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Geografisk lokalisering av Alfa Lavals
produkter med hjälp av maskininlärning

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Isac Jeppsson, Oskar Borna

Datakvalitet är en nödvändighet för att ett företag ska kunna bli datadrivna. Detta
arbete använder maskinintelligens för att förbättra Alfa Lavals datakvalitet, genom
att prediktera den geografiska positionen av deras sålda produkter.

Majoriteten av världens företag har data som, på
ett eller annat sätt, kan användas för att utveckla
en mer framgångsrik verksamhet. För att före-
tag ska lyckas bli datadrivna så är det viktigt
att extrahera värdefull data från rådatan. En av
de största utmaningarna, medan de försöker göra
denna övergång, är att säkerställa en god datak-
valiteten. I detta examensarbete arbetade vi med
Alfa Lavals databas över sålda produkter. Det
huvudsakliga problemet med denna databas var
bristen på geografisk position, det vill säga var
produkterna är installerade. Vi föreslår med detta
arbete, en lösning för hierarkisk prediktion av ge-
ografisk position: länder, städer och koordinater.

Vår lösning möjliggjordes med hjälp av olika
maskininlärningsalgoritmer. Algoritmerna trä-
nades med teknisk data, för de produkter med
känd geografisk position. Därefter applicerades
dessa tränade algoritmer på den datan som sak-
nade geografisk position, men fortfarande hade
teknisk data. Syftet var att finna mönster och
likheter i den tekniska datan och på så sätt kunna
avgöra den geografiska positionen för de produk-
ter som saknade denna information.
Givet vår tidigare kunskap och den tillgängliga

tekniska datan så visade sig de flesta uppgifterna
ge ett överraskande bra resultat. Prediktionen
av länder visade sig vara den mest lyckosamma

med en noggrannhet på 71%. Näst bäst resultat
gav prediktionen av städer med en noggrannhet
på 57%. Däremot visade sig den sista uppgiften,
prediktion av koordinater, vara svårare. Det bästa
resultatet som uppnåddes var ett genomsnittligt
felavstånd på 872 km.

För de två förstnämnda uppgifterna så var,
generellt sett, random forests den algoritmen som
presterade bäst. Random forests bygger upp ett
flertal beslutsträd som tillsammans producerar ett
stabilt och noggrant resultat.
Våra resultat visade att det faktiskt var möjligt

att prediktera geografisk position, även om datan
som algoritmerna använde sig av inte hade en di-
rekt koppling till någon plats.


