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Sammanfattning
Den nya lagen General data protection regulation (GDPR) började gälla för alla 
företag inom Europeiska unionen efter den 25 maj. Detta innebär att det blir 
strängare lagkrav för företag som på något sätt lagrar personuppgifter. Målet 
med detta projekt är därför att underlätta för företag att uppfylla de nya 
lagkraven. Detta genom att skapa ett verktyg som söker igenom filsystem och 
visuellt visar användaren i ett grafiskt användargränssnitt vilka filer som 
innehåller personuppgifter. Verktyget använder Named Entity Recognition med 
algoritmen Linear Chain Conditional Random Field som är en typ av 
”supervised” learning metod inom maskininlärning. Denna algoritm används 
för att hitta namn och adresser i filer. De olika modellerna tränas med olika 
parametrar och träningen sker med hjälp av biblioteket Stanford NER i Java. 
Modellerna testas genom en testfil som innehåller 45 000 ord där modellerna 
själva får förutspå alla klasser till orden i filen. Modellerna jämförs sedan med 
varandra med hjälp av mätvärdena precision, recall och F-score för att hitta den 
bästa modellen. Verktyget använder även Regular expression för att hitta e-
mails, IP-nummer och personnummer. Resultatet på den slutgiltiga 
maskininlärnings modellen visar att den inte hittar alla namn och adresser men 
att det är något som kan förbättras genom att öka träningsdata. Detta är dock 
något som kräver en kraftfullare dator än den som användes i detta projekt. En 
undersökning på hur det svenska språket är uppbyggt skulle även också behöva 
göras för att använda de lämpligaste parametrarna vid träningen av modellen.

Nyckelord: GDPR, Linear chain conditional random field, Maskininlärning, 
Stanford NER, Precision, Recall, F-score, Regular expression
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Abstract
The new General  Data  Protection  Regulation  (GDPR) Act  will  apply to  all
companies within the European Union after 25 May. This means stricter legal
requirements for companies that in some way store personal data. The goal of
this project is therefore to make it easier for companies to meet the new legal
requirements. This by creating a tool that searches file systems and visually
shows the user in a graphical user interface which files contain personal data.
The  tool  uses  Named  entity  recognition  with  the  Linear  chain  conditional
random  field  algorithm  which  is  a  type  of  supervised  learning  method  in
machine  learning.  This  algorithm is  used  in  the  project  to  find  names  and
addresses in files. The different models are trained with different parameters
and the training is done using the stanford NER library in Java. The models are
tested by a test file containing 45,000 words where the models themselves can
predict all classes to the words in the file. The models are then compared with
each other using the measurements of precision, recall and F-score to find the
best model. The tool also uses Regular Expression to find emails, IP numbers,
and social  security numbers.  The result  of the final machine learning model
shows that it does not find all names and addresses, but that can be improved by
increasing  exercise  data.  However,  this  is  something  that  requires  a  more
powerful computer than the one used in this project. An analysis of how the
Swedish  language  is  built  would  also  need  to  be  done  to  apply  the  most
appropriate parameters for the training of the model.

Keywords: GDPR, Linear chain conditional random field, Machine learning,
Stanford NER, Precision, Recall, F-score, Regular expression
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Terminologi
Akronymer

Harmonic mean

Precision

Recall

F-score

Är ett aritmetiskt pythagoreiskt medelvärde.

Mätvärde för att kolla hur träffsäker en modell är på 
att klassificera data med hänsyn till antalet felaktiga 
förutsägelser.

Mätvärde för att kolla antalet korrekta förutsägelser 
baserat på det totala antalet sanna förutsägelser i 
testdata.

Det harmoniska medelvärdet mellan precision och 
recall.

GDPR General Data Protection Regulation.

XML Extensible Markup Language.

Text corpus Är en stor samling av strukturerad text.

viii
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1 Inledning
Kapitel 1.1-1.5 beskriver projektets bakgrund, syfte, avgränsningar, målet av 
projektet samt en överblick på rapporten.

1.1 Om CGI Sverige

CGI Sverige [1] är ett IT-konsultföretag med flera kontor utspridda i Sverige 
och ett huvudkontor i Kista i Stockholm. Företaget har 40 år av erfarenhet inom
IT och är en del av det multinationella kanadensiska företaget CGI Group. CGI 
Group har 72 500 anställda i kontinenterna Nord-, Sydamerika, Asien och 
Europa.

1.2 Bakgrund och problemmotivering

Den nya lagen GDPR(General Data Protection Regulation) [2] är en ny lag som
börjar gälla för alla företag inom EU(Europeiska Unionen) efter den 25 maj 
2018. Detta innebär att det blir strängare lagkrav för företag som på något sätt 
hanterar eller lagrar personuppgifter. En del av de nya kraven är att företagen 
ska veta hur de hanterar och använder personuppgifter samt varför de lagrar det.
Alla personer har även rätten till att få sina personuppgifter raderade om 
lagringen av personuppgifterna anses vara irrelevanta.

För att göra det enklare att uppfylla de nya hårdare kraven på lagring av 
personuppgifter är det viktigt att kunna identifiera var och hur känsligt data 
lagras samt kunna ta bort och visuellt visa vart det är lagrat.

1.3 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att ta fram ett verktyg som kan genomsöka olika 
lagringsytor efter data som behöver hanteras inom ramen för GDPR. 
Lagringsytorna som ska genomsökas är folderstrukturer där olika typer av filer 
kan finnas. Verktyget ska även vara självlärande och bli bättre med tiden på att 
hitta känsligt data, med hjälp av maskininlärning samt utifrån det data som 
bearbetas i verktyget. Detta innebär att uppgiften även kommer bestå av 
utvärdering och val av lämplig algoritm för mönsterigenkänning samt träning 
av vald algoritm. I slutet av projektet är målet att ha ett verktyg som visuellt kan
visa användaren vart känsligt data finns lagrat.

1.4 Avgränsningar

Projektet har som fokus att ta fram ett verktyg som kan hitta vart känsligt data 
är lagrat i olika typer av filer. Eftersom projektets tidsram är tio veckor är denna
studie avgränsad till att hitta direkta personuppgifter som bland annat namn, 
adresser och personnummer. Verktyget ska vara pålitligt och fungera på olika 
sorters format av känsligt data. För att få det bästa möjliga resultatet kommer 
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ingen fokus läggas på någon grafisk design av verktyget, utöver vad som 
behövs för en vanlig användarvänlig upplevelse.

1.5 Konkreta och verifierbara mål

Undersökningen har som mål att besvara följande frågor:

 Utvärdering och val av lämplig eller lämpliga maskininlärnings 
algoritmer för att hitta känsligt data i olika typer av filer.

 Jämföra en annan teknik med maskininlärning och se vilket som 
fungerar bäst för att hitta känsligt data inom ramen för GDPR.

 Ta fram ett verktyg som kan användas för att genomsöka olika 
lagringsytor för att hitta känsligt data som behöver hanteras inom ramen
för GDPR. Lagringsytorna som ska genomsökas är filer i olika sorters 
filformat. Verktyget ska visuellt visa användaren vart känsligt data finns 
lagrat.

 Presentera ett resultat av hur pålitlig algoritmen är utifrån föregående 
punkt.

1.6 Översikt

Det första kapitlet i rapporten ger en introduktion om bakgrunden, syftet och
målet med projektet.  Kapitel 2 är teorikapitlet vilket ger information som är
användbart  att  veta  för  att  förstå  rapporten.  Efter  teorikapitlet  kommer
metodkapitlet. Detta kapitel beskriver alla metoder som användes för att utföra
projektet. Kapitel fyra är konstruktionskapitlet. Detta kapitel ger en inblick på
hur verktyget konstruerades samt hur det fungerar. Efter konstruktionskapitlet
kommer  resultatkapitlet.  Resultatkapitlet  presenterar  alla  resultat  som
framställts av projektet. Sista kapitlet är kapitel sex, vilket är slutsatskapitlet.
Detta kapitel presenterar slutsatsen av hela projektet. Rapporten avslutas sedan
med en källförteckning.

1.7 Författarens bidrag

Förundersökningen  och  implementeringen  av  Regular  Expression  gjordes  i
samarbete med Alex Darborg. Alex gjorde ett examensarbete för att leta efter
personuppgifter i databaser istället för filer som söktes i detta projekt. 

Verktygets implementation och resultat av verktyget skapades själv av mig.
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2 Teori
2.1 GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som kommer ersätta
personuppgiftslagen inom EU. Syftet med GDPR är att skydda dataintegriteten
för  alla  EU  (European  Union)  medborgare  och  även  för  att  ändra  på  hur
organisationer inom EU ser på dataintegriteten. [3]

Några av förändringarna jämfört med den tidigare personuppgiftslagen är att
företag  inte  längre  kan  lagra  personlig  information  om  någon  utan  deras
medgivande.  Personer  som får  sina uppgifter  lagrade har även rätten till  att
begära ut en kopia i elektroniskt format om vart och varför deras uppgifter är
lagrade.  Om  det  skulle  ske  ett  dataintrång  är  företag  även  skyldiga  att
rapportera  om  detta  inom  72  timmar  ifall  det  finns  en  risk  att  exponera
personuppgifter. [4]

Om ett företag inte uppfyller dessa nya krav riskerar dem att få böter upp till 20
miljoner kronor eller fyra procent av deras globala omsättning beroende på vad
som är störst. [4]

2.2 Scrum

Scrum  är  ett  ramverk  för  projektledning  där  samarbete,  ansvarighet  och
iterativa  processer  är  i  fokus  för  att  i  slutändan  nå  ett  slutresultat.  Scrum
processen uppmuntrar  personer  som är  med i  projektet  att  hela  tiden  arbeta
framåt  i  små  iterationer.  Scrum uppmuntrar  även  personer  att  kontinuerligt
fundera på vad som fungerar och inte fungerar med projektet för att sedan ta
upp  detta  på  nästa  scrum  event.  Ett  scrum  event  är  möten  där  alla
projektdeltagare  är  närvarande.  En  viktig  del  i  scrum  är  att  ha  en  bra
kommunikation mellan projektdeltagarna vilket är anledningen till alla scrum
events. [5] Figur 2.1 nedanför visar hur scrum processen ser ut.

Figur 2.1: Illustration av scrum processen [6]
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2.3 Extreme programming

Extreme programming är en agil metod och fungerar som ett ramverk på hur
programmering  av  mjukvara  kan  förbättras  och  hur  arbete  i  ett  team  kan
effektiviseras. [7] Metoder som använts av Extreme programming presenteras i
metod delen av rapporten.

2.4 Maskininlärning

Maskininlärning handlar om att träna en modell från ett träningsdata set för att
automatisera beslutsprocesser baserat på nya indata till modellen. En algoritm
som använder statistik analyser används under uppbyggnaden av modellen. De
två  vanligaste  typerna  av  maskininlärning  är  ”supervised  learning”  och
”unsupervised learning”. [8]

I ”supervised learning” är modellen försedd med exempel indata som är märkta
med deras  önskade utdata.  Detta  är  även kallat  för  träningsdata.  Syftet  med
denna  metod  är  att  algoritmen  som används  i  modellen  ska  kunna lära  sig
genom att jämföra och hitta olika mönster på träningsdata. Detta för att sedan
kunna förutspå nya indata som tidigare inte setts. [8]

I  ”unsupervised  learning”  är  inte  exempel  indata  märkt  med  deras  önskade
utdata. Det är istället algoritmen själv som ska hitta likheter från indatat till
algoritmen. Syftet med denna metod är att algoritmen ska hitta dolda mönster i
ett data set. Det kan även användas för att algoritmen automatiskt ska upptäcka
de representationer som behövs för att klassificera nya indata. [8]

2.5 Språkteknologi

Språkteknologi är ett begrepp som handlar om hur ett skrivet språk är uppbyggt
och hur en dator kan programmeras för att tolka och förstå det skrivna språket.
Målet  med  språkteknologi  är  att  göra  det  enklare  för  människor  att
kommunicera i ett språk samt förenkla kommunikationen mellan människor och
datorer.  Några  exempel  på  tjänster  som  innefattar  språkteknologi  är
datoruppläst  e-post,  informationshantering  av  text  samt  automatisk
textsammanfattning. [9]

2.6 Regular expression

Regular expression är en sekvens av tecken som beskriver ett mönster av en
viss sträng. Det används för att hitta strängar som innehåller ett visst mönster.
Sökning  av  det  angivna  mönstret  är  baserat  på  hur  bitmönstret  av
teckenkodningen  i  strängen  är.  Det  är  inte  baserat  på  hur  ett  tecken  är
representerad grafiskt. Sökningen av den matchande sekvensen av tecken sker i
början av en textsträng och slutar när den första matchade sekvensen hittats.
[10]

Ett exempel då regular expression kan användas är vid sökning av mailadresser.
Detta eftersom mailadresser har en viss struktur då de skapas. De är uppbyggda
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genom  ett  användarnamn  följt  av  ett  snabel-a  och  sedan  ett  domännamn.
Mailadresser kan då hittas med hjälp av regular expression genom att söka efter
strängar som innehåller tecken innan och efter ett snabel-a.

2.7 Stanford NER

Stanford  NER är  en  named  entity  recognizer  som är  implementerad  i  java.
Named  entity  recognition  innebär  att  entiteter  märks  ut  på  olika  ord  i  en
mening. Vanliga entiteter som märks ut är personer, platser samt organisationer.
Stanford NER använder  sig av linear  chain conditional  random field för att
märka  ut  entiteter  i  text.  Den  innehåller  flera  named  entity  recognizers  för
engelska texter och erbjuder även ett interface för att enkelt kunna träna sina
egna named entity recognition modeller. Vid träning av egen modell finns det
olika  alternativ  för  ”feature  extractions”  som går  att  justera  för  att  anpassa
träningen till sin egna modell. [11]

2.8 N-grams

N-grams är något som används i språkteknologi och textanalys algoritmer. Det
används för att ge en sannolikhetsbaserad förutsägelse på vad det nästa ordet
ska vara i en sekvens av ord beroende på de tidigare orden. N:et i n-grams står
för antal tidigare ord att ta hänsyn till. Antalen n-grams i en mening K beräknas
genom ekvationen 2.1. Där X = antal ord i meningen K. [12]

N g r a m s K=X −( N−1 )       (2.1)

Ett exempel på några 2-gram meningar och sannolikheten på näst kommande
ord illustreras i tabell 2.1.

Tabell 2.1: Ett simpelt 2-gram exempel. Meningarna som analyseras är ”Jag är
snäll” och ”Jag är glad”

Första ordet w₁ Andra ordet w₂ Sannolikhet P(w₁|w₂)

Jag är 0.67

är snäll 0.5

är glad 0.5

Sannolikheten i tabellen är uträknad med hjälp av ekvationen 2.2. 
Träningsdatan i detta exempel innehåller endast två meningar, men det visar på 
hur det fungerar att räkna sannolikheten på näst kommande ord. Det finns olika 
utjämnings operationer som kan utnyttjas för att få bättre resultat samt mindre 
dataresurser för att räkna högre n-grams. [13]
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P (wi ,  w i−1)=  
C o u n t( wi∣w i−1)

C o u n t (wi )
(2.2)

2.9 Discriminative classifier model

En  discriminative  classifier  model  är  en  modell  som  förutspår  y  med  en
betingad  sannolikhetsfördelning.  Ekvationen  som  används  i  denna  typ  av
modell presenteras på 2.3.

P ( y , x )=
P( A∩B )

P( A)
(2.3)

Detta betyder att modellen förutspår y beroende på en given händelse x. [14]
[15] Ett exempel på när en betingad sannolikhet kan användas är för att räkna ut
sannolikheten  att  en  person  blir  antagen  till  sin  utbildning  beroende  på
personens betyg. Anta att  det  finns en samlad statistik på när  personer blev
antagna till sina utbildningar.

Anta  att  den  samlade  statistiken  är:  ((17,1),  (17,1),  (15,0),  (15,1))  där  x  är
meritvärdet som varierar mellan 17 och 15 och y är 1 eller 0 beroende på ifall
personen blev antagen eller  inte.  Den betingade sannolikhetsfördelningen på
denna statistik beskrivs i tabell 2.2.

Tabell 2.2: Betingad sannolikhetsfördelning på den samlade statistiken ((17,1),
(17,1), (15,0), (15,1))

Y=0 Y=1

X=15 0.5 0.5

X=17 0 1

Detta  betyder  att  ifall  en  person  har  17  som meritvärde  i  betyg  är  det  en
sannolikhet på 100 procent att personen blir antagen till sin utbildning. Detta
eftersom varje gång en person hade 17 som meritvärde i den samlade statistiken
blev personen antagen.

I fallet då en person har 15 som meritvärde i betyg är det en sannolikhet på 50
procent att personen blir antagen till utbildningen. Detta eftersom i ett av två
fall blev en person med 15 i meritvärde antagen till utbildningen.

2.10 Generative classifier model

En generative classifier model är en modell som förutspår y med en simultan
sannolikhetsfördelning.  Ekvationen  som  används  i  denna  typ  av  modell
presenteras på 2.4.
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P ( X ,Y )=P ( X ,Y )×P (Y ) (2.4)

Detta betyder att  modellen förutspår sannolikheten för när två event uppstår
samtidigt det vill säga när event Y och event X uppstår samtidigt. [14][16] Anta
samma exempel som beskrivs i sektion 2.9 det vill säga sannolikheten att en
person blir antagen till sin utbildning beroende på personens betyg. En simultan
sannolikhetsfördelning på detta exempel presenteras i tabell 2.3.

Tabell 2.3: En simultan sannolikhetsfördelning från exemplet i sektion 2.9.

Y=0 Y=1

X=15 0.25 0.25

X=17 0 0.5

2.11 Linear chain conditional random field

Linear  chain  conditional  random  field  är  en  betingad  probabilistisk
sekvensmodell.  Detta  innebär  att  modellen  specificerar  sannolikheterna  för
möjliga  etikettsekvenser  till  en  indata  till  modellen.  Den  använder  sig  av
sannolikhetsfunktionen som beskrivs i sektion 2.9. [17]

Denna typ av modell faller in i kategorin ”supervised learning” som beskrivs i
sektion 2.4. Detta innebär att modellen lär sig genom att jämföra och hitta olika
mönster  i  träningsdata  för  att  sedan  kunna  förutspå  nya  indata.  Innan
träningsdata  kan  användas  för  att  träna  modellen  måste  ett  antal  ”feature”
funktioner  anges.  Ett  exempel  på  en  ”feature”  funktion  är  hur  stor  är
sannolikheten att det nuvarande ordet är ett adjektiv om det är givet att ordet
innan är ”mycket”.  Varje ”feature” funktion har olika typer av indata för att
sedan kunna ge en sannolikhet  på  vad den ska förutspå.  Några exempel  på
indata som kan användas i språkteknologisammanhang anges i listan nedanför.

 En mening

 Positionen av ordet i en mening

 Ordklass av det nuvarande ordet

 Ordklass av nästa ord

Utifrån dessa indata till ”feature” funktionerna lär sig modellen av träningsdata
och kan sedan ange en sannolikhet för att förutspå nya indata som tidigare inte
visats. [18]
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2.12 Hidden markov model

Hidden markov modell är en generativ modell vilket beskrivs i sektion 2.10.
Detta  betyder  att  en  hidden  markov  modell  använder  sig  av  en  simultan
sannolikhetsfördelning  för  att  förutspå  ett  utdata  beroende  på  all  indata  till
modellen. [17] Den fullständiga ekvationen som används i en Hidden markov
model beskrivs i ekvation 2.5. [19]

P ( x , y )=∏
i=0

n

P ( y i∣ y i−1)P ( x i ∣ y i)
   (2.5)

P ( yi ∣ y i−1 )  i ekvationen 2.5 representerar övergångssannolikheter. Ett exempel

på detta är hur stor sannolikheten att ett namn förekommer efter ordet ”heter” i
träningsdata till modellen. [19][20]

 P ( x i∣ y i )  i ekvationen 2.5 representerar emission sannolikheter. Ett exempel

på detta är hur stor är sannolikheten att namnet är ett namn. Detta räknas ut
genom ekvationen 2.6. [19][20]

P (x i , yi )= 
T o t a l t   a n t a l   hä n d e l s er   d å   o r d e t   ä r   e t t   na m n

T o t a l t   a n t a l   hä nd e l se r   a v   na mn e t
(2.6)

2.13 Utvärdering av modell

Modellen i detta projekt kommer att utvärderas på hur träffsäker den är genom
att mäta och räkna ut precisionen, recall samt F-score. Precisionen räknas ut
genom  ekvationen  2.7  och  den  anger  en  procentenhet  på  hur  träffsäker
algoritmen  var  på  att  klassificera  data  samtidigt  som den  kollar  på  antalet
felaktiga förutsägelser. [21]

Precision=
Korrekta förutsägelser av modellen

Korrekta förutsägelser av modellen+Felaktiga förutsägelser av klasser
        (2.7)

Recall  är  ett  mått  som används  för  att  visa  hur  ofta  modellen  förutspår  en
korrekt  klassificering  baserat  på  alla  sanna  förutsägelser  i  testdatat.  Recall
räknas ut med ekvationen som beskrivs på 2.8. [21]

R e ca l l=  
K o r r e k t   s a n n a   f ö r u t sä g e l se r  av   mo d e l l e n

T o t a l t   s a nn a   f ö r u t s ä g e l s er   i   t e s t d a t a t
 (2.8)

F-score  beskriver  det  harmoniska  medelvärdet  mellan  precision  och  recall
värdet. Det räknas ut genom ekvationen 2.9. [22]

F−sc o r e=  
2* p r ec i s i o n* r ec a l l

p r e c i s i o n+r e ca l l
 (2.9)
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2.14 Bibliotek för python

Python är ett objektorienterat programmeringsspråk. Bibliotek som vanligtvis
används i textanalyser, tolkning av olika text format samt hantering av olika
filformat presenteras i sektionerna 2.11.1 – 2.11.6

2.14.1 NLTK

NLTK är ett bibliotek som används med program som arbetar med mänskliga
språkdata. Det erbjuder ett interface till mer än 50 corpora och ordböcker som
till exempel WordNet. Interfacet innehåller även textbehandlings bibliotek för
klassificering, ordsegmentering samt trunkering av text. [23]

2.14.2 Re

Re är ett bibliotek som erbjuder operationer med regular expression matchning.
Strängar och olika mönster som ska sökas kan vara unicode strängar eller åtta
bitars strängar. Det går däremot inte att blanda dessa teckenkodningar, vilket
betyder  att  det  inte  är  möjligt  att  till  exempel  söka  efter  unicode strängar  i
bitmönster. [24]

2.14.3 Beautiful soup

Beautiful  soup  är  ett  bibliotek  som  används  för  att  hämta  ut  data  från
HTML(HyperText  Markup  Language)  samt  XML(Extensible  Markup
Language)  filer.  Biblioteket  förenklar  även  navigering,  sökning  samt
modifiering av dessa typer av filer. [25]

2.14.4 PyPDF2

PyPDF2 är ett bibliotek som används för att hämta data från PDF filer eller
ändra  på  befintliga  PDF  filer  för  att  skapa  en  ny  PDF  fil.  Biblioteket  är
kompatibelt med Python versionerna 2.6, 2.7 och 3.2 – 3.5. [26]

2.14.5 Python-docx

Python-docx är ett bibliotek som gör det möjligt att öppna samt skapa docx-
filer. Biblioteket erbjuder flera metoder för att ändra på befintlig text i docx-
filerna samt hämtning av text. [27]

2.14.6 Tkinter

Tkinter är ett bibliotek som erbjuder ett interface till Tk GUI (Graphical User
Interface) verktyget. Biblioteket gör det möjligt att skapa grafiska applikationer
i Python. Det är kompatibelt i både Unix samt Windows system. [28]
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3 Metod
I detta kapitel presenteras alla metoder som använts under projektet.

3.1 Projektets genomförande

En överblick på alla delar i projektets genomförande beskrivs i figur 3.1. Under
projektet har vissa problem uppstått vilket har lett till  att flera iterationer av
vissa delar i projektets genomförande varit nödvändigt. Nedanför beskrivs alla
delar i figur 3.1 mer detaljerat.

”Identifiering av problem” var det första steget som gjordes i projektet. Detta
gjordes för att identifiera vad för typ av problem som skulle lösas.

”Förundersökning”  användes för att  identifiera olika typer av lösningar till
liknande problem samt förstå olika algoritmer som användes i lösningarna för
att  kunna  hitta  den  lämpligaste  algoritmen  för  denna  studie.  Denna  del  av
projektet bestod därför till mesta del av läsning i olika artiklar.

”Förberedning av träningsdata”  genom att ändra på formatet av data så att
algoritmen kunde tolka träningsdatan. Träningsdata som användes var en text
corpus som innehöll text från flera olika nyhetsartiklar. Formatet som används i
algoritmen beskrivs i sektion 4.1

”Skapande av modell”  med algoritmen baserat på den formaterade data från
tidigare steg. Modellen skapades och sparades sedan för att kunna användas till
att förutspå nya data vid senare tillfälle.

”Utvärdering”  av  modellen  som  skapades  i  tidigare  steg.  Vissa  modeller
kastades bort på grund av låg träffsäkerhet eller missvisande resultat. Metoden
för utvärderingen beskrivs i sektion 3.8.

”Slutmodellen”  var  den  modell  som uppnådde  bäst  resultat  i  utvärderings
steget. Denna modell var den som sedan sparades och användes i verktyget.  
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Figur  3.1:  Alla  delar  i  projektets  genomförande.  Identifiering  av  problem,
förundersökning,  förberedning  av  träningsdata,  skapande  av  modell,
utvärdering, slutmodellen.

3.2 Hårdvarukomponenter

Prestanda är inget fokus i detta projekt men hårdvarukomponenterna kan ha en
betydelse  på  resultatet.  Detta  på  grund  av  den  höga  användningen  av
processkraft  samt  minneskonsumtion  vid  träning  av  modellen.
Hårdvarukomponenterna som användes i detta projekt beskrivs i tabell 3.1.

Tabell 3.1: Hårdvarukomponenterna som användes för att träna modellerna.

Hårdvarukomponent Specifikation

Processor: Intel core i7-7500U 2,7 GHz

Grafikkort: Intel HD Graphics 620

RAM-minne: DDR3 8 GB

Hårddisk: 256 GB SSD

3.3 Agila arbetsmetoder

Alla agila metoder som använts i projektet och hur dem har använts presenteras
i sektionerna 3.3.1 – 3.3.4

11



Genomsökning av filsystem för att hitta personuppgifter – Med Linear chain 
conditional random field och Regular expression
Gabriel Afram                                                                            2018-06-05
3.3.1 Sprint

Sprint är en metod som används i Scrum ramverket som beskrivs i sektion 2.2.
En  sprint  är  en  tidsperiod  då  ett  visst  resultat  ska  vara  klart  och  redo  att
presenteras till produktägaren. En sprint kan variera mellan en till fyra veckor
beroende  på  vad  som  fungerar  bäst  för  teamet.  [29]  I  detta  projekt  har
tidsperioderna för varje sprint varit en vecka. Ett möte användes i början av
varje  sprint  för  att  visa  resultat  på  föregående sprint  till  produktägaren  och
diskutera om vad som skulle genomföras till nästa sprint.

3.3.2 Daily meeting

Ett daily meeting innebär att ett möte på 15 minuter sker varje dag under alla
sprintar. Dessa möten sker oftast på starten av dagen eftersom det bidrar till att
alla vet vad som ska göras under dagen. [30] Detta användes i projektet med en
annan  student  som  gjorde  examensarbetet  på  samma  företag.  Under  dessa
mötena besvarades tre frågor enskilt. Dessa frågor är listade nedanför.

 Vad gjorde du igår?

 Vad ska du göra idag?

 Har du några problem i ditt projekt?

3.3.3 Sprint review

Efter varje sprint ska utvecklarna ha producerat något resultat som kan visas
upp. En sprint review innebär att efter varje sprint hålls ett möte där utvecklarna
presenterar resultat från föregående sprint. I mötet diskuteras även vad som gått
bra och dåligt i tidigare sprint. [31] Detta var något som användes i projektet
och förbättrade verktyget. Detta eftersom under mötena visades resultatet till
produktägaren  vilket  gjorde  att  produktägaren  kunde  ge  tips  och  sina
synpunkter om verktyget.

3.3.4 Refactoring

Refactoring är en metod i Extreme programming som beskrivs i sektion 2.3.
Detta innebär att programkoden i mjukvaran granskas och förbättras med tiden
utan att skapa någon ny funktionalitet till mjukvaran. Detta bidrar till att koden
blir lättläst och får en simpel design som gör det enkelt att förstå samt förklara
koden till någon annan. [32] Refactoring var inget som användes i början av
projektet men efter ett tag blev koden svår att gå igenom. Detta gjorde att det
blev svårt att rätta till buggar som uppstod i programmet. En annan anledning
till  att  använda  refactoring  var  att  undvika  att  likadan  kod  skrevs  på  flera
ställen.  Detta  rättades  till  genom att  skapa  funktioner  i  koden för  att  sedan
kunna använda dessa funktioner för att lösa liknande problem.
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3.4 Verktyg

Alla  verktyg  som  använts  i  projektet  och  hur  de  använts  presenteras  i
sektionerna 3.4.1 – 3.4.3

3.4.1 Spyder

Spyder  är  en  interaktiv  utvecklingsmiljö  för  programmeringsspråket  Python.
Olika  funktioner  som  avancerad  redigering  av  kod,  interaktiv  testning  och
felsökning finns tillgängligt i Spyder. [33] Denna plattform användes under hela
projektet  och  verktyget  som presenteras  i  resultatkapitlet  skapades  i  Spyder
tillsammans med programmeringsspråket Python.

3.4.2 Git

Git är ett gratis versionskontrollsystem och det är även öppen källkod. Det är
designat till att hantera allt från små till stora projekt effektivt och snabbt. Det
finns ett par mjukvaror som gör det möjligt att se projekten via webbläsaren,
några  exempel  på  dessa  är  Github  och  Bitbucket.  [34]  Detta  användes  i
projektet för att föra över projektet mellan företagsdatorn och min privata dator
efter en avslutad arbetsdag. Det användes även för att föra över projektet till
företagsdatorn ifall något arbete hade genomförts under kvällen.

3.4.3 Slack

Slack är en chattapplikation som används för att kommunicera mellan en grupp
personer. I applikationen bildas olika kanaler där personer kan kommunicera
med varandra. Kanalerna kan antingen vara privata mellan en viss grupp eller
publik vilket betyder att alla är välkomna till kanalen. [35] Slack användes som
den  primära  kommunikations  applikationen  i  projektet  med  handledaren  på
företaget. Detta var väldigt användbart eftersom om något problem uppstod var
det enkelt att kontakta handledaren och få ett snabbt svar.

3.5 Bibliotek för Python och Java

Python  och  java  var  programmeringsspråken  som användes  i  detta  projekt.
Python  användes  eftersom  språket  har  många  tillgängliga  bibliotek  för
maskininlärning samt språkteknologi. Java användes för att träna named entity
recognizer modellen i Stanford NER. Alla bibliotek som nämns i sektion 2.11.1
- 2.11.6 användes i detta projekt.

”Stanford NER” biblioteket användes för att träna en named entity recognizer
modell med algoritmen linear chain conditional random field.

”Nltk” biblioteket användes eftersom det har ett interface som gör det möjligt
att använda Stanford NER:s named entity recognizer modeller i Python.
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”Re” biblioteket  användes för att  söka efter  mail  adresser,  IP adresser samt
personnummer i filer. Detta eftersom dessa tre personuppgifter följer ett visst
format till exempel att en mailadress alltid innehåller ett snabel-a.

”Beautiful  Soup” biblioteket  användes  för  att  hämta HTML-dokument  från
olika webbsidor för att sedan ta ut namn på personer från dessa webbsidor.

”PyPDF2 och Pydocx”  biblioteken användes för att  kunna öppna och få ut
texten  från  pdf  och  docx-filer.  Texten  som  hämtades  från  dessa  filer  med
biblioteken kunde sedan genomsökas med Stanford NER modellen och Regular
expression för att se ifall några eventuella personuppgifter fanns i filen.

”Tkinter”  biblioteket  användes  för  att  skapa  användargränssnittet.  I
användargränssnittet visades filerna som innehöll någon typ av personuppgifter
enligt modellen och Regular expression.

3.6 Val av algoritm

Algoritmen som användes till detta projekt var Linear chain conditional random
field som beskrivs i sektion 2.11. Anledningen till  att Hidden markov model
inte  används är  för  den använder  en simultan sannolikhetsfördelning mellan
indata och utdata till modellen. I verktyget för detta projekt är det mer lämpligt
att titta på möjliga etiketter på ett ord beroende på en viss typ av indata till
modellen. I en hidden markov modell används övergångssannolikheter mellan
klasserna men i detta fall finns det ingen sammankoppling mellan övergångarna
av klasserna. I detta fall är det indata till modellen som avgör vilka lämpliga
klasser ett ord kan ha på grund av detta är det mer lämpligt att  använda en
discriminative  klassificerare.  Discriminative  klassificerare  beskrivs  i  sektion
2.9.

3.7 Träning av modell

Träningen  med  algoritmen  resulterade  i  flera  olika  modeller.  Skillnaderna
mellan  modellerna  var  olika  egenskaper  som  angavs  innan  träningen  av
modellen samt storleken på träningsdata. Detta gjordes för att undersöka ifall
det gav någon högre träffsäkerhet på algoritmen. Tabell 3.2 visar hur de olika
modellerna skiljdes sig åt.

Tabell 3.2: Denna tabell visar hur de olika modellerna skiljdes åt då dem blev 
tränade
Olika egenskaper Antal ord som träningsdata
Inget extra (standardalternativ) 200 000 och 1 000 000
En lista med kända namn och 
standardalternativ

600 000

Borttagning av stoppord, lista med 
namn och standardalternativ

600 000
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Egenskapen ”en lista med kända namn” i tabell 3.2 innebär att en lista med 
namn angavs till modellen. Detta betyder att ifall ett av namnen från listan 
förekom i texten som söktes så blev det namnet automatiskt förutspådd som ett 
namn av modellen.

Borttagning av stoppord i tabell 3.2 innebär att vanligt förekommande ord i det 
svenska språket togs bort från träningsdata innan träningen av modellen. Några 
exempel på några stoppord som togs bort är ”annan”, ”alla” och ”alltid”.

3.8 Test av modell

Alla modeller testades efter träningen som beskrivs i sektion 3.7. Testdata som
användes var en text med utmärkta klasser till alla ord från ett annat Github
projekt. Detta eftersom modellerna skulle testas på tidigare osedda data. Texten
innehöll  45 000 ord och modellen fick själv förutspå en klass  till  alla  ord i
texten. Alla modeller testades enskilt. Utvärdering av modellerna skedde genom
mätenheten F-score som beskrivs i sektion 2.13, det harmoniska medelvärdet av
precision och recall.  Den modellen med högst F-score värde var den modell
som användes i verktyget.  
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4 Konstruktion
I detta kapitel är konstruktionen av verktyget presenterad.

Figur 4.1: En överblick på hur verktyget konstruerades

Ett verktyg för att hitta personuppgifter i filsystem med maskininlärning och
Regular expression konstruerades genom de olika delarna som syns på figur
4.1,  förberedning  av  träningsdata,  träning  av  modell,  genomsökning  av
filsystem, presentation av resultatet i ett grafiskt användargränssnitt (GUI).

4.1 Förberedning av träningsdata

Data som hämtades för att träna modellen var en textkorpus från språkbanken 
som innehöll text från flera olika artiklar. Textkorpusen var i XML format och 
innehöll metadata om alla ord. Denna text var sedan omgjord till ett format som
algoritmen kunde tolka. Formatet för algoritmen är en tabell med två kolumner 
som har avskilts genom tabulering där den första kolumnen är ordet och andra 
kolumnen är klassen som ordet tillhör. Detta visas i tabell 4.1.
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Tabell 4.1: Denna tabell visar formatet på hur träningsdata till algoritmen såg 
ut.

Ord Klass

Peter LABEL

gick 0

hem 0

Textkorpusen var i XML-format där alla enskilda ord hade en ordklasstaggning.
Ett script i Python gjordes och användes för att få en lista liknande den i tabell 
4.1. Alla enskilda ord från textkorpusen togs ut och tilldelades en klass. Alla ord
som eventuellt skulle kunna vara ett namn, en plats eller en organisation det vill
säga alla ord med ordklasstaggningen egennamn. Orden med 
ordklasstaggningen egennamn tilldelades klassen ”LABEL” och resten 
tilldelades klassen ”0”.

Nästa steg var att tilldela rätt klass till alla ord med klassen ”LABEL”. I detta 
projekt användes fyra stycken klasser. Klasserna var ”PER”, ”LOC”, ”ORG” 
och ”0”. ”PER” var klassen som representerade alla namn, ”LOC” användes för
platser och adresser, ”ORG” användes för organisationer och den sista klassen 
”0” användes för alla övriga ord. Det är inte lämpligt att gå igenom alla orden 
manuellt för att manuellt ge orden deras respektive klass eftersom detta tar 
väldigt lång tid.

Ett script i Python gjordes för att skrapa namn från hemsidor som sedan kunde 
användas som en lista. Listor på adresser och organisationer fanns att ladda ner 
på olika hemsidor. Efter detta gjordes ytterligare ett script för att kolla ifall ord 
som blivit tilldelad klassen ”LABEL” fanns i någon av listorna. Om ett ord 
fanns i någon av listorna blev de tilldelade ”PER”, ”LOC” eller ”ORG” 
beroende på vilken lista dem fanns i.

4.2 Träning av modell

Efter  att  träningsdata  var  framställd  började  träningen  av  modellen.  Innan
träningen  av  modellen  angavs  egenskaper  på  hur  linear  chain  conditional
random field klassificeraren skulle bli tränad av träningsdata. Egenskaperna för
den slutgiltiga modellen syns på figur 4.2.
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Figur 4.2: Egenskaperna till den slutgiltiga modellen

Egenskaperna från rad 5 till 7 i figur 4.2 innebär att en lista med ord och deras
respektive klass angavs till träningsmodellen. Detta betyder att varje gång det
ordet förekom i en text blev det direkt klassificerat till klassen som angavs i
listan.

Egenskaperna från rad 10 till 12 i figur 4.2 innebär att modellen sparar ett sex
långt  tecken  n-gram av  varje  ord  i  texten  för  att  leta  efter  mönster  på  hur
meningarna är uppbyggda. En beskrivning på vad n-gram är beskrivs i sektion
2.8.

Egenskaperna från rad 13 till 16 i figur 4.2 innebär att modellen tittar på ord
som förekommer innan och efter det nuvarande ordet. Detta för att lära sig vilka
ord som oftast förekommer innan och efter en entitet.

Egenskaperna från rad 18 till 22 i figur 4.2 innebär att modellen ska ta hänsyn
på uppbyggnaden av ett ord. Till exempel om ordet börjar med en stor bokstav
eller ifall det innehåller en siffra. Detta är en bra egenskap eftersom entiteter
oftast börjar med en stor bokstav.

Den  slutgiltiga  modellen  blev  tränad  i  Java  utifrån  dessa  egenskaper  och
användes sedan i Python med hjälp av biblioteket Nltk som beskrivs i sektion
3.5.
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4.3 Regular expression

Figur 4.3: Definitionen av Regular expression strängarna

Programkoden  som  användes  för  att  definiera  de  olika  Regular  expression
strängarna visas  i  figur  4.3.  Den första  definitionen det  vill  säga på rad 30
används  för  att  leta  efter  mail-adresser.  Detta  betyder  att  den  letar  efter  en
sträng som innehåller tecken före och efter ett snabel-a eftersom en mail-adress
alltid kommer innehålla ett snabel-a.

Raderna 32 och 34 i figur 4.3 är definitionerna för att leta efter personnummer
som antingen  är  10  eller  12  siffrigt.  Reglerna  som satts  för  dessa  typer  av
strängar är att endast kolla på strängar som är 10 och 12 långa. En annan regel
är att den tredje siffran i det 10 långa personnumret inte får vara högre än 1
eftersom det inte finns någon månad som är högre än 12. Den femte siffran får
heller inte vara högre än siffran tre eftersom det inte finns något datum som är
högre än 31. Samma sak gjordes för det 12 siffriga personnumret fast i dessa
strängar var det den femte och den sjunde siffran som kollades på istället.

Den sista Regular expressionen det vill säga på rad 36 används för att leta efter
IP-adresser. IP-adresser är en sträng som innehåller fyra bytes där varje byte är
separerat med en punkt. På grund av detta blir det enkelt att hitta med Regular
expression eftersom siffrorna mellan varje punkt endast kan vara 0–255.

4.4 Genomsökning av filsystem

Figur 4.4: Genomsökning av filsystem
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Programkoden som användes för att söka igenom alla filer i ett filsystem visas
på figur 4.4. Rootdir som finns i rad 159 är huvud sökvägen till filsystemet och
for loopen går sedan igenom alla mappar och undermappar i filsystemet. När
for loopen är inne i en mapp kommer ytterligare en for loop för att gå igenom
alla filer i mappen. Denna for loop går igenom alla filer i mappen och med hjälp
av if satser kolla vad för typ av format filen är. Detta på grund av att veta hur
filen ska bearbetas.

Efter  programmet  har  hämtat  texten  från  en  fil  skickas  den  in  i  Regular
expression definitionerna och i modellen som tränades i Java för att se ifall det
finns några personuppgifter i filen.

4.5 Grafiskt användargränssnitt

Ett grafiskt användargränssnitt har utvecklats för att presentera alla filer som
innehåller personuppgifter. Detta för att det ska bli enklare för användaren att
titta i filerna som genomsökts istället för att manuellt öppna alla filer. I början
av programmet får användaren mata in huvudsökvägen till filsystemet som ska
sökas  igenom.  Efter  filsystemet  har  genomsökts  öppnas  ett  fönster  där  alla
filnamn och sökvägen till  filerna listas  upp.  För  varje  fil  finns  det  även en
knapp som går att klicka på för att öppna ett nytt fönster. I det nya fönstret visas
alla personuppgifter  som finns i  filen som blev i  klickad. Bilder  på hur det
grafiska användargränssnittet ser ut presenteras i resultatkapitlet.
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5 Resultat
5.1 Tidmätning för träning av modell

En tidmätning gjordes  vid  träning av  olika  modeller.  Tiderna  mättes  i  antal
minuter det tog för att träna modellen beroende på antal ord i träningsdata. I
figur  5.1  visas  alla  tidmätningar  som  gjordes  för  fyra  stycken  modeller.
Modellerna tränades med 200 000, 400 000, 600 000 och den sista modellen
tränades med 800 000 ord. I träningen av modellerna ingick även en lista med
40 000 stycken namn.

Figur 5.1: Tidmätningar för träning av modellerna

Det  finns  ett  samband  mellan  de  tre  första  modellerna.  Vid  ökning  av
träningsdata med 200 000 ord blir  det  en ökning med tre  gånger  så  mycket
minuter för att träna modellen. Ett försök gjordes för att träna en modell med
800 000 ord samtidigt som en lista med namn angavs till modellen men minnet
på datorn blev slut. Detta gjorde att ett ”out of memory error” uppstod.

5.2 Resultat av modellerna

Resultatet  av  maskininlärnings  modellerna  utvärderas  genom  att  jämföra
mätvärdena som beskrivs i sektion 2.13, precision, recall samt F-score. I tabell
5.1  visas  slutresultatet  av  alla  modeller.  Modellerna  som utvärderas  är  alla
modeller som finns i tabell 3.2.
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Tabell  5.1: Resultatet  av  mätvärdena precision,  recall  samt  F-score  till  alla
modeller.

Typ  av
Modell

Antal ord i 
träningsdata

Precision Recall F-score

Standardmo
dell

200 000st 66,20% 64,31% 65,24%

Standardmo
dell

1 000 000st 76,04% 64,19% 69,61%

En lista med
namn

600 000st 78,15% 69,14% 73,37%

Borttagning
av  stoppord
och  en  lista
med namn

600 000st 76,01% 63,64% 69,28%

Tabellen ovanför visar att modellen som använde en lista med 40 000st namn
(både förnamn och efternamn) var den modellen med bäst F-score. Om modell
ett  jämförs  med  modell  två  syns  det  att  vid  ökning  av  träningsdata  höjs
träffsäkerheten med några enstaka procentenheter.  

5.3 Grafiskt användargränssnitt

Resultatet  av  användargränssnittet  och  hur  det  såg  ut  presenteras  i  denna
sektion.  Figur 5.2 visar hur användargränssnittet såg ut efter att programmet
hade sökt igenom alla filer i filsystemet. Alla filer som visades i detta fönster är
filer som innehåller någon form av personuppgifter. ”Filename” rubriken som
syns visar namnet på filen som innehåller personuppgifter. Bredvid filnamnen
finns det en knapp där det står ”Inspect data”. Om denna knapp klickas öppnas
ett  nytt  fönster  där  man kan inspektera vad för  typ  av personuppgifter  som
fanns  i  den  filen.  Den  sista  kolumnen  är  ”Filepath”  vilket  innebär  att  hela
sökvägen till filen som innehåller personuppgifter visas. Detta för att enkelt se
vart filen finns i filsystemet för att öppna eller radera den vid ett senare tillfälle.
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Figur 5.2: Användargränssnittet som visar alla filer med personuppgifter.

Om ”Inspect data” knappen blir i klickad öppnas ett nytt fönster som ser ut som
fönstret  i  figur  5.3.  Titeln  på  detta  fönster  blir  namnet  på  filen  som blev  i
klickad. Detta gjordes eftersom det ska vara enkelt att komma ihåg vilken fil
som blev  i  klickad.  I  fönstret  finns  det  även  fem stycken  rubriker,  Names,
Places/Streets, E-mail adresses, IP-adresses, Personnummer. Dessa rubriker är
personuppgifterna som söks efter i filerna. Om någon av dessa personuppgifter
hittas i filerna syns de personuppgifterna som en lista under rubriken. Om det
inte fanns någon data för en viss rubrik står det ”No data found”.

Figur 5.3: Användargränssnittet som visar personuppgifter för en specifik fil.

Alla filnamn och sökvägen till alla filer med personuppgifter sparades även i en
textfil  på  datorn.  Detta  gjordes  eftersom det  kan  ta  tid  att  söka  igenom ett
filsystem. Om personen som kör programmet skulle behöva stänga av datorn
och  inte  hinner  inspektera  alla  filer  så  finns  filnamnen  sparade  i  en  textfil.
Personen kan då använda textfilen vid ett senare tillfälle för att manuellt söka
efter personuppgifter i filerna som programmet ansåg innehålla personuppgifter.
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6 Slutsatser
Detta kapitel  diskuterar resultatet av studien och förbättringsförslag till  olika
problem som uppstått. Det huvudsakliga syftet med projektet var att utveckla ett
verktyg som kan användas för att hitta olika typer av personuppgifter i filer med
maskininlärning. Detta mål har uppnåtts för att  hitta namn och adresser och
resultatet  på  hur  träffsäker  algoritmen  var  presenteras  i  resultatkapitlet.
Personuppgifterna  mail  adresser,  IP-nummer  och  personnummer  hittas  med
hjälp av Regular expression. Anledningen till detta beskrivs i sektion 6.1. Detta
kapitel  avslutas  sedan  med  sektion  6.4  där  framtida  arbeten  för  verktyget
diskuteras.

6.1 Träning av modell

Ett  av  målen  med  projektet  var  att  jämföra  en  annan  teknik  med
maskininlärning.  Tanken  i  början  av  projektet  var  att  jämföra  Regular
expression  med  maskininlärning.  Detta  var  dock  något  som inte  uppnåddes
eftersom ingen träningsdata för maskininlärnings algoritmen hittades. Det var
svårt att hitta texter där mail adresser, IP-nummer och personnummer förekom i
textformat för att  sedan träna maskininlärnings algoritmen med dessa texter.
Detta gjorde att  ingen jämförelse gjordes mellan dessa tekniker på grund av
brist på träningsdata.

Tidmätningarna för träning av modellen som presenteras i sektion 5.1 visar att
det krävs en kraftfull dator för att träna en modell med Linear chain conditional
random field. Det tog ungefär tre gånger så lång tid att träna modellen varje
gång det blev en ökning på 200 000 ord i träningsdata. Ett försök att träna en
modell med 800 000 ord gjordes men det genererade ett out of memory error.
En  lösning  till  detta  fel  meddelande  är  att  köpa  mer  minne  och  använda
kraftfullare komponenter än de som användes i detta projekt, vilket beskrivs i
sektion 3.2. En annan lösning är att undersöka hur ett språk är uppbyggt för att
sedan  endast  använda  de  nödvändigaste  ”feature”  funktionerna  i
konfigurationsfilen.  Detta  skulle  minimera  antalet  minne  som  används  vid
träningen  av  modellen  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  mer  träningsdata  kan
användas.

6.2 Resultat av modellerna

Resultatet  av  modellerna  som  presenteras  i  sektion  5.2  visar  att  när  mer
träningsdata  används  förbättras  resultatet  av  modellen.  Det  visar  även  att
borttagning av stoppord inte gav någon förbättring av resultat i modellen. Den
modellen med bäst resultat var den modell som använde grund inställningarna i
konfigurationsfilen tillsammans med en namnlista. Eftersom etiketterna till alla
ord det vill säga vilken klass ett ord tillhörde i träningsdata gjordes med hjälp
av  listor  på  namn  och  adresser  kan  det  inte  säkerställas  att  alla  namn  och
adresser fick rätt klass. Namnen på personerna och adresser hämtades genom att
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skrapa olika hemsidor, vilket betyder att det kan ha funnits namn och adresser i
träningsdata som inte fanns i listan. Detta leder till att dessa namn och adresser
tilldelats klass ”0” istället för klassen ”PER” och ”LOC”, vilket i sin tur kan ha
påverkat resultatet av modellen. Datat som modellen testades på var på en fil
från Github där en person hade märkt ut alla klasser till 45 000 ord. Detta är
också något som kan ha påverkat resultaten eftersom det är möjligt att det fanns
några ord som tilldelades fel klass. Det lämpligaste skulle vara att  testa och
träna modellen mot texter där alla orden manuellt blivit tilldelad en klass. Detta
eftersom det då går att säkerställa att alla ord blivit tilldelad rätt klass men på
grund av tidsbrist var det inget som genomfördes i detta projekt.

Modellen fick ibland svårt att hitta adresser som slutade på ”vägen”. Detta kan
bero på att det blir en annan teckenkodning vid inläsning av texterna på filerna
jämfört med vid träningen av modellen, vilket gör att modellen inte tränar eller
läser in svenska tecken från filerna. En annan anledning till detta problem är att
det  helt  enkelt  inte  finns  tillräckligt  med  adresser  som  slutar  på  vägen  i
träningsdata.

6.3 Grafiskt användargränssnitt

Ingen fokus lades på det grafiska användargränssnittet eftersom syftet med detta
projekt  mer  var  att  resultatet  av  modellen  hela  tiden  skulle  förbättras.  Det
nuvarande användargränssnittet har en enkel design och är endast avsedd till att
visa  alla  filer  som  innehåller  personuppgifter  samt  att  se  vad  för  slags
personuppgifter filerna innehåller.

6.4 Etiska aspekter

Verktyget som utvecklats i detta projekt gör det möjligt för användaren att se
personuppgifter  som  finns  i  olika  typer  av  filer,  därför  är  det  viktigt  att
företagen använder detta verktyg för rätt syfte. Det vill säga att underlätta för
företag att hitta vart personuppgifterna finns lagrade för att enkelt kunna ta bort
personuppgifter som inte har någon anledning till lagring. Säkerheten bakom
verktyget är därför viktig för att undvika att fel sorts person använder verktyget
för till exempel försäljning av personuppgifter.

Företagen  som  använder  verktyget  borde  innan  användning  av  verktyget
diskutera  om  vilka  personer  som  är  behöriga  till  att  använda  verktyget.
Företagen borde även implementera någon typ av autentisering för att undvika
att obehöriga personer kan använda verktyget.

6.5 Framtida arbeten

Algoritmen skulle kunna förbättras om det gjordes en grundlig undersökning på
hur  det  svenska  språket  är  uppbyggt  för  att  sedan  använda  de  lämpligaste
inställningarna i konfigurationsfilen. Detta skulle även minimera på storleken
av  minne  som  användes  vid  träning  av  modellen  eftersom  algoritmen  då
använder sig av mindre ”feature” funktioner och endast de som gör skillnad.
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Det skulle vara intressant att i framtiden se hur träffsäker algoritmen är på att
hitta mail adresser, IP-nummer och personnummer om en lämplig träningsdata
för  detta  hittas.  Resultatet  av  detta  skulle  sedan  jämföras  med  Regular
expression för att se vilken av teknikerna som fungerar bäst för att hitta dessa
typer av personuppgifter.

I detta projekt var det endast en teoretisk undersökning som gjordes på vilken
algoritm  som  skulle  användas  för  verktyget.  I  framtiden  skulle  det  vara
intressant  att  göra  en  implementation  av  Hidden  markov  model  eller  andra
algoritmer för att sedan jämföra resultatet med Linear chain conditional random
field.

I  resultatkapitlet  syntes  det  att  resultatet  på  modellen  förbättrades  när
träningsdata  ökades.  Träningen  var  dock  begränsad  till  att  endast  träna
modellen med 600 000 ord eftersom ett ”out of memory” error genererades om
man ökade på träningsdata. Detta gjorde att ingen undersökning kunde göras för
att se ifall det finns en gräns på när algoritmen slutar förbättras om den tränas
med mer träningsdata. I framtiden skulle det därför vara intressant att undersöka
om  en  sådan  gräns  finns  eller  om  den  konstant  förbättras  vid  ökning  av
träningsdata.

Användargränssnittet skulle kunna förbättras genom att implementera en knapp
som gör det möjligt att spara specifika filnamn och filvägar i en textfil efter att
de  blivit  inspekterade.  Detta  för  att  undvika  att  visa  filnamnen  som  inte
innehåller  några  personuppgifter  men  som  algoritmen  förutspår  fel  på.
Användargränssnittet  för  tillfället  är  inte  så  tilltalande  och  skulle  kunna
förbättras för att ge användaren en trevligare upplevelse.  Detta kan antingen
göras genom att förbättra designen med det nuvarande biblioteket Tkinter eller
att använda något annat grafiskt bibliotek i Python.

En annan förbättring på verktyget är att göra programmet till en EXE-fil för att
underlätta att köra programmet på nya datorer. Detta skulle även göra att nya
datorer  inte  behöver  ladda  ner  biblioteken  som används  i  Python  utan  kan
enkelt bara köra EXE-filen. Programkoden skulle heller inte vara synlig ifall
programmet används hos någon kund för företaget.
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