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Sammanfattning
Många milstolpar har passerats inom datavetenskapen och just nu håller vi på att
passera en till: artificiell intelligens. En av de egenskaper som kännetecknar AI är
att  kunna tolka s.k.  ostrukturerad data,  alltså sådan data som saknar struktur.
Ostrukturerad data vara användbar och med de nya verktygen inom AI är det
möjligt att tolka för sedan använda det till att lösa problem. Detta har potential att
vara  användbart  inom  praktiska  applikationer  såsom  handläggning  och
beslutsstöd. Arbetet har skett på företaget Apendo AB som har Lantmäteriet som
kund. Arbetet  går ut  på att  undersöka hur AI-drivna kognitiva tjänster  genom
IBM Watson kan tillämpas på Lantmäteriet. Målet är att besvara följande frågor:
Är det möjligt att tillämpa kognitiva tjänster genom Watsons tjänster för att ge
beslutsstöd åt  Lantmäteriet  redan i  dagsläget? På vilka  sätt  kan man använda
Watsons  tjänster  för  att  skapa  ett  beslutsstöd?  Hur  effektiv  kan  lösningen  för
Lantmäteriet bli, d.v.s. hur mycket tid och kostnader kan de tänkas spara genom
att använda Watsons tjänster på valt koncept? Som praktisk del av studien om AI
utvecklades och utvärderades en perceptron. Genom ett agilt förhållningssätt har
tester och studier om IBM Watson skett parallellt med intervjuer med anställda
på Lantmäteriet. Testerna utfördes i PaaS-tjänsten IBM Bluemix med både Node-
RED  och  egenbyggd  webbapplikation.  Av  intervjuerna  blev  Watson-tjänsten
Retrieve and Rank intressant och undersöktes noggrannare.  Med Retrieve and
Rank kan man få frågor besvarade genom rankning av stycken av valt korpus som
sedan tränas upp för bättre svar. Uppladdning av korpus med tillhörade frågor gav
att 75 % av frågorna besvarades korrekt. Tillämpningarna Lantmäteriet kan då
vara en kognitiv  uppträningsbar sökfunktion som hjälper  handläggare att  söka
information i handböcker och lagboken.

Nyckelord: Artificiell intelligens, Kognitiv databehandling, IBM, Watson, 
Bluemix, Datautvinning.
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Abstract
Many milestones have been passed in computer science and currently we are on
our way to pass yet another: artificial intelligence. One of the characteristics of AI
is to be able to interpret so-called unstructured data, i.e., data that lacks structure.
Unstructured data can be useful and with the new tools within AI is it possible to
interpret it and use it to solve problems. This has the potential to be useful in
practical applications such as processing and decision support. The work has been
done at Apendo AB, which has the Swedish National Land Survey as a customer.
The work is to investigate how AI-driven cognitive services through IBM Watson
can be applied to the Swedish National Land Survey. The goal is to answer the
following questions: Is it  possible to apply cognitive services through Watson's
services to give decision support to the Swedish National Land Survey already? In
what  ways  can  you  use  Watson's  services  to  create  a  decision  support?  How
effective can the solution for the Swedish National Land Survey be, i.e. how much
time and costs can they save by using Watson's services on the chosen concept?
As a practical part of the AI study, a perceptron was developed and evaluated.
Through an agile approach, tests and studies about IBM Watson have taken place
in parallel with interviews with employees at the Swedish National Land Survey.
The tests were performed in the PaaS service IBM Bluemix with both Node-RED
and an own built  web application.  Though the interviews,  the Watson service
Retrieve and Rank became interesting and examined more closely. With Retrieve
and Rank you can get questions answered by ranking selected corpus pieces that
are then trained for better answers. Uploading the corpus with related questions
resulted in that 75% of the questions was answered correctly. Applications for the
Swedish National Land Survey can then be a cognitive search function that helps
administrators to search information in manuals and the law book.

Keywords: Artificial Intelligence, Cognitive Computing, IBM, Watson, Bluemix, 
Data mining.
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1 Inledning
Många  milstolpar  har  passerats  inom  datavetenskapen  och  just  nu  håller
mänskligheten på att passera en till:  artificiell  intelligens. Människan har länge
fantiserat om maskiner som kan tänka åt dem. Exempelvis ställer Alan Turing i
[1]  frågan ”Kan maskiner tänka?”.

Utvecklingen  har  sedan  dess  gått  exponentiellt  framåt  och  sakta  men  säkert
vandrat ur stora forskningsprojekt för att successivt appliceras inom kommersiella
områden. Verktyg som gör det lättare att applicera AI har utvecklats av bland
andra Google i form av Tensorflow och IBM i form av Watson. [2]

En av de egenskaper som kännetecknar AI är att kunna tolka s.k. ostrukturerad
data, alltså sådan data som saknar struktur/ordning/märkning. Många gånger kan
ostrukturerad data  vara användbar och med de nya verktygen inom AI är  det
möjligt att tolka för att sedan använda det till att lösa problem. Detta har potential
att  vara  användbart  inom  praktiska  applikationer  såsom  handläggning,
ärendehantering, automatisering och beslutsstöd. Detta är något som många redan
insett men det finns fortfarande få företag och myndigheter som dragit nytta av de
nya verktygen för att exempelvis få bättre beslutsstöd i sina tjänster och därmed
minska sina kostnader.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Apendo  AB  är  ett  specialistföretag  med  kontor  i  Stockholm,  Sundsvall  och
Köpenhamn.  De  erbjuder  konsulttjänster,  produkter  och  lösningar  inom
kompetensområdena  Enterprise  Content  Management  (ECM)  och  Business
Process Management (BPM). En av deras kunder är myndigheten Lantmäteriet
som innehar ett ECM-system vid namn Sfär. Sfär levererades av Apendo 2011
och har sedan dess uppdaterats agilt.  Genom Sfär kan handläggare motta och
behandla  inkommande  ärenden,  samt  få  information  om  hur  ärenden  ska
hanteras. Idag har 5 % av alla ärenden automatiserats och det långsiktiga målet är
att 98 % ska vara automatiserat. Många ärenden är komplexa och inte lämpade
för ett datorprogram att tolka och hantera. Gamla uppgifter och beslut lagras både
digitalt och i pappersform hos Lantmäteriet, men mycket är löpande text, alltså
ostrukturell  data.  Denna  data  kan  vara  användbar  som  grund  för  eventuellt
beslutsstöd  för  att  hjälpa  handläggarna.  Alltså  att  datautvinning  av  arkiverade
beslut kan användas för att generera beslut för nya ärenden. För att åstadkomma
detta behöver man ett datorprogram som tillämpar AI.
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1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att göra en förstudie som underlag till Apendo
om  hur  man  skulle  kunna  tillämpa  kognitiva  tjänster  i  Sfär  för  ett  bättre
beslutsstöd. Eftersom Apendo är partner med IBM kan de använda IBM:s system
Watson till att tillämpa kognitiva tjänster genom artificiell intelligens.

1.3 Avgränsningar

Eftersom arbetet kommer ske under en kort tid är det svårt att få till en färdig
implementation i Sfär. Istället är det lämpligt att en förstudie görs och diskussion
om potential för Lantmäteriet i teorin. För att också praktiskt visa vad som är
möjligt  kommer  tester  utföras  och  mätas  utifrån  aspekter  av  intresse.  Som
förberedelse kommer laborationer med perceptron att  utföras  för  att  sedan gå
vidare till de mer avancerade Watson-tjänsterna. En viktig aspekt är att det inte
finns  svenskt  språkstöd  i  dessa  tjänster  ännu,  varför  arbetet  enbart  kommer
undersöka de tekniska aspekterna utan att ta hänsyn till att Lantmäteriet behöver
svenskt språkstöd.

Det kommer inte tas hänsyn till eventuella säkerhetsorienterade problem. Därmed
kommer tester  och laborationer inte  använda känslig  data  som är  kopplad till
verkliga juridiska personer.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Målet är att besvara följande frågor:

 Är det möjligt att tillämpa kognitiva tjänster genom Watsons tjänster för
att ge beslutsstöd åt Lantmäteriet redan i dagsläget?

 På  vilka  sätt  kan  man  använda  Watsons  tjänster  för  att  skapa  ett
beslutsstöd?

 Hur effektiv kan lösningen för Lantmäteriet bli, d.v.s. hur mycket tid och
kostnader kan de tänkas spara genom att använda Watsons tjänster på valt
koncept?

1.5 Översikt
Kapitel  1  ger  en  introduktion  om  bakgrunden  till  arbetet  och  beskriver  vad
förstudien  handlar  om följt  av  konkreta  mål.  Kapitel  2  beskriver  teorin  som
behövs för att förstå det resterande innehållet. Kapitel 3 beskriver metoder som
användes  för  att  ta  fram  relevant  information,  utföra  tester  och  utvärdera
resultatet. Kapitel 4 beskriver konstruktioner och tester som utförts och kapitel 5
visar hur resultaten av dessa blev. Kapitel 6 innehåller slutsatserna som togs av
detta arbete. Till sist tillkännages källförteckningen.
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2 Teori
I teorikapitlet presenteras först en översiktlig beskrivning av artificiell intelligens
och  maskininlärning  samt  exempel  på  metoder  som  möjliggör  AI.  Kognitiv
databehandling  och  datalingvistik  är  också  centrala  områden  i  arbetet  och
beskrivs därför inom detta kapitel. Sedan tillkännages API, JSON och REST för
att till  sist ge en mer detaljerad beskrivning av verktyget Watson av IBM som
förenklar praktisk användning av kognitiva system. Allt för att ge en tydligare bild
av rapportens resterande material.

2.1 Artificiell intelligens och maskininlärning

I detta delkapitel presenteras en teoretisk bakgrund om artificiell intelligens med
fokus på delområdet maskininlärning.

2.1.1 Definitionen av artificiell intelligens

Intelligens är förmågan att kunna slutföra mål i vår värld. Det har fortfarande inte
utformats  en generell  definition av intelligens  som inte är  beroende av vad vi
människor  uppfattar  som  intelligent.  Artificiell  intelligens  är  intelligens  som
uppvisas  av  maskiner.  Mer  specifikt  tillämpas  det  oftast  som  intelligenta
datorprogram.  Ofta  kan  man  tillämpa  metoder  som  inspirerats  av  biologiska
företeelser, såsom neuronnät, dock måste inte AI vara en biologisk simulering.
Definitionen förändras med tiden, det som man förr har betraktat som AI är inte
nödvändigtvis AI i dagens mening, detta eftersom att utvecklingen hela tiden går
framåt och människor vänjer sig med vilka uppgifter som en maskin förväntas
kunna lösa. [3] 

Ett centralt vetenskapligt område inom AI är maskininlärning. Maskininlärning
ger datorer förmågan att lära genom erfarenhet/träning istället för att enbart vara
uttryckligen programmerade. Idag spelar maskininlärning en mycket central roll i
program som man idag betraktar som AI. [4]

2.1.2 Paradigmer inom maskininlärning

Det finns tre övergripande inlärningsparadigmer inom maskininlärning: övervakad
inlärning, oövervakad inlärning och förstärkt inlärning.

2.1.2.1 Övervakad inlärning

Övervakad inlärning  innebär  att  man har  ett  uppsättning  av  träningsdata  som
består  av  träningsexempel  som liknar  den  data  som modellen  sedan  kommer
tolka. Varje träningsexempel består av ett par i form av indata, oftast bestående av
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en vektor, samt önskad utdata relaterad till indata. Träningen uppnås genom att
statistiska  induktionsalgoritmer  bygger  upp  en  funktion  som  kan  göra  nya
mappningar genom de tidigare observationerna av data. I ett  optimalt scenario
kommer detta möjliggöra att algoritmen korrekt kan bestämma klassetiketter till
osedd indata. [5]

2.1.2.2 Oövervakad inlärning

Oövervakad inlärning står i kontrast till övervakad inlärning genom att indatan
inte har etiketter,  utan att  man istället  försöker hitta gömda samband i  datan.
Oövervakad inlärning står nära relaterad till statistikens densitetsuppskattning där
man försöker uppskatta en densitetsfunktion baserat  på observerad data.  Dock
kan  oövervakad  inlärning  omfatta  fler  tillvägagångssätt.  Exempel  på
tillvägagångssätt är klustring och neuronnät. [6]

2.1.2.3 Förstärkt inlärning

Förstärkt  inlärning  är  inspirerad  av  psykologins  vetenskapliga  inriktning
behaviorism  och   avser  hur  programvaran  vidtar  medel  i  en  miljö  för  att
maximera någon form av kumulativ belöning. Inom maskininlärning är miljön
oftast  fomulerad  som en  Markov-beslutsprocess  (MDP av  engelskans  Markov
decision  process).  En  Markov-beslutsprocess  är  en  typ  av  stokastisk
kontrollprocess där varje diskret tidsändring innebär att processen är i ett visst
tillstånd.  För  varje  tillstånd  vidtas  en  åtgärd  som  är  tillgänglig  i  tillståndet.
Processen svarar genom att slumpmässigt gå vidare till ett nytt tillstånd och ge
beslutstagaren en motsvarande belöning för åtgärden. Ett bra appliceringsområde
för förstärkt inlärning är logiska spel såsom poker och schack. Dock kan förstärkt
inlärning appliceras inom en mängd andra applikationer. [7]

2.1.3 Analysmetoder inom maskininlärning

För att  kunna klassificera och/eller göra förutsägelser måste man kunna se ett
mönster av de tidigare observationerna.  Det finns flera tillvägagångssätt  för att
åstadkomma mönsterigenkänning inom maskininlärning, däribland klassificering,
regression och klustring.

2.1.3.1 Klassificering

Klassificering är  en analysmetod som innebär att  man grupperar  likartad data
inom en domän i olika delgrupper, alltså klasser. Fördelar med klassificering är
att man med hjälp av indelningen kan hitta ett individuellt objekt snabbare; att det
blir lättare att hitta multipler av ett objekt; att det ger en semantik (mening) i form
av metadata till objektet som inte är associerat till objektet självt; samt att vetskap
om ett objekt kan appliceras på de andra objekten av samma sort. Exempel på
klassificering är om ett mail anses vara spam eller inte, vilken blodgrupp man
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tillhör  eller  storlek  på  kläder.  Vid  klassificering  används  övervakad  inlärning
eftersom att klasserna är kända på förhand. [5]

2.1.3.2 Regression

Regression  är  en  analysmetod  som  innebär  att  man  skapar  en  matematisk
funktion som bäst beskriver observerade data. Det finns en mängd olika typer av
regression som är lämpade för olika observationer och syften. Linjär regression
kan anses vara den simplaste formen av regression där man beräknar en linjär
funktion som bäst beskriver observationerna. Fördelen med regression är att man
kan  se  trender  och  enkelt  göra  förutsägelser  av  data  som  hänger  ihop.  Vid
regression används övervakad inlärning. En grafisk illustration av linjär regression
finns att se i figur 1. [5]

Figur  1:  Grafisk  illustration  av  linjär
regression.  De  röda  punkterna  är
observerad  data  och  den  blå  linjen
approximerarar dessa linjärt. [8]

2.1.3.3 Klustring

Klustring  är  en  analysmetod  som  innebär  att  man  grupperar  datamängder  i
delmängder som kallas kluster. Klusteranalys genomförs genom att man definierar
en avståndsfunktion, alltså en funktion som skapar ett avstånd mellan observerat
data baserat på valda egenskaper eller storheter. På så sätt kan observationerna
bilda kluster  när  man visualiserar  dessa i  ett  euklidiskt  rum av ett  visst  antal
dimensioner. Skillnaden mellan klassificering och klustring är att klustring uppnås
genom ej övervakad inlärning istället för övervakad inlärning eftersom klustren
inte är kända på förhand. Illustration av klusteranalys finns att se i figur 2. [9]
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Figur 2: Klusteranalys av data som resultat
i tre kluster på ett euklidiskt plan, alltså ett
tvådimensionellt euklidiskt rum. [10]

2.1.4 Överanpassning

Om en modell som nyttjar maskininlärning tränats för mycket kan det uppstå s.k.
överanpassning. Överanpassning innebär att modellen har anpassat sig för mycket
till observerad data så att reliabilitet för annan data blir låg. Detta gör att den
överanpassade  modellen  beskriver  fel  eller  brus  istället  för  den  underliggande
relationen. Detta kan bero på att modellen använder sig av för många parametrar
för att beskriva relationen. Överanpassning bör undvikas. I figur 3 syns en grafisk
representation av överanpassning. [11]

Figur  3:  De  blå  respektive  röda
punkterna  representerar  data  av  två
olika  klasser.  Den  gröna  linjen
representerar en överanpassad modell
och den svarta linjen representerar en
bättre justerad modell. [12]
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2.1.5 Perceptron

En  perceptron  kan  betraktas  som  en  av  de  simplaste  modellerna  inom
maskininlärning. Perceptronen är en typ av binär klassificerare som kan beräkna
binär utdata utifrån mångdimensionell indata. Matematiskt kan detta beskrivas på
följande sätt:

f ( x )=( 1 ,  w  × x  +  b  >  0
0 ,    annars ) (1)

där w är en vektor med reella vikter, x är inputdata i form av en reell vektor och b
är bias. Perceptronens struktur illustreras som ett nätverksdiagram i figur 4. [5]
[13]

Figur 4: Nätverksdiagram av en perceptron. [14]

Indata består av vektorer som sedan multipliceras med varsin vikt i form av reella
tal. Dessa summeras sedan ihop och jämförs med ett annat förvalt reellt tal, en
tröskel, för att generera binär utdata (oftast 0 eller 1, eller -1 eller 1). Genom att
justera vikterna tränas perceptronen till att tolka indata på rätt sätt, alltså att den
utför rätt binär klassificering. Träningen genomförs genom övervakad inlärning,
alltså att klassificeringen jämförs med det redan givna svaret för att avgöra om
klassificeringen var korrekt. Om klassificeringen inte var korrekt justeras vikterna
om och proceduren upprepas till dess att perceptronen har klassificerat indata på
rätt sätt. Dessa cykler kallas för träningscykler. Man kan också justera tröskeln
för att optimera antalet träningscykler, dock ska perceptronen alltid kunna nå en
korrekt  klassificering oavsett  vad tröskeln är,  så  länge indata går  att  dela  upp
linjärt. Programkod av en perceptron uttryckt i C++ finns att se i bilaga A. [5]
[13]

2.1.6 Neuronnät

Ett artificiellt neuronnät är en modell som inspirerats av den biologiska hjärnans
egenskaper för att tränas upp för att uppnå ett mål. Ett neuronnät kan byggas upp
genom att sammankoppla flera s.k. neuroner (neuronnätets noder) sådant att det
bildar ett nätverk, se figur 5. En neuron behöver inte vara en perceptron, utan
andra  algoritmer  brukar  också  förekomma  och  kan  kombineras  i  samma
neuronnät. En vanligare typ av neuron är en som ger output i form av en logistisk
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funktion (se  figur 6), en typ av funktion som ligger nära 1 vid stor input och nära
0 vid liten input. [13]

Figur  5:  Nätverksdiagram av  ett
neuronnät  med  tre  neuroner  för
indata  och  två  neuroner  för
utdata. Neuronerna mellan dessa
bildar ett gömt lager. [15]

Varje neuron kan ta emot flera indata och beräkna utdata som skickas vidare till
nästa neuron tills det sista utdatalagret nås. På så sätt kan neuronnätet tolka mer
komplex data än vad en ensam neuron kan. Hur många neuroner en neuron ska
vara kopplad till är en fråga om erfarenhet, om det finns för många kopplingar
tenderar dock neuronnätet att bli överanpassat. [13]

Figur  6:  En  standardiserad  logistisk
funktion som bildar en  S-kurva. [11]

2.1.7 Deep learning

Deep  learning  är  en  del  av  maskininlärningen  som  är  baserad  på  att  en
uppsättning av algoritmer försöker modellera abstraktioner av högre nivå i data. I
ett djupt neuronnät finns det många gömda lager mellan input och output, vilket
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tillåter  algoritmen  att  använda  många  processeringslager  sammansatt  av  flera
linjära och icke-linjära avbildningar. [11][13]

Forskning inom detta område försöker att avbilda storskalig omärkt data på bästa
möjliga  sätt.  En  bild  kan  exempelvis  representeras  som  en  vektor  med
intensitetsvärden per pixel, eller genom en uppsättning av kanter. Vissa modeller
är  bättre  än  andra  beroende  på  vilken  typ  av  problem  som  ska  lösas.  Den
förstnämda  representationen  kan  vara  bättre  vid  exempelvis  klassificering  av
handskrivna siffror och den sistnämnda för ansiktsigenkänning eller klassificering
av ansiktsuttryck. [11][13]

2.2 Application Programming Interface

Ett  Application  Programming  Interface  (API)  är  ett  gränssnitt  mellan  en
applikation  och  extern  programvara.  Det  utgörs  av  en  specifikation  om  hur
applikationen kan kommunicera med den externa programvaran som vanligen är
ett  dynamiskt  länkat  bibliotek.  Detta  resulterar  i  att  biblioteket  blir  en
mjukvarukomponent i applikationen som då kan nyttja bibliotekets funktioner,
ändra dess variabler samt använda dess datatyper och klasser. Detta skapar ett
abstraktionslager  och  utvecklaren  behöver  inte  veta  detaljerna  kring  hur
programkoden  för  biblioteket  bakom  API:et  ser  ut  för  att  nyttja  dess
funktionalitet. [16]

2.3 JavaScript Object Notation

JavaScript Object Notation (JSON) är ett format som används för att utbyta data
mellan maskiner (vanligen mellan klient och server). JSON är specificerat som
RFC  4627  av  Douglas  Crockford.  Den  officiella  mediatypen  för  JSON  är
”application/json”  och  filtillägget  är  ”.json”.  JSON  är  också  språkoberoende,
vilket gör att det är flexibelt och kan användas för datautbyte mellan applikationer
som programmerade i olika programspråk. JSONs datatyper är: nummer, sträng,
boolesk, fält (array), objekt, samt null (se figur 7). [17]
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Figur 7: Kodexempel av JSON.

2.4 Representational State Transfer
Representational State Transfer (REST) är en metod inom IT-arkitektur som har
till uppgift att beskriva hur maskiner skickar data till varandra. Metoden beskrevs
först av Roy Feilding som är en av författarna till HTTP-specifikationen. REST
ugår ifrån en tjänstorienterad arkitektur, vilket betyder att ett distribuerat system
organiseras som en struktur av kommunicerande tjänster. Detta medför att system
inte behöver ha starka beroenden till varandra. [18]

Resurserna  är  unikt  adresserbara  genom  ett  gemensamt  standardiserat  URI.
Resurserna har också ett gemensamt gränssnitt för att skicka kommandon mellan
klient och server. Dessa är:

 Verb som nyttjar HTTP-standarden:

o POST – används för att skapa ny instans av en resurs.

o GET – används för att hämta resurs.

o PUT – används för att uppdatera resurs.

o DELETE – används för att ta bort resurs.

 En uppsättning av MIME-typer (Multipurpose Internet Mail Extensions).
Dessa  beskriver  vilket  representationsfromat  resursen  är  i  (exempelvis
JSON). [18]

2.5 Datalingvistik och korpus

Datalingvistik  även  kallat  språkteknologi  (på  engelska  Natural  Language
Processing, NLP) är ett tvärvetenskapligt område som omfattar utvecklingen av
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datorprogram som kan analysera, förstå eller generera mänskligt språk med målet
att  förbättra  kommunikationen  mellan  människa  och  maskin.  Språkteknologi
bygger på kunskap inom lingvistik, fonetik, psykologi, datavetenskap, statistik och
på senare år även artificiell intelligens, eftersom det visat sig att språkteknologi är
ett bra appliceringsområde för AI. [19]

Mer specifikt används oftast – men inte alltid – maskininlärning. Detta uppnås
genom att låta programmet läsa in s.k. korpora (singular korpus), vilket är en typ
av språklig data med syfte att representera det språk som programmet ska tolka.
Korpora kan exempelvis bestå av en noggrant viktad och genomtänkt samling av
olika genrer inom både skön- och facklitteratur men kan också variera mindre för
anpassning till  ett  snävare område eller syfte. Tekniken kan även användas för
översättning genom att jämföra och finna samband mellan flera korpora på olika
språk. [19]

2.6 Kognitiv databehandling

Kognitiv  databehandling  (en  direktöversättning  av  det  mer  kända  engelska
begreppet ”cognitive computing”) är ett  datavetenskapligt  område inspirerat  av
psykologin. Inom klassisk psykologi säger man att det finns tre begrepp som styr
det mänskliga psyket: kognition (tänkande), emotion (känsla) och volition (vilja).
Inom  just  kognition  ingår  flera  funktioner  i  hjärnan  såsom  tänkande,
uppmärksamhet,  minne,  inlärning,  medvetande,  språk,  beslutsfattande  och
problemlösning. Perception är ett annat område av psykologin som handlar om
hur vi uppfattar sinnesintryck och överlappar då också kognition. [20][21]

Med  kognitiv  databehandling  försöker  man  återskapa  detta  artificiellt  genom
artificiell intelligens (kognition) och signalbehandling (perception). Med hjälp av
tekniker inom maskininlärning kan man då ge systemet förmågan att bygga upp
erfarenhet  som spelar  en central  roll  inom beslutsfattning och problemlösning.
Denna erfarenhet kan också användas till  att tolka signaler från yttre miljö för
bättre perception. Ett tydligt exempel på detta är självkörande bilar som successivt
får  ny erfarenhet  som i  sin  tur  hjälper  bilen att  fatta  bättre  beslut  baserat  ett
konstant signalflöde från sensorer som representation av omgivningen (se figur 8).
Även tolkning av naturliga språk (NLP) och klassificering av bilder är områden
som ingår i kognitiv databehandling. [22]

18



Kognitiva tjänster på en myndighet – Förstudie om hur Lantmäteriet kan tillämpa
IBM Watson
Gustav Åström 2010-07-05

Figur 8: En bildskärm som visualiserar hur en självkörande
bil från Google uppfattar sin omgivning. [23]

2.7 IBM Watson

Watson  är  ett  fråge-  och  svarsdatorsystem  (Question  Answering,  QA)  med
datorprogram  och  hårdvara  ämnat  för  AI,  tillverkat  och  underhållet  av
forskargruppen DeepQA hos amerikanska företaget IBM. Watson är döpt efter
IBM:s första CEO Thomas J. Watson. Watson var från början utvecklat för att
svara på frågor i amerikanska frågesportsprogrammet ”Jeoperdy!” och vann mot
två tidigare mänskliga vinnare 2011. Watson hade då tillgång till fyra terabyte
(200  miljoner  sidor)  av  ostrukturerad  och  strukturerad  data  men  var  inte
uppkopplad till Internet. [24]

Idag  har  Watson  vidareutvecklats  till  en  mängd olika  kommersiella  produkter
med API:er för olika ändamål såsom:

 Visual  Recognition  – ett  verktyg  som kan  klassificera  bilder  och  hitta
ansikten i bilder. Man kan träna verktyget till att klassificera bilder till ett
specifikt  behov.  Kan exempelvis  användas av företag för  att  spåra sina
produkter  på Internet;  för  att  se  om produkter  har  blivit  positionerade
korrekt  inom  produktion;  eller  för  att  klassificera  fotograferade
konsekvenser av incidenter till försäkringsbolag. [25]

 Tone  Analyzer  –  ett  verktyg  som  använder  lingvistisk  analys  för  att
upptäcka  tre  typer  av  tonlägen  i  text:  känslor,  sociala  tendenser  och
språkstil. Kan exempelvis användas för att generera återkoppling kring hur
kommunikation med kunder har gått. [25]
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 Conversation – ett verktyg som hjälper till att träna en chattrobot så att
den  simulerar  en  konversation  baserat  på  definierade  avsikter  och
entiteter. Kan användas till allt från en webbaserad chattrobot till en fysisk
robot. [25]

 Document  Conversion  –  en  tjänst  som  kan  förbereda  och  konvertera
dokument till önskat format. Kan konvertera PDF-, Word- och HTML-
dokument och översätta dem till HTML- och textdokument, samt JSON-
format. Detta för att andra tjänster ska kunna tolka data bättre. [25]

 Retrieve and Rank – Denna tjänst är ämnad att hjälpa användare att finna
information  av  deras  fråga  genom  en  kombination  av  sökning  och
maskininlärning.  Utvecklare  kan  anpassa  och  träna  tjänsten  till  att
förmedla ett välanpassat resultat till de slutliga användarnas frågor. [25]

 Discovery Services – Denna tjänst är nyare än de ovanstående och har
under  arbetets  gång  släppts  från  experimentell  tjänst  till  General
Availability  (December  2016).  Tjänsten  kombinerar  flera  av  de
ovanstående  tjänsterna  och  kan  analysera  trender,  koncept,  relationer,
stämning och ton. Tjänsten inkluderar API för intagande, berikning och
förfrågningar. Intagandet av data kan ske genom uppladdning av filer eller
genom att använda en crawler som kan läsa in hela filsystem, databaser,
CMS:er, etc. Genom att sedan berika kan man få fram nya insikter om
ostrukturerad data, för att sedan kunna använda förfrågningar för att göra
sökningar och se relationer. Man kan sedan bädda in detta i applikationer
genom Discovery Services REST-like-API. [25]

2.8 IBM Bluemix

Bluemix är en kommersiell molnbaserad plattformstjänst, alltså en s.k. platform
as a service (PaaS, se figur 9) som släpptes av IBM i juni 2014. Bluemix stödjer
flera programspråk, bl.a. Java, Node.js, Go, PHP, Swift, Python, Ruby Sinatra,
Ruby on Rails och kan genom buildpacks stödja fler språk såsom Scala. Genom
Bluemix  kan  man  bygga  och  hantera  applikationer  som körs  direkt  i  molnet
genom  IBM:s  egna  resurser  så  utvecklare  kan  koncentrera  sig  på  själva
utvecklingen  och slipper  då ha  större  kännedom om infrastrukturen bakom. I
Bluemix väljer man vilka resurser och tjänster sin applikation ska använda genom
Bluemix webbaserade gränssnitt. Man kan sedan skriva eventuella koden i valfri
miljö lokalt och sedan ladda upp i efterhand. [26]
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Figur  9: Illustration som visar lager i  IaaS (Infrastructure as a Service),  PaaS
(Platform as a Service) och SaaS (Software as a Service).

2.9 Node-RED
Node-RED är utvecklat av Nick O’Leary och Dave Conway-Jones hos IBM och
är ett Flow-Based Programming (FBP) –verktyg, vilket betyder att man beskriver
en applikations  beteende som ett  nätverk med noder.  Varje nod har  en tydlig
uppgift, där den tar in data, gör något med det, för att sedan skicka vidare data till
nästa nod. Nätverket mellan noderna beskriver flödet av data mellan noderna.

Node-RED består av en Node.js-baserad runtime som körs via en webbläsare.
Genom det webbaserade gränssnittet kan man bygga upp ett flöde genom att dra
och släppa noder och koppla ihop dem. Man kan sedan klicka på en nod och fylla
i inställningar och/eller hänvisa till extern data (URL) genom ett formulär. Ibland
(beroende på nodens funktionalitet) kan man även skriva kod (oftast JavaScript)
för att beskriva nodens beteende.

Paletten  av  noder  kan  med  enkelhet  förlängas  genom att  installera  nya  noder
skapade av gemenskapen. Skapade flöden kan även sparas och delas som JSON-
filer. [27]
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3 Metod
I detta kapitel redovisas hur undersökningen gått till, vilka val av tillvägagångssätt 
som gjorts, samt analys och motivering av lösningsförslagen för att uppfylla 
arbetets mål.

3.1 Datainsamling

3.1.1 Artificiell intelligens och maskininlärning

För att  komma fram till  ett  önskvärt  tillvägagångssätt  kommer undersökningar
som är av intresse för att uppnå målen tillämpas. Detta är främst den teori som
sammanfattas  i  teorikapitlet,  men  även  diskussioner  kring  AI  och  dess  etiska
aspekter är av intresse för att komma fram till en utförlig slutsats.

För  att  uppnå  projektets  mål  behövs  förståelse  inte  bara  för  verktygen  och
API:erna, utan också för hur dessa fungerar på djupet. Detta för att lättare kunna
förutse och analysera resultat  eller  eventuella fel  som uppstår under projektets
gång. För att få denna förståelse krävs både teoretisk och praktisk erfarenhet av
AI och maskininlärning.

Det  teoretiska  bakgrundsforskningen  kommer  ske  genom  att  studera
vetenskapliga  artiklar  inom området  men också  genom att  läsa  diskussioner  i
forum,   bloggar  och  videopresentationer  på  Internet.  Den  praktiska
undersökningen kommer ske genom att konstruera, analysera och utvärdera en
perceptron (bilaga A). Konstruktionen av perceptronen kommer dels göras av ren
kuriosa och för att få en bättre förståelse för hur Watson-tjänsterna fungerar på
djupet, då de använder liknande dock mer avancerade och kombinationer av olika
algoritmer i grunden.

3.1.2 IBM Watson

För att  få så god kännedom som möjligt  om Watson kommer undersökningar
tillämpas främst genom praktisk utforskning av Watsons API:er i Bluemix. Detta
genom både Node-RED och en egenbyggd webbapplikation i PHP för att skicka
och motta JSON-data för att se att de kan kopplas till en utomstående applikation.

I Bluemix finns även full dokumentation av tjänsterna om hur de används och vad
de är ämnade att användas till. För att få bättre överblick och inspiration finns
även artiklar om success stories och exempel om hur tjänsterna använts i olika
företag på IBMs hemsida. Det finns även artiklar om fiktiva scenarier att hämta
inspiration ifrån.
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Information kommer även hämtas från seminarier/föreläsningar av IBM, både via
IBM:s webbplatser på Internet och besök på IBM:s huvudkontor i Stockholm.

3.1.3 Intervjuer och möten

Eftersom målet är att utvärdera Watsons tjänster mot Lantmäteriet kommer också
undersökning  om Sfär  och  hur  Lantmäteriet  jobbar  med  sina  ärenden  göras.
Detta  genom  kontinuerliga  möten  och  intervjuer  med  IT-ansvariga  på
Lantmäteriet samt med personal på Apendo som varit med i utvecklingen av Sfär.
Vad som är relevant att få svar på från dessa källor är:

 Hur  ser  det  befintliga  systemets  arkitektur  ut,  vilka  uppgifter  är  det
systemet gör och hur ser de eventuella planerna för vidareutvecklingen ut
idag?

 Eftersom Watson-tjänsterna främst är byggda för datautvinning av stora
mängder data, vad finns det för data att använda idag och hur lagras det?

 Hur  ser  handläggningen  ut  i  detalj?  När  behöver  man  skriva  av
information från papper till digital form?

Löpande kommunikation  kommer göras  med Mats  Törnros  från  Apendo som
varit med och utvecklat Sfär. Detta för att få så bra överblick som möjligt av Sfärs
arkitektur.

En kartläggning av vilka data som eventuellt kan nyttjas av Watson kommer göras
med avseende på information om hur data lagras, hur tillgängligt det är, om det är
strukturerat eller ostrukturerat, samt mängd. Flera kommer göras med anställda
på  Lantmäteriet,  både  två  fysiska  på  Lantmäteriets  kontor  i  Gävle  och
videomöten.  På mötena kommer Johanna Martinsson som är produktägare för
Sfär  vara med.  Till  sist  kommer också också en telefonintervju med Rebecca
Brandt som är inskrivningsrådgivare på Lantmäteriet göras. Detta som underlag
för vidare analys.

3.2 Tester
För att uppfylla målen med arbetet kommer tester som nyttjar Watsons tjänster
utföras  som  utvärderingsunderlag.  Detta  för  att  utvärdera  vilka  tekniska
möjligheter  och  begränsningar  de  enskilda  Watson-API:erna  har.  För  att  göra
testerna  användes  egenbyggd  webbapplikation  som  kan  kommunicera  med
Watson-API:erna. Det var också möjligt att göra tester genom Node-RED.

23



Kognitiva tjänster på en myndighet – Förstudie om hur Lantmäteriet kan tillämpa
IBM Watson
Gustav Åström 2010-07-05

3.3 Förslag på koncept

Nästa steg blir att lokalisera kandidater av koncept. Dessa koncept skulle kunna
nyttja flera Watson-API:er samtidigt i en kombination, varför tester av de enskilda
API:erna  är  ett  viktigt  underlag.  Kunskaperna  om Sfär  och  hur  handläggarna
jobbar  utgör  här  också  ett  viktigt  underlag.  Därför  kommer  ett  agilt
förhållningssätt tillämpas med täta diskussioner med anställda på Lantmäteriet.
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4 Konstruktion
I detta kapitel beskrivs testerna som utförts. Samtliga konstruktioner har främst
skett  i  laborationssyfte.  Alltså  är konstruktionerna inte något  som kommer att
användas  i  Sfär,  utan  för  att  utforska  och  praktiskt  undersöka  hur  Watson-
API:erna beter sig och fungerar, samt för att få en bild hur de kan implementeras.

4.1 Perceptron
Perceptronen  är  beskriven  som en  klass  i  C++.  Perceptronen  kan klassificera
tvådimensionell data som är linjärt åtskiljbart. Träningsdata består därför av två
kluster som är linjärt åtskiljbara, se figur 10. Ena klustret har x- och y-värden
mellan 10 och 50, och andra klustret har x- och y-värden mellan 60 och 100. Alla
dessa värden genereras slumpmässigt inom intervallen för att få olika resultat vid
olika  körningar.  Sigma-variabeln  kan  sättas  till  vilket  reellt  tal  som  helst.
Programmet är skrivet sådant att fler dimensioner av input enkelt kan läggas till.

Figur  10: Exempel av de två genererade kluster som perceptronen ska
tränas till att linjärt avskilja.

Medan  perceptronen  tränas  skrivs  dess  nuvarande  vikter  ut  tills  den  tränats
färdigt. Därefter beräknas funktionen och skrivs ut på formen:

y=k x+m= 
v i k t0

−v i k t1

x+
v i k t 2

−v i k t 1
(2)

(2)  bildar  är  en  linjär  funktion  som  kan  användas  för  grafisk  verifiering  i
efterhand.
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4.2 Laborationer med Watson i Node-RED

Ett bra sätt att upptäcka och laborera med Watson är att göra det med hjälp av
verktyget Node-RED. Instanser av Watson-API:er representeras som noder som
enkelt kan dras in och kopplas ihop med resten av programmets noder.

Watson-tjänsterna som testats i Node-RED är Speech to Text, Visual Recognition
(se figur 11) och Tone Analyser. Tjänsterna liknar varandra på det sättet att man
först laddar upp en fil som skall tolkas för att sedan ge JSON-objekt som output.

Figur 11: Överblick av gränssnittet i Node-RED. Till vänster syns "verktygslådan"
med noder av olika funktionalitet, i mitten syns det byggda flödet och  till höger
syns output efter körning.

I  testet  med  Speech  to  Text  laddas  en  ljudfil  upp  i  mp3-format  genom
inputnoden.  Denna kopplas  ihop med Speech to  Text-noden  som i  sin  tur  är
kopplad till en outputnod som ger output till debug-fönstret till höger i figur 10.
Output består av den text som Speech to Text lyckas få fram av ljudfilen. Själva
flödet bestod av en input-nod med referens till ljudfilen ihopkopplad till Speech to
Text-nod som till sist är kopplad til en debug-nod för output till debug-fönstret.
Flödet syns grafiskt i figur 12.

Figur 12: Flödet för testet med Speech to Text.

I testet med Visual Recognition laddas istället en bildfil upp för tolkning. Flödet
bestod  av  en  input-nod  med  referens  till  bildfilen  ihopkopplad  till  Visual
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Recognition-nod som till sist är kopplad til en debug-nod för output till debug-
fönstret. Flödet syns grafiskt i figur 13.

Figur 13: Flödet för testet med Visual Recognition.

I testet med Tone Analyzer testades en text som kan anses vara ”pep talk” till ett
team:

”Hi Team, I know the times are difficult! Our sales have been disappointing for the
past three quarters for our data analytics product suite. We have a competitive data
analytics product suite in the industry. But we need to do our job selling it!”

Flödet bestod av en input-nod kopplad till en funktion-nod där texten lades in.
Denna var i sin tur kopplad till Tone Analyzer-noden som till sist var kopplad till
en debug-nod för output till debug-fönstret. Flödet syns grafiskt i figur 14.

Figur 14: Flödet för testet med Tone Analyzer.

4.3 Webbapplikation för tester av Watson-API:er

En webbapplikation för testning av API:erna byggdes. På klientsidan användes
HTML5,  CSS3 och  Javascript  och  på  serversidan användes  PHP. Syftet  med
webbapplikationen  är  att  kunna sända kommandon till  API:erna  för  att  sedan
kunna analysera svaren. Sändning av kommandon utfördes genom cURL som i
sin tur är installerat på servern sådant att  man kan anropa cURL-kommandon
genom  funktioner  i  PHP.  Svaret  mottas  som  JSON-objekt  och  skrivs  ut  i
gränssnittet. Javascript-programbiblioteken Jquery och Json-Viewer användes på
klientsidan för att formatera utskriften av JSON-objekten för bättre läsbarhet.

4.3.1 Hantering av webbapplikationen i Bluemix

I Bluemix kan man skapa både applikationer och s.k. services. Apparna är själva
programmen och services är tjänster som har en mer specifik uppgift som senare
kan kopplas ihop med en applikation. För att skapa webbapplikationen i Bluemix
skapades därför en applikation med PHP som vald runtime.
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Efter att man valt en typ av applikation skapar man en instans av denna genom att
fylla i ett unikt namn och värdnamn. På samma sida ser man prisplan som är
0,4575 kr per GB-timme för PHP-applikationen. Applikationen syns sedan i en
lista med applikationer man skapat (se figur 15).

Figur 15: Vy med lista över applikationer skapade i Bluemix. Här listas dess namn,
address, minne, antal instanser, antal instanser som kör, samt läge.

PHP-applikationen är en del av de applikationer som körs genom Cloud Foundry
(en open source PaaS-tjänst). Filerna man skapar laddas därför upp genom Cloud
Foundrys  kommandon efter  att  man autentiserat  sig  mot  Bluemix,  allt  genom
kommandotolken. För att göra detta krävs en ”manifest.yml”-fil som bland annat
innehåller information om applikationens värdnamn och skall ligga i samma mapp
som  applikationsfilerna.  På  så  sätt  kan  man  ”pusha”  filerna  från  sin  lokala
utvecklingsmiljö  till  Bluemix.  Den  lokala  utvecklingsmiljön  som användes  var
JetBrains PhpStorm.

4.3.2 Skapande av instanser av Watson-API:er i Bluemix

Instanserna av Watson-API:erna skapas som services i Bluemix. Dessa skapas på
ett  liknande sätt  som applikationerna genom att  man får  välja  dem utifrån ett
utbud. Därefter fyller man i namn på tjänsten samt referens.

När  man  skapat  en  tjänst  tilldelas  man  autentiseringsuppgifter  som  man  får
använda i applikationen för att kommunicera med API:et. På samma sida finns
länkar till information om API:et, demos, samt dokumentation av API:et.
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4.4 Retrieve and Rank
Watson-tjänsten Retrieve and Rank bedömdes efter intervjuer (se kapitel 5.6) ha
större potential till nytta för Lantmäteriets behov än de andra tjänsterna, varför
denna tjänst tilldelas en enskild rubrik.

Precis som med de andra Watson-API:erna startar man en instans av Retrieve and
Rank genom Bluemix. När instansen är startad kan man sedan antingen använda
sig av API:et genom cURL till en extern applikation (se kapitel 4.3) eller använda
sig av ett färdigt webbaserat gränssnitt i skapat av IBM i Bluemix.

I  det  webbaserade gränssnittet  kan man ladda upp dokument träningsdata och
egna frågor som är relaterade till dokumenten. Dokumenten laddas först in i s.k.
collections där en collection kan innehålla flera dokument.

Som  träningsdata  laddades  fyra  dokument  från  Mathworks  upp  som  korpus.
Dessa var i pdf-format och innehöll fakta om maskininlärning och var totalt 63
sidor  långt.  Vid  uppladdningen  konverteras  dokumenten  genom  Document
Conversion till JSON, där texten utesluts från grafiskt- och uppläggsbeskrivande
innehåll för att sedan delas upp i olika stycken som senare skall kunna besvara de
kommande frågorna.

Totalt gjordes 20 frågor som ska kunna besvaras av innehållet. Dessa laddades
upp för träning.

Vid träningen i gränssnittet skrivs en fråga ut som rubrik och fyra svar utifrån
korpus läggs ut som förslag. Därefter får man bedöma svaren genom att tilldela
dem en bedömning mellan 1 till 4 sådant att:

 1 betyder att svaret är fel.

 2 betyder att svaret är fel men att rätt ämne berörs i texten.

 3 betyder att svaret är delvis rätt men kan besvaras bättre.

 4 betyder att svaret är fullständigt korrekt.

Genom gränssnittet kan man få alla sektioner av korpusen listade och se vilka
frågor  som blivit  länkade  till  sektionerna.  När  träningen  är  slutförd  kan  man
utvärdera resultatet och till sist överföra instansen av API:et för implementation i
en extern applikation genom dess id och autentiseringsuppgifter.
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5 Resultat
I detta kapitel redogörs resultaten av både konstruktioner och datainsamlingen 
genom intervjuer och möten.

5.1 Perceptron
De  linjära  ekvationerna  som  perceptronen  avskiljde  klustren  med  visas  bäst
grafiskt i figur 16. Det intressanta med detta resultatet  är att  perceptronen till
synes slumpmässigt väljer en ekvation som skiljer datapunkterna, där den varken
tar hänsyn till vilken lutning den har eller vart den skär y-axeln. Huvudsaken är
enbart att klustren linjärt skiljs åt. Antalet träningscykler kunde variera kraftigt
mellan  körningarna,  vissa  körningar  så  lågt  som  4  och  vissa  över  5000
träningscykler. Medelvärdet efter 15 körningar var 2245 träningscykler.

Figur  16:  Resultat  efter  körningar  av  perceptronen  visualiserat  i
MATLAB.  De  svarta  rektanglarna  motsvarar  områdena  där
datapunkterna  kan  infinna  sig.  Varje  linje  motsvarar  en  linjär
funktion genererad av perceptronen.  Observera  att  datapunkterna
inte nödvändigtvis tangerar rektanglarnas kanter, varför vissa linjer
skär igenom rektanglarna.
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5.2 Laborationer med Watson i Node-RED
Som resultat av körningarna med Watson-API:erna i Node-RED gavs ett JSON-
objekt innehållande både tolkningen i sig och metadata. Metadata är exempelvis
konfidens av gissningar, exempelvis ”score: 0.667” betyder att Watson är 66.7 %
säker på att gissningen är rätt.

Vid första testet med Speech to Text laddades en ljudfil i mp3-format upp där en
kvinna pratar i ett relativt högt tempo. Resultatet syns i figur 17.

Figur 17: Resultatet efter körning med Speech to Text.
Talet  tolkades  felfritt  till  en  textsträngar  med
tillhörande  konfidens.  Konfidensen  var  högre  för
första delen av meningen.

Vid andra testet med Visual Recognition testades ett flertal bilder. Exempelvis
laddades en bild på en blåsfisk (Arothron hispidus) upp, se figur 18.
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Figur  18: En av bilderna som testades
med Visual Recognition.

Resultatet blev ett JSON-objekt innehållande flera gissningar av klassificeringar
av bilden. Flera av dessa gissningar kan vara rätt, exempelvis kan både ”animal”
och ”fish” vara rätt. JSON-objektet syns i figur 19.

Figur  19:  Det  returnerade  JSON-
objektet  efter  körning  av  Visual
Recognition.
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Vid tredje testet med Tone Analyzer returnerades ett JSON-objekt av komplexare
karaktär än de tidigare. Objektet innehöll flera objekt med olika typer av ton med
tillhörande känslor. Hierarkin såg ut på följande:

 Emotionell ton: ilska, avsky, rädsla, glädje och sorg

 Språklig ton: analytisk, konfident och trevande

 Social  ton:  öppenhet,  samvetsgrannhet,  extraversion,  behag  och
emotionellt intervall

Varje känsla får en konfidens. Tone Analyzer visade inom emotionell ton högst
konfidens för sorg (29 %) och rädsla (20 %) då mycket i texten till en början kan
anses vara negativt. Inom språklig ton fick analytisk hög konfidens med 73 % och
resterande 0. Inom social ton var öppenheten låg (5 %), samvetsgrannhet 51 %,
extraversion 58 %, behag 10 % och emotionellt intervall högt på 86 %.
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5.3 Webbapplikation för tester av Watson-API:er
Resultatet  av  blev  en  webbapplikation  med  sändningsformulär  där  man  först
väljer vilket API som skall användas, följt av vilken REST-kommando man vill
använda  (GET,  POST,  PUT  eller  DELETE).  Båda  dessa  väljs  genom
rullgardinsmenyer. Därefter två textrutor där URL och JSON-argument fylls i.
Sist finns även filuppladdning. Under formuläret finns en annat fönster där svaret
från API:et skrivs ut och highlightas som JSON. Vy över gränssnittet syns i figur
20.

Figur 20: Vy över webbapplikationen. Överst syns sändningsformulär och nederst
svar från Watson-API. I detta exempel testades Document Conversion med denna
rapport som indata.
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5.4 Resultat av Retrieve and Rank
Efter uppladdningen av korpus (se 4.4) delades dessa in i 138 svarsstycken av
Document Conversion där varje svarsstycke hade ca 50 till 200 ord. Efter en tids
träning hade de 20 frågorna tilldelats minst ett svarsstycke och bedömts med ett
tal mellan 1 till 4. Frågorna och bedömning av svaren finns att se i tabell 1.

Fråga Bedömning av svar [1-4]
What is machine learning? 4
How can machine learning be used in practice? 4
What is supervised learning? 4
What is unsupervised learning? 4
What is the difference between supervised and 
unsupervised learning?

4

Which techniques is used in supervised learning? 4
Which techniques is used in unsupervised 
learning?

4

What is clustering? 4
When should I use machine learning? 4
Can machine learning techniques classify 
paintings?

4

How much energy consumption in buildings is 
reduced with the help of machine learning?

4

Are machine learning algorithms good at 
distinguish noise from valuable data?

4

When should I consider unsupervised learning? 4
Can unsupervised learning be applied as a 
preprocessing step before supervised learning?

4

How do I decide the right algorithm? 4
When should I consider supervised learning? 3
Which type of machine learning exists? 2
How can I preprocess the data? 2
What is k-Means? 2
Can machine learning decrease traffic accidents? 1

Tabell 1: Frågorna och bedömning av deras svar på en skala 1 till 4.

Totalt blev:

 15 (75 %) av frågorna besvarade korrekt,

 en (5 %) delvis korrekt,

 tre (15 %) inkorrekt men inom rätt område och

 en (5 %) inkorrekt.
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5.5 Resultat av intervjuer och möten

Intervjuer  och  möten  med  anställda  på  Lantmäteriet  och  även  egen
bakgrundsforskning har gett följande resultat.

Till Ansökningfunktionen i Norrtälje kommer ansökningar i form av pappersbrev
in och skrivs in manuellt till en digital ärendekö. Ärendekön distribueras sedan ut
till  flera lantmäterikontor  runt om i  landet.  Tilldelningen av ärenden till  olika
kontor baseras på geografiska avgränsningar, alltså att varje kontor ansvarar för
sitt geografiska område. De som gör ansökningar kallas internt för ingivare och
dessa brukar vara:

 privatpersoner,
 företag, ofta mäklarfirmor och juristbyråer,

 samt banker.

Det finns dock ingen konkret avgränsning på vad/vem som kan vara ingivare, så
länge det är en juridisk person.

Från Ansökningsfunktionen mottas sedan ärendena med följande innehåll:

 inskrivningsdatum,
 registreringskontor,
 fastighetsbeteckning,
 inskrivningskontor fastigheten tillhör,
 samt själva innehållet i ärendet, som är inskannade papper. Dessa kan i sin

tur vara:
o Lagfart/tomträtt
o Inteckning
o Avtalsrättighet/servitut
o Skatt/avgift
o Anteckning
o Övrigt

Dessa kan i sin tur delas in i ytterligare ärendetyper såsom köpebrev,
gåvobrev,  pantsättning etc.  som i sin  tur  också kan innehålla  extra
delar såsom förbehåll i ett gåvobrev.

De förstnämnda punkterna syns på förhand i ärendekön för handläggarna, dock
finns  ingen  förhandsvisning  om  själva  innehållet  av  ärendet  som  består  av
inskannade papper. Ett önskemål är att få bättre detaljer av dessa. Något som kan
vara extra viktigt att observera redan från ärendekön är det som internt kallas för
kollisioner.  Dessa  kollisioner  avser  flera  ärenden  som  på  något  sätt  länkas
samman, i stort sätt uteslutande är en fastighet navet i kollisionerna. Förenklat är
det alltså viktigt att se om flera ärenden handlar om samma fastighet då ärendena
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då kan påverka varandra. Det kan också förekomma dubbletter av ärenden, vilket
dock är ovanligt.

Tiden det tar att handlägga ett ärende varierar kraftigt då olika ärenden kan skilja
stort  i  komplexitet.  Vissa ärenden är  så  pass simpla att  de har  automatiserats
fullständigt eller endast tar någon enstaka minut för en handläggare att handlägga.
Andra kan ta upp emot en timme, där rådgivning av juridikkunniga kan vara
inkluderad.

Som  rådgivningsstöd  har  handläggarna  rådgivare,  handböcker,  samt  lagbok.
Handböckerna och lagbok innefattar information som är hundratals sidor lång,
vilket  medgavs vara svåra att  söka i.  Kommunikation med rådgivare sker ofta
genom  Skype,  men  också  genom  mail,  telefon  och  möten.  Handböcker  och
lagbok finns tillgängligt i digital form på webbplatser. Det är också vanligt att
besöka webbplatser av andra myndigheter för att ta del av extra information och
tjänster, exempelvis bolagsverket för information om ingivande företag.

När ärenden behöver kompletteras försätts de som vilande ärende. Då skrivs en
besluttext till kund. Dessa beslutstexter finns som förslag i Sfär efter vald typ av
ärende och komplettering men ibland behöver de författas unikt. Då sparar ofta
handläggarna sina egenförfattade beslutstexter i Word-dokument, vilket medhålls
vara suboptimalt av Rebecca Brandt.

På Lantmäteriet finns också ett kundcenter som erbjuder svar på frågor som ställs
av kunder, främst genom telefon, men också genom chatt och mail.
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6 Slutsatser
6.1 Diskussion om metod och resultat

Målet var att besvara följande frågor:

1. Är det möjligt att tillämpa kognitiva tjänster genom Watsons tjänster för
att ge beslutsstöd åt Lantmäteriet redan i dagsläget?

2. På  vilka  sätt  kan  man  använda  Watsons  tjänster  för  att  skapa  ett
beslutsstöd?

3. Hur effektiv kan lösningen för Lantmäteriet bli, d.v.s. hur mycket tid och
kostnader kan de tänkas spara genom att använda Watsons tjänster på valt
koncept?

Svaret  på  fråga  1  beror  på  vilket  syfte  man  har  med  tjänsterna  och  hur
användarfallet ser ut. Generellt bedöms tjänsterna vara tillräckligt utvecklade för
att användas. Dessutom finns grafiska gränssnitt och god dokumentation för varje
API. Även om API:erna är komplexa har seriösa satsningar av IBM gjorts för att
de  ska  vara  lättare  att  förstå  och  vissa  deluppgifter  kan  utföras  utan  att
nödvändigtvis  behöva  ha  en  högre  utbildning  inom  datateknik.  En  intressant
observation är att alla svaren tilldelas ett konfidensvärde. Detta konfidensvärde är
användbart  då  det  kan  agera  tröskel  för  att  olika  processer  skall  triggas  i  en
applikation.  Detta  gör  att  pålitligheten  för  Watson-API:erna  ökar  då  man
eventuellt kan förkasta svar med låg konfidens.

Svaret på fråga 2 anknyts mycket till resultatet av intervjuerna med anställda på
Lantmäteriet. Ett bra sätt att börja implementera tjänsterna är att implementera
något konkret och simpelt som sedan kan utökas. Exempel på en sådan funktion
är  ett  kognitivt  sökverktyg  ämnat  för  att  söka  upp  information  i  stora
datamängder  såsom  handböcker  och  lagboken.  Generellt  kan  kravet  på
sammanlänkningen mellan IT och övrig verksamhet öka då de kan behöva jobba
tätt och agilt om utvecklingen med kognitiva system ska ta fart.

Fråga 3 är  fortfarande svår att  besvara i  dagsläget.  Eftersom vissa ärenden är
komplexa  och  beror  mycket  på  informationsuppsökning  kan  ett  kognitivt
sökverktyg  ha  potential  att  förkorta  söktiden  avsevärt.  Detta  medför  att
handläggningstiden förkortas och att kostnader minskar.
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6.2 Etiska aspekter

Eftersom en myndighet som Lantmäteriet hanterar stora mängder känslig data,
såsom  personuppgifter,  bör  man  beakta  försiktighet  vid  användning  av
cloudtjänster. Viss data, såsom generell information i handböcker och lagbok, bör
kunna lagras på molnet. Dock, om de lagras som korpus för att svara på frågor,
kan det ändå hända att handläggare skickar känsliga uppgifter i sina frågor mot
korpus. 

En  konsekvens  av  kognitivt  beslutsstöd,  såsom  med  all  effektivisering  och
automatisering, är att när handläggningstiderna förkortas kan handläggare få för
lite att  göra,  vilket  kan medföra att  inte lika många längre behövs.  Detta kan
annars medföra att de kan satsa på bättre och mer kvalitativ handläggning då de
inte belastas lika mycket av informationssökning.
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Bilaga A: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod
Perceptron som tränas till att klassificera två 
tvådimensionella kluster beskrivet i C++

Testad och kompileringsbar i G++:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <time.h>

class Perceptron {
int numberOfInputs;
int trainingCycles;
double sigma;
std::vector<double> weights;
std::vector<std::vector<double>> inputs;
std::vector<double> outputs;
int classify(double, double);

public:
Perceptron(std::vector<std::vector<double>>,  std::vector<double>,

double);
void train();

};

Perceptron::Perceptron(std::vector<std::vector<double>>  _inputs,
std::vector<double>  _outputs,  double  _sigma):  inputs(_inputs),
outputs(_outputs), sigma(_sigma) {

numberOfInputs = inputs[0].size();
weights.push_back(0);
weights.push_back(0);
weights.push_back(0);
// ... Add more if more dimensions, number of weights = dimensions + 1

(bias)
}

int Perceptron::classify(double x, double y) {
double sum;
int threshold;
sum = (x * weights[0]) + (y * weights[1]) + weights[2];
if (sum >= sigma) {

threshold = 1;
} else {

threshold = -1;
}
return threshold;

}

void Perceptron::train() {
bool trained = false;
trainingCycles = 0;
while (!trained) {

trained = true;
int i = 0;
while (i < numberOfInputs) {

if (classify(inputs[0][i], inputs[1][i]) != outputs[i]) {
weights[0] += outputs[i] * inputs[0][i];
weights[1] += outputs[i] * inputs[1][i];
//  ...  Add  more  if  more  dimensions,  number  of

weights = dimensions + 1 (bias)
weights[2] += outputs[i] * 1; // bias
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trained = false;
}
i++;

}
std::cout << "Weights: " << weights[0] << ", " << weights[1] <<

", " << weights[2] << std::endl;
trainingCycles++;

}
std::cout << "Function: y = " << (double)weights[0]/(-weights[1]) << "x

+ " << (double)weights[2]/(-weights[1]) << std::endl;
std::cout << "Training cycles: " << trainingCycles << ", Sigma: " <<

sigma << std::endl;
}

int main() {
srand(time(NULL)); // Seed random generator
int numberOfInputs = 100; // Must be even
double sigma = 0; // Can be any real number
std::vector<std::vector<double>> inputs; // Tensor of choosen dimension,

in this case 2 dimensions
std::vector<double> xs; // First dimension
std::vector<double> ys; // Second dimension
// ... Add more weights in perceptron if more dimensions
std::vector<double> outputs;
int x;
int y;
int trainingCycles;

// Generating random data points that are distinguishable
for (int i = 0; i < numberOfInputs; i++) {

if (i < numberOfInputs / 2) {
x = 10 + ((double)rand() / RAND_MAX) * (50 - 10);
y = 10 + ((double)rand() / RAND_MAX) * (50 - 10);
outputs.push_back(1);

} else {
x = 60 + ((double)rand() / RAND_MAX) * (100 - 60);
y = 60 + ((double)rand() / RAND_MAX) * (100 - 60);
outputs.push_back(-1);

}
xs.push_back(x);
ys.push_back(y);

}
inputs.push_back(xs);
inputs.push_back(ys);

Perceptron p(inputs, outputs, sigma);
p.train();

}
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Bilaga B: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod
Webbapplikationen som användes för testning av 
Watson-API:er

Index.php:
<?php
function watsonApi($type, $url, $args, $cred)
{

$handle = curl_init();
switch ($type) {

case 'POST':
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
if (array_key_exists('file', $args)) {

curl_setopt($handle,  CURLOPT_HTTPHEADER,
array('Content-Type: multipart/form-data'));

} else {
curl_setopt($handle,  CURLOPT_HTTPHEADER,

array('Content-Type: application/json'));
}
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $args);
break;

case 'PUT':
curl_setopt($handle, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
curl_setopt($handle,  CURLOPT_HTTPHEADER,  array('Content-

Type: application/json'));
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $args);
break;

case 'DELETE':
curl_setopt($handle, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'DELETE');
curl_setopt($handle,  CURLOPT_HTTPHEADER,  array('Content-

Type: application/json'));
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $args);
break;

}
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt($handle, CURLOPT_USERPWD, $cred);
curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($handle);
curl_close($handle);
$responseDecoded = json_decode($response, true);
return $responseDecoded;

}

if (isset($_POST['api']) && isset($_POST['type']) && isset($_POST['args']) &&
isset($_POST['url'])) {

$api = $_POST['api'];
$type = trim($_POST['type']);
$url = trim($_POST['url']);
$args = trim($_POST['args']);
switch($api) {

case 'conversation':
$cred = '-credentials goes here-';
break;

case 'discovery':
$cred = '-credentials goes here-';
break;

case 'document_conversion':
$cred = '-credentials goes here-';

45



Kognitiva tjänster på en myndighet – Förstudie om hur Lantmäteriet kan tillämpa
IBM Watson
Gustav Åström 2010-07-05

break;
case 'natural_language_understanding':

$cred = '-credentials goes here-';
break;

case 'retrieve_rank':
$cred = '-credentials goes here-';
break;

default:
$cred = '';

}
if (is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'])) {

$args  =  array('file'  =>  '@'  .  $_FILES['file']['tmp_name'],
'config' => '{"conversion_target":"answer_units"}');

$file_contents = file_get_contents($_FILES['file']['tmp_name']);
}
$response = watsonApi($type, $url, $args, $cred);

}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Watson Lab</title>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="json-viewer/jquery.json-viewer.js"></script>
<link  href="json-viewer/jquery.json-viewer.css"  type="text/css"

rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div id="send" class="holder">
<div class="header">Send</div>
<div class="content">

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<label for="api">API:</label>
<select name="api">

<option  value="retrieve_rank">Retrieve  and
Rank</option>

<option value="conversation">Conversation</option>
<option value="discovery">Discovery</option>
<option  value="document_conversion">Document

Conversion</option>
<option

value="natural_language_understanding">Natural Language Understanding</option>
</select><br><br>
<label for="type">Request type:</label>
<select name="type">

<option value="GET">GET</option>
<option value="POST">POST</option>
<option value="PUT">PUT</option>
<option value="DELETE">DELETE</option>

</select><br><br>
<input type="text" name="url" placeholder="URL"><br>
<input  type="text"  name="args"

placeholder="Arguments"><br>
<input type="file" name="file"

   accept="application/pdf,  application/msword,
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,
.html"><br><br>

<input type="submit" name="send_btn" value="Send">
</form>

</div>
</div>

<div id="answer" class="holder">
<div class="header">Answer</div>
<div class="content">
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<textarea  id="json" style="display: none" autocomplete="off"><?
php if (isset($response)) print_r(json_encode($response)); ?></textarea>

<input style="display: none" type="checkbox" id="collapsed">
<input style="display: none" type="checkbox" id="with-quotes">
<pre id="json-data" style="margin-left: 10px"></pre>

</div>
</div>

<script>
$(document).ready(function () {

$(".header").click(function () {
$(this).siblings(".content").slideToggle(200);

});

var input = eval("(" + $("#json").val() + ")");
var options = {

collapsed: $('#collapsed').is(':checked'),
withQuotes: $('#with-quotes').is(':checked')

};
$("#json-data").jsonViewer(input, options);

});
</script>
</body>
</html>
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style.css:
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 14px;
    font-family:  "HelveticaNeue-Light",  "Helvetica  Neue  Light",  "Helvetica
Neue", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif;
    color: #222;
    background: #eee;
}

h2 {
    font-size: 1.6em;
    color: #444;
}

input {
    outline: none;
    -webkit-appearance: none;
    color: #222;
}

input[type="text"] {
    width: 760px;
    margin-bottom: 10px;
    padding: 5px;
    box-sizing: border-box;
    border: 1px solid #0088aa;
    background: #eee;
    font-size: 1em;
    transition: background 0.4s;
}

input[type="text"]:focus {
    background: #fff;
}

input[type="submit"] {
    width: 760px;
    margin-bottom: 10px;
    padding: 5px;
    box-sizing: border-box;
    background: #0088aa;
    color: #fff;
    border: none;
    font-size: 1em;
    transition: opacity 0.4s;
}

input[type="submit"]:hover {
    cursor: pointer;
    opacity: 0.8;
}

label {
    display: inline-block;
    width: 110px;
}

select {
    width: 240px;
}

.holder {
    width: 800px;
    background: #fff;
    border: 1px solid #0088aa;
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}

.holder .header {
    background: #0088aa;
    color: #fff;
    padding: 10px;
}

.holder .header:hover {
    cursor: pointer;
}

.holder .content {
    padding: 20px;
}

#send {
    margin: 100px auto 20px auto;
}

#sent, #quick-commands {
    margin: 0 auto 20px auto;
}

#answer {
    margin: 0 auto 100px auto;
}

pre {
    font-size: 0.8em;
    white-space: pre-wrap;
}

49


	Sammanfattning
	Nyckelord: Artificiell intelligens, Kognitiv databehandling, IBM, Watson, Bluemix, Datautvinning.
	Abstract
	Jag tackar till sist Patrik Österberg som gett mig mycket god handledning från universitetets sida.
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och problemmotivering
	1.2 Övergripande syfte
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Konkreta och verifierbara mål
	1.5 Översikt

	2 Teori
	2.1 Artificiell intelligens och maskininlärning
	2.1.1 Definitionen av artificiell intelligens
	2.1.2 Paradigmer inom maskininlärning
	2.1.2.1 Övervakad inlärning
	2.1.2.2 Oövervakad inlärning
	2.1.2.3 Förstärkt inlärning

	2.1.3 Analysmetoder inom maskininlärning
	2.1.3.1 Klassificering
	2.1.3.2 Regression
	2.1.3.3 Klustring

	2.1.4 Överanpassning
	2.1.5 Perceptron
	2.1.6 Neuronnät
	2.1.7 Deep learning

	2.2 Application Programming Interface
	2.3 JavaScript Object Notation
	2.4 Representational State Transfer
	2.5 Datalingvistik och korpus
	2.6 Kognitiv databehandling
	2.7 IBM Watson
	2.8 IBM Bluemix
	2.9 Node-RED

	3 Metod
	3.1 Datainsamling
	3.1.1 Artificiell intelligens och maskininlärning
	3.1.2 IBM Watson
	3.1.3 Intervjuer och möten

	3.2 Tester
	3.3 Förslag på koncept

	4 Konstruktion
	4.1 Perceptron
	4.2 Laborationer med Watson i Node-RED
	4.3 Webbapplikation för tester av Watson-API:er
	4.3.1 Hantering av webbapplikationen i Bluemix
	4.3.2 Skapande av instanser av Watson-API:er i Bluemix

	4.4 Retrieve and Rank

	5 Resultat
	5.1 Perceptron
	5.2 Laborationer med Watson i Node-RED
	5.3 Webbapplikation för tester av Watson-API:er
	5.4 Resultat av Retrieve and Rank
	5.5 Resultat av intervjuer och möten

	6 Slutsatser
	6.1 Diskussion om metod och resultat
	6.2 Etiska aspekter


