgenereringstekniken går att skapa en 

hybridmodell av RF och beslutsträd vars träffsäkerhet är jämförbar med RF, men samtidigt 

uppnår en högre tolkningsbarhet. Genom att reglera vikten hos hybridgenereringstekniken går 

det att kontrollera ifall algoritmen bör fokusera på tolkningsbarhet eller träffsäkerhet. 

 

8.2 Generalitet och reliabilitet 

Då studien bygger på statistiska tester och statistisk data så är studien lätt att reproducera. 

Källkoden som implementerats under studien finns tillgängligt i avsnitt 9.2, så det är lätt att 

bekräfta studiens validitet och reliabilitet. Källkoden går enkelt att implementera i andra 

kontexter, dock är det viktigt att komma ihåg att implementeringen som utfördes under denna 

studie är specifik för G-REX ramverket, men algoritmerna i sig är inte bundna till ramverket 

utan kan föras vidare till andra ramverk. Studiens reliabilitet stärktes av att de datamängder 

som användes under studien finns tillgängliga UCI Repocitory och G-REX numera finns 

tillgängligt på internet. Detta betyder att det är lätt att genomföra studien på nytt med samma 

resultat.  

 

8.3 Diskussion 

Enligt artikeln Accuracy vs. Comprehensibility in Data Mining Models (Johansson et al. 

2004), som presenterades i kapitel 3, så kan regelextrahering vara en bra teknik för att skapa 

tolkningsbara modeller av tidigare ogenomskinliga modeller. Regelextrahering av den här 

typen ger en beslutsträdsmodell som saknar de fördelar som en hybridmodell kan erbjuda. En 

framtida studie som presenterar ett sätt där regelextragering kan användas, men fortfarande 

producera en hybridmodell skulle potentiellt ge bättre träffsäkerhet och tolkningsbarhet än de 

tekniker som presenteras i denna studie. 
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Regelextrahering skulle även kunna användas för att “bryta ut” RF-noderna i en hybridmodell 

och därmed göra om hybridmodellen helt till ett beslutsträd. Detta skulle dock innebära att 

modellen mister de fördelar som en hybridmodell medför, såsom att lätt kunna identifiera 

svårklassificerad data. 

 

En av studiens avgränsningar var att enbart använda RF som alternativa noder i modellen 

vilket självklart påverka resultatet. En annan ensemble skulle gett en annan träffsäkerhet, men 

eftersom frågeställningen inte efterfrågar högre träffsäkerhet än hos genomskinliga tekniker 

så påverkar det inte besvarandet av forskningsfrågan mer än hur mycket mer träffsäker 

hybridmodellen blev.  

 

Både Kumas (2010) och Seewaldls (2001) studie presenterar hybridmodeller som liknar den 

som presenterats i denna studie dock talar ingen av dem om tolkningsbarhet. En viktig 

skillnad mellan denna och ovanstående två studier är att de alternativa lövnoder som 

presenteras av Kuma och Seewaldl är enklare klassificerare än ensembler och därför inte har 

samma behov av att minska sin tolkningsbarhet. Dock lever ingen av dessa simpla 

klassificerare upp till den höga träffsäkerhet som infinner sig hos ensembler. 

 

Avsikten med studien var att bevisa att det är möjligt att skapa en modell som ökar sin 

tolkningsbarhet men bibehåller sin träffsäkerhet. Vi förväntade oss en träffsäkerhet över J48 

och under RF detta överträffades av vikt 0,10. Vikterna spelade en större roll än vi förväntat 

oss, de lägre vikterna hade en mycket högre träffsäkerhet än de lägre vikterna men den största 

skillnaden infann sig i tolkningsbarheten. Vi förväntade oss inte en sådan spridning mellan 

resultaten hos de olika vikterna utan förväntade oss bara en liten spridning. Viktens 

signifikans var en positiv överraskning och bidrog stort till att besvara studiens 

forskningsfråga. 
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8.4 Vidare arbete 

8.4.1 Avvägningsvariabeln - en procentuell ansats. 

Då den första metoden för hybridmodellering som presenterades i denna studie visserligen har 

fördelar i jämförelse med RF och beslutsträd, har den fortfarande en anmärkningsbar svaghet. 

De regler som bygger upp fitnessfunktionen ser till att antalet lövnoder hålls lågt och att 

antalet prediktioner som utförs av RF-noder hålls lågt. Dock finns det ingenting som reglerar 

att antalet RF-noder och antalet prediktioner av RF-noder inte blir för låg. Det är önskvärt att 

inte för många prediktioner utförs med RF-noder då fler prediktioner som utförs av 

standardnoder gynnar modellens tolkningsbarhet, men ett ökat antal prediktioner som utförs 

med RF-noder gynnar modellens träffsäkerhet. Ifall användaren har ett specifikt kriterium för 

hur hög tolkningsbarhet och träffsäkerhet som användaren vill uppnå så finns det i detta fall 

ingenting som uppfyller det önskemålet. 

 

Ifall det fanns en variabel som användaren kunde reglera som avgjorde hur många procent av 

datan som modellen måste hantera med RF-noder så får användaren en möjlighet att reglera 

avgränsningen mellan tolkningsbarhet och träffsäkerhet och sätta ett önskat medelvärde som 

passar just dennes ändamål. Så att ifall användaren inte är nöjd med resultatet, kan denne 

reglera variabeln för att reglera resultatets tolkningsbarhet-träffsäkerhetsavvägning för ett mer 

önskvärt resultat nästa körning. Avvägningsvariabeln skulle då vara den avgörande faktorn 

för modellens tolkningsbarhet och träffsäkerhet och därmed ha en avgörande roll för 

modellens resultat. 

 

Det är viktigt att modellen utformas på ett sådant sätt att svårpredicerade datainstanser i första 

hand hanteras av RF noder. Ifall RF-noder hanterar de datainstanser som är lätthanterliga 

skulle det leda till att de svårpredicerade datainstanserna hanteras av standardnoder, detta 

skulle betyda att ett större subträd behöver byggas upp för att kunna fördela och klassificera 

all data. Detta skulle riskera modellens träffsäkerhet och stora subträd med många obskyra 

förgreningar leder till sänkt tolkningsbarhet. Detta skulle ge oss två varianter av samma 

algoritm, en variant där en modell som optimerar träffsäkerheten utifrån kraven på 

tolkningsbarhet evolveras fram, och en variant där användaren kan ge input på vart 

avvägningen ska placeras på spektrumet mellan tolkningsbarhet och träffsäkerhet. Detta 

skulle vara användningsbart i många situationer där användaren vill kunna reglera resultatet, 

eller inte är nöjd med resultaten av den föregående körningen. En ansats som använder en 

avvägningsvariabel lägger resultatet i användarens händer och användaren kan reglera 

variabeln så att modellen alltid garanterar ett önskvärt resultat. Om modellen ger en låg 

träffsäkerhet är det bara att höja värdet på avvägningsvariabeln, och för att öka 

tolkningsbarheten är det bara att sänka värdet. 
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10 Appendix 

10.1 Ordlista 

Det är viktigt att här förklarar de termer som ofta förekommer i denna studie. Dessa 

beskrivningar är inte nödvändigtvis den helt korrekta definitionen av dessa termer, detta är 

snarare en beskrivning av den betydelse termerna har specifikt i denna studie. 

 

Algoritm En algoritm är ett stegvis deklarerat arbetssätt som beskriver hur en given 

beräkningen utförs. Algoritmen byggs upp av instruktioner som itereras stegvis 

för att lösa uppgiften. 

Modelltyp En modelltyp är en typ av representation snarare än en specifik representation av 

en specifik datastruktur av en specifik datamängd. Det kan ses som en mall för 

hur en viss typ av data ska representeras. 

Modell En specifik representation av en specifik datastruktur av den givna modelltypen. 

Teknik En teknik är hur man går till väga för att använda en teknik för att få fram en 

modell av en specifik datamängd. 

Applikationen av en teknik på en datamängd ger en representation av en given 

modelltyp. 
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10.2 Källkod 

Vår källkod bygger på BRIFitness från G-REX, med förändringar i calcPredictionError och 

calcParsimonyPressure samt tillägget calcRF för att räkna antalet RF-noder i ett träd. 

 
public class HybridFitness extends FitnessFunction implements 

IFitnessFunction, Serializable { 

  
 public HybridFitness(){ 
    super(FitnessFunction.HYB); 
 } 

  
 /** 
 * Calculates prediction error 
 * @param prediction Prediction object. 
 * @param targetValue Target value. 
 * @return Prediction error weighted based on Gene class. 
 */ 
 @Override 
 public double calcPredictionError(Prediction prediction, double 

targetValue) { 
     
    if(prediction.getGene() instanceof HybridPred) { 

return prediction.getPrediction() == targetValue ? 

options.getPARAMETER_1() : 1; 
    }//*/ 
     
   return prediction.getPrediction() == targetValue ? 0 : 1; 
 } 

  
 /** 
 * Calculates parsimony pressure. 
 * @param gp GP object 
 * @return Parsimony pressure based on brevity and punishment for 

length 
 */ 
 @Override 
 protected double calcParismonyPressure(GP gp){ 
    double pressure=0;      
    if(gp.getNrOfNodes()>options.getMAX_TREE_SIZE()) { 
        pressure = (gp.getNrOfNodes()- options.getMAX_TREE_SIZE()) * 2; 
    } 
         

 pressure += /*calcRF(gp.getHead(),0) +*/ gp.getNrOfNodes() 

*  options.getPUNISHMENT_FOR_LENGTH(); 
     
    if(calcRF(gp.getHead(), 0) != 1) { 
        pressure += 1000; 
    } 
    return pressure; 
 } 

  
 /** 
 * Calculates final error. 
 * @param pc PredictionContainer 
 * @return Final error value. 
 */ 
 @Override 
 protected double calcFinalError(PredictionContainer pc){ 
    if(gp==null) 
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        return -999; 
    return calcBrevity(gp.getHead(), 0)/getNrOfInstances(); 
 } 

  

  
 /* 
   This method is overridden since brevity does not measure accuracy. 
   Hence the reported error is the brevity but accuracy still needs to 
   be a part of the fitness function since brevity disregards 
   predicitve performance.   
 */ 
 /** 
 * Calculates fitness for GP 
 * @param gp GP to calculate fitness on. 
 * @return Fitness value based on total errors, parsimony pressure and 

length punishment 
 * @throws GeneException 
 */ 
 @Override 
 public double calcFitness(GP gp) throws GeneException{ 
    gp.train(); 
    this.gp=gp; 
    options = gp.getOptions(); 
    this.pc=gp.getPcTrain(); 
      
    return normalizeTotalError(calcTotalError(pc)) 
            + calcParismonyPressure(gp) 
             * options.getPUNISHMENT_FOR_LENGTH(); 
 } 

  
 private double calcBrevity(Gene gene,int depth){ 
    double brevity=0; 
    Gene[] children = gene.getChildren(); 
    if(children != null){ 
        int i = 0; 
        if(gene instanceof If) 
            i++; 
        for (; i < children.length; i++) { 
            brevity+=calcBrevity(children[i],depth +1); 
        } 
    }else{ 
        brevity = ((ITerminal)gene).getCount()*depth; 
    }      
    return brevity;      
 } 

  
 private double calcRF(Gene gene,int depth){ 
    double brevity=0; 
    Gene[] children = gene.getChildren(); 
    if(children != null) {    
        for (int i = 0; i < children.length; i++) { 
            brevity+=calcRF(children[i],depth +1); 
        } 
    }else{ 
        if(gene instanceof HybridPred) 
        brevity++; 
    }        
    return brevity;      
 } 
} 
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