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Sammanfattning
General Data Protection Regulation, GDPR, är en reglering som träder i kraft
25 maj 2018. I och med detta ställs organisationer inför stora beslut kring hur de
ska  finna  känsliga  data  som  är  lagrad  i  databaser.  Samtidigt  expanderar
maskininlärning på mjukvarumarknaden. Målet för detta projekt har varit att ta
fram ett  verktyg som med hjälp av maskininlärning kan identifiera  känsliga
data. Utvecklingen av detta verktyg har skett med hjälp av agila metoder och
har  innefattat  jämförelser  av  olika  algoritmer  och  en  framtagning  av  en
prototyp. Detta med hjälp av verktyg såsom Spyder och XAMPP. Resultatet
visar på att olika typer av känsliga data ger olika starka resultat i den utvecklade
programvaran. kNN-algoritmen visade starka resultat i de fall då den känsliga
datan rörde svenska, tiosiffriga personnummer samt telefonnummer i tio- eller
elva-siffrigt format, och antingen inleds med 46, 070, 072 eller 076 samt då den
rörde adresser. Regular expression visade på starka resultat när det gällde e-
mails och IP-adresser. 

Nyckelord: GDPR, Maskininlärning, Regular Expression, kNN, Python.
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Abstract
General Data Protection Regulation, GDPR, is a regulation coming into effect 
on May 25th 2018. Due to this, organizations face large decisions concerning 
how sensitive data, stored in databases, are to be identified. Meanwhile, there is
an expansion of machine learning on the software market. The goal of this 
project has been to develop a tool which, through machine learning, can 
identify sensitive data. The development of this tool has been accomplished 
through the use of  agile methods and has included comparisions of various 
algorithms and the development of a prototype. This by using tools such as 
Spyder and XAMPP. The results show that different types of sensitive data give 
variating results in the developed software solution. The kNN algorithm showed
strong results in such cases when the sensitive data concerned Swedish Social 
Security numbers of 10 digits, and phone numbers in the length of ten or eleven
digits, either starting with 46-, 070, 072 or 076 and also addresses. Regular 
expression showed strong results concerning e-mails and IP-addresses. 

 

Keywords: GDPR, Machine Learning, Regular Expression, kNN, Python
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

GDPR General Data Protection Regulation

k-NN K-nearest neighbors

DBSCAN                       Density-based spatial clustering of applications with 
    noise.

Regexp                           Regular Expression, reguljära uttryck (sv)

Recall     Mätvärde för att kolla korrekta förutsägelser mot det 
    totala antal sanna förutsägelser i testdatat.

Precision     Mätvärde för att mäta precisionen av en 
    maskininlärningsmodell.

F-Score     Mäter det harmoniska genomsnittet mellan recall och 
    precisionen.  
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1 Introduktion
Det är en hel del diskussioner om hur företagen kommer att ställa sig inför den 
nya lagen som träder i kraft inom kort, General Data Protection Regulation, 
GDPR. Ramen för GDPR innebär en hårdare lagstiftning på hur lagring av data 
ske, såsom personuppgifter. Denna data finns till stor utsträckning i 
databaser[1]. Detta innebär att företag och organisationer står inför viktiga 
beslut gällande hur de ska hantera känsliga data, och ett första steg kan tänkas 
vara att hitta sätt att identifiera den. 

Det har varit en hel del diskussioner om hur framtiden kommer att se ut inom 
IT-industrin, hur det kommer att förändra oss och miljön omkring oss. Kommer 
robotar bli smartare än människor? Vad händer då? Idag expanderar 
maskininlärning på marknaden och är mycket eftertraktat. Det finns ett brett 
utbud av maskininlärningsalgoritmer. Dessa har olika funktioner och är 
anpassade efter olika problem. I ett fall kan till exempel en algoritm användas 
för att klassificera om ett e-postmeddelande är spam eller inte, i ett annat fall 
kan de användas till att förutspå hur stor sannolikheten är att en person skickar 
ett e-post till en annan person. 

Maskininlärning är ett utmärkt verktyg att använda för syftet att identifiera 
känsliga data inom ramen för GDPR. Därför är det viktigt att förse sig med rätt 
utrustning - ett automatiserat verktyg som kan hitta känslig data i alla former.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Till följd av den nya lagstiftningen som träder i kraft den 25e maj 2018 har 
organisationer ett ökat behov av att kunna identifiera var känsliga data finns 
lagrat[1]. Jag har därför fått i uppgift av CGI att skapa ett verktyg som kan 
analysera och upptäcka känsliga data i databaser med hjälp av maskininlärning. 
Överträdelse av denna lag kan innebära stora summor i form av böter[1]. Därför
kan ett verktyg som upptäcker känslig data vara till stor nytta för organisationer.

Maskininlärning har vuxit explosionsartat och förväntas bli nästa steg i 
utvecklingen inom IT. Olika algoritmer kan implementeras och anpassas utefter 
programmets syfte. Detta är vad uppsatsen kommer att återspegla, att med hjälp
av maskininlärnings algoritmer kunna identifiera känslig data som faller inom 
ramen för GDPR. När denna förordning tas i bruk kommer det innebära att det 
blir hårdare krav på att lagra data som kan innefatta direkt och indirekt 
information om en person. Sådan data kan inkludera namn, personnummer, IP-
adresser och telefonnummer[1].

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att ta fram ett verktyg som är fullständigt 
pålitligt och kan identifiera känslig data. Projektets syfte är att ta fram en ny 
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teknisk lösning inom följande problemområde: var finns känsliga data, såsom 
namn, personnummer, telefonnummer, adresser, IP-nummer och e-mail lagrat? 
Med hjälp av maskinlärning ska ett verktyg som kan hitta sådan typ av data tas 
fram.

1.3 Avgränsningar

Projektet fokuserar på att hitta känsliga data som faller inom ramen för GDPR 
och är avgränsat till att hitta namn, personnummer, telefonnummer, adresser, 
IP-nummer och e-post i relationsdatabaser. Den eller de algoritmer som anses 
lämpas bäst kommer att implementeras för ändamål att hitta känsliga data. 
Slutsatser bör emellertid omfatta parallella jämförelser om för- och nackdelar 
om olika algoritmer. Algoritmerna som kommer att undersökas är 
klassifikationsalgortimen, k-nearest neighbors, vilket är en supervised learning-
algoritm och DBSCAN, som är en unsupervised learning-algoritm. Utöver det 
kommer även regular expression att implementeras.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Projektets huvudmål är att ta fram ett verktyg som kan hitta känslig data i 
relationsdatabaser med hjälp av maskininlärning. För att uppnå detta kommer 
följande punkter att genomföras:

·      Undersöka  vad  som  kan  utgöra känsliga data  enligt
dataskyddsförordningen GDPR.

·      Ta  fram  ett  verktyg  som  kan  identifiera tiosiffriga,  svenska
personnummer, telefonnummer med inledande format av 46- eller 070-,
072-,  076-,  namn,  adresser,  IP-nummer,  samt  e-postadresser  i
relationsdatabaser.

·      Jämföra  2  algoritmer:  k-nearest  neighbor  och  DBSCAN,  där  den
lämpligaste ska implementeras.

·      Jämföra regular expression med k-nearest neighbor. 

·      Verktyget ska kunna presentera data i ett användarvänligt gränssnitt.

1.5 Översikt

Rapporten är disponerad enligt följande. I kapitel 2 beskrivs teoretiska begrepp 
för att ge läsaren den bakgrundsinformation som behövs för att förstå rapporten.
Kapitel 3 beskriver de metodiska val som gjorts under projektets gång, vad 
gäller utvecklingsmetoder av verktyget samt vilka plattformar som valts. 
Kapitel 4 beskriver implementeringen av verktyget, vilket innefattar den 
lösning som tagits fram. Här beskrivs alla moduler som tagits fram som 
tillsammans bildar verktyget. Kapitel 5 presenterar resultaten, det vill säga 
verktygets precision, tillkortakommanden, och en jämförelse mellan DBSCAN 
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och k-NN samt en överblick av användargränssnittet. Kapitel 6 diskuterar och 
presenterar projektets slutsatser och framtida arbeten. 

1.6 Författarens bidrag

Förundersökningen i projektet och implementationen av regular expression 
gjordes tillsammans med Gabriel. Därmed har jag använt regular expression för
att hitta e-post och IP-nummer i databaser medans Gabriel  använt regular 
expression för att hitta personnummer, e-post och IP-nummer i folderstrukturer.

Jag har skapat implementation av verktyget och resultatet av verktyget.
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2 Teori
Projektet avser att ta fram ett verktyg med hjälp av maskininlärning. Fakta om 
olika algoritmer kommer att inhämtas och de algoritmer som anses vara 
lämpliga kommer att implementeras för ändamål att hitta känsliga data. I detta 
kapitel presenteras beskrivningar av fakta, termer och teknologier och sedan 
följer beskrivningar av olika algoritmer.

2.1 Maskininlärning

Maskininlärning är ett  begrepp som syftar till  att  datorer skall  lära sig själv
utifrån data utan att programmet specifikt är programmerat för den uppgiften.
Maskininlärning görs i olika processer,  vilket innebär att  flera olikartade steg
görs. Nedan följer de steg som oftast omfattas inom maskininlärning[2].

·       Samla in data

·       Förbereda data

·       Träning av modell

·       Leverera resultat

I syfte att träna algoritmen samlas data in. Denna kan inhämtas från olika 
ställen, men det som samlas in bör innefatta det som algoritmen ska lära sig av. 
Då data ibland kan innefatta irrelevant information som programmet inte 
behöver behöver, behöver datan förberedas. Då kan det vara bra att 
implementera en funktion som sållar bort allt som är onödigt. Ett exempel på 
detta kan vara att algoritmen enbart behöver adresser som indata. Om filen 
innehåller mer än bara adresser kan det vara bra att göra en datatvätt av filen. 
Ytterligare ett steg som omfattas inom maskininlärning är träning av modell. 
Detta innebär att data som förberetts används för att generera en modell. Det 
sista steget är att leverera ett resultat och baserat på träningen kan nu den 
färdiga modellen göra förutsägelser[2].

2.2 General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) 
trädde i kraft den 25e maj 2018. Detta är den nya europeiska 
dataskyddsförordningen. Syftet är att ge medborgarna i EU samt ESS en större 
kontroll över sina personuppgifter såsom personnummer, namn och adresser. 
Då överträdelser av denna lag innebär stora rättsliga påföljder[1] är det av stort 
intresse för företag att se till att de följer den nya lagen.
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2.3 Agila arbetssätt

Agila arbetssätt är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika arbetsmetoder, 
såsom Scrum, Xtreme Programming och Kanban. Detta projekt har varit 
inspirerat både av Scrummetodiken och Xtreme Programming. 

2.3.1 Scrum

Syftet  med  Scrum  är  att  i  slutänden  nå  ett  slutresultat.  Arbetsmetodiken
innefattar  ett  ramverk som bygger på att  samarbeta och att  hela tiden jobba
framåt med hjälp av små iterationer. I ett team som jobbar med Scrum funderar
alla medlemmar på vad som fungerar bra och på vad som fungerar mindre bra
för att sedan ta upp detta vid nästa scrum-möte. Vid ett scrum-möte deltar alla
projektets medlemmar i syfte att få alla synpunkter på vad som gått bra och vad
som gått mindre bra. Figur 2.1  illustrerar hur Scrum-ramverket typiskt följs i
projekt[3].

Figur 2.1: Scrum-ramverket[4]

2.4 Regular Expression

Regular expression (regexp) är en sekvens av tecken som följer ett visst format
av en sträng. Exempelvis kan rexexp användas för att identifiera e-postadresser
och  ip-nummer,  då  dessa  har  ett  förutbestämt  format.  När  regexp
implementerats söks det angivna mönstret på bitmönstret av teckenkodningen i
strängen. Därmed är regexp inte baserat på hur det grafiska är representerat.
Sökningen av den matchande sekvensen som angivits, letas tills den matchar en
motsvarighet[5].

2.5 Server

MariaDB  är  en  populär  databasserver  och  är  gjord  av  de  ursprungliga
utvecklarna  av  MySQL.  Den är  byggd på öppen källkod [6].  Med hjälp  av
MariaDB finns det möjlighet att importera ett excel-dokument och göra om det
till en lokal databas. 
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2.6 Plattformar

Samtliga  underrubriker  i  detta  underkapitel  beskriver  vilka  plattformar  som
använts under projektets gång.

2.6.1 XAMPP

Xampp är gratis att använda och står för ”cross platform”(X),  ”Apache”(A),
”MariaDB”,(M), ”PHP”,(P) och ”Perl”,(P). Här går det bland annat att skapa en
lokal databas för att testa verktyg under utveckling[6]. 

2.6.2 Spyder

Spyder är en kraftfull interaktiv utvecklingsmiljö för Pythonspråk. Det går även
att använda avancerad redigering, interaktiv testning, felsökning samt 
introspektering. Spyder har även stöd för Pythonbibliotek som NumPy, SciPy 
eller matplotlib[7].

2.7 Scriptspråk

Underrubrikerna i detta underkapitel kommer att beskriva de 
programmeringsspråk som använts i detta projekt. 

2.7.1 Python

Python är ett generellt högnivåspråk och stödjer objektbaserad, imperativ, 
funktionell samt procedurell programmering. Python har även stöd för ett stort 
utbud av bibliotek och moduler som kan importeras i ett projekt[8].

2.8 Bibliotek

Nedan presenteras de bibliotek som använts till maskininlärningen i detta 
projekt.

2.8.1 Numpy

Numpy är ett grundläggande paket för vetenskaplig databehandling som bland 
annat innehåller ett kraftfullt N-dimensionellt array-objekt och en användbar 
linjär algebra. I och med detta finns det möjlighet att använda detta för att 
exempelvis slumpa fram tal [9].

2.8.2 SciPy

SciPy-bibliotek är ett av de paket som utgör SciPy-stacken. Det ger många 
numeriska rutiner som är användarvänliga, exempelvis numerisk integration 
och optimering [10].
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2.8.3 matplotlib

Matplotlib  är  ett  bibliotek  som  möjliggör  2D  plottning  i  olika  figurer.
Matploltlib kan användas för fyra olika grafiska användargränssnittsverktyg. Se
figur 2.2 för ett exempel på en 2D-plottning med matplotlib [11].

Figur 2.2: Data plottning[11].

2.8.4 Tkinter

Tkinter är ett alternativ för ett grafiskt användargränssnitt (GUI), det vill säga 
ett standard GUI-bibliotek för Python [12].

2.9 k-nearest neighbors algorithm

K-nearest  neighbors  (k-NN)  är  en  effektiv  algoritm  som kan  användas  för
exempelvis  klassifikationsproblem[13]. Ett klassifikationsproblem kan vara att
klassificera om ett e-postmeddelande är spam eller inte. K-NN är en supervised
learning-algortim.  Supervised  learning  innebär  att  all  data  som skall  tränas
måste klassificeras[13] innan träningsmodellen matas in i algoritmen. Det vill
säga, om personnummer ska tränas ska alla personnummer sättas till en klass,
exempelvis klass noll.

Vid implementationen av k-NN behöver alla steg nedan följas i en sekventiell
ordningsföljd[13].

1: Samla in data

2: Förbereda data

3: Träning av modell

4: Leverera resultat

När modellen har tränats klart, det vill säga då all träningsdata är förberedd och
har klassificerats, är det dags att välja hur algoritmen ska leverera ett resultat.
Nedan följer en beskrivning av hur resultatet kan variera beroende på hur man
ser på problemet. Figur 2.3 visar illustrativt en liten del av koden för att skapa
en modell. Syftet med koden är att visa att beroende på vilken inparameter som
väljs så kan det slutliga resultatet variera.

7
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Figur 2.3: Ett exempel på när uniform används

n_neigbors, som i detta fall är satt till fem, är en parameter som används för att 
hitta grannar[14]. Det vill säga, då ny data ska förutses kommer algoritmen att 
se till de fem grannarna från den nya datapunkt som skall förutses. Den andra 
parametern, weights, är en parameter som är av stor betydelse när algoritmen 
skall förutse (eng. predict) ny data. ”Uniform” och ”Distance” är två parametrar
som kan väljas. Med uniform behandlar algortimen alla grannar med samma 
prioritet, det vill säga att ingen datapunkt (granne) har någon fördel även om 
den befinner sig närmare datan som ska förutses[14]. Med ”Distance” som 
inparameter kommer algoritmen istället att prioritera de grannar som är 
närmast, det vill säga att ju närmare en granne är ju högre prioritet kommer den 
att få[14]. I sektion 2.12 och 2.13 kommer ett exempel visas för inparametern 
”Uniform” och ”Distance”, där syftet är att visa skillnaden på resultatet mellan 
dessa.

2.10 Träningsmodellen

Abu-Aisheh et al. beskriver att kvaliteten på tränings-data är viktig för att få k-
NN så bra som möjligt. De beskriver också att algoritmen förutser mindre fel 
om tränings-datan är av hög kvalitet. Om algoritmen exempelvis ska vara stark 
på att lära sig hur städer ser ut ska modellen tränas med alla sorters städer. Även
formatet på träningsdatan är viktig. Därför ska städer tränas med både små och 
stora bokstäver - exempelvis Stockholm, STOCKHOLM och stockholm. 
Därefter ska alla städerna sättas till samma klass, exempelvis klass noll. Detta 
är beskrivet i sektion 2.9. Modellen blir stark på det utvecklaren tränar 
modellen på. Författarna beskriver också att storleken på N, det vill säga hur 
stor träningsmodellen är, kan påverka prestandan hos k-NN[15]. Ju mer 
träningsdata modellen innehåller, desto starkare blir den. Samtidigt är modellen 
begränsad till hur stark datorn är, då till exempel konverteringen av alla värden i
modellen till ASCII-värden kräver mycket processorkraft.

2.11 K-värdet

En annan viktig faktor för k-NN är att ta hänsyn till k-värdet, det vill säga hur 
många grannar algoritmen ska kolla på från den nya indata som ska förutses. 
Detta har stor inverkan på effektiviteten av algoritmen. Ett stort k-värde har 
fördelar eftersom det inkluderar reduceringen av variansen på grund av ”noisy” 
data. Därmed ger detta även en sidoeffekt då algoritmen tenderar till att 
ignorera små mönster. Detta är inte önskvärt då algoritmen annars kan 
förbättras med hjälp av små mönster[16].

2.12 Euclidean distansfunktion

För att mäta avståndet mellan två punkter finns det ett flertal distansfunktioner
som  kan  implementeras,  däribland  Euclidiean,  Manhattan  och  Minkowski’s
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distansfunktioner[17]. Författaren beskriver att de kändaste distansfunktionen är
Eucliean distansfunktion, se figur 2.4 [17].

Figur 2.4: Euclidean distansfunktion[17].

Euclidiean distansfunktion räknar ut distansen mellan två punkter i en graf med 
x-och y-axlar med hjälp av formeln som illustreras i figur 2.4. Anta att en 
datapunkt A har x- och y-koordinaterna (1,3) och en annan datapunkt B med 
koordinaterna (2,5), ett exempel på en datapunkt framställs i figur 2.5. Om 
dessa värden från A och B stoppas in i formeln kommer det att resultera i roten 
(1-2)^2 + (3-5)^2 = 2.24. Därmed är avståndet mellan A och B 2.24.

2.13 Uniform

Om inparametern är satt till uniform som i figur 2.3 ovan kommer algoritmen
att prioritera alla grannar med samma prioritet[14]. I detta fall de fem grannarna
som har den kortaste distansen till den röda punkten, se figur 2.5. Detta medför
att  alla  fem  punkter  innanför  cirkeln  (tre  gröna  och  två  blåa)  kommer  att
betraktas med samma prioritet av algoritmen, se figur 2.5.

Notera: Distansen  räknas  ut  med  Euclidean  distansfunktion  som beskrivs  i
sektion 2.10.

Figur 2.5: Uniform

Om vi antar att alla gröna prickar och alla blåa prickar är vår modell som redan 
tränats kommer det att se ut som figur 2.5 illustrerar. Den röda punkten är ny 
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data som ska förutses och därmed bli medlem i antingen den gröna eller blå 
klassen. Anta att den gröna klassen (alla gröna prickar, nio stycken) är nio 
personnummer och att den blå klassen (alla blåa prickar, åtta stycken) är åtta 
adresser. Om ”classifier” det vill säga instansen som figur 2.3 framställer i 
sektion 2.9, har inparametern satt till ”uniform” (weights = uniform), kommer 
algoritmen kolla på de fem närmsta grannarna. Detta då K är lika med fem som 
figur 2.3 illustrerar (n_neighbors = 5). Därmed kommer alla dessa fem grannar 
att behandlas med samma prioritet[14]. Den röda punkten kommer därför att bli
medlem i den gröna klassen då tre gröna är fler medlemmar än de två blå. Detta
då ”uniform” kollar på hur många medlemmar respektive klass har och den med
flest medlemmar i det angivna k-värdet blir den klass som kommer att förutses. 
Därmed har algoritmen förutsett (eng. predict) att den röda punkten är ett 
personnummer.

2.14 Distans

Om inparametern istället är satt till ”distance”, se figur 2.5.

Figur 2.5: Distance

Detta kommer att generera ett annat resultat gentemot vad ”uniform” gav. Den 
röda punkten kommer att bli medlem i den blå klassen istället, se figur 2.6.

Figur 2.6: Distance

Som figur 2.6 illustrerar kommer fem datapunkter (tre gröna och två blåa) att få
en siffra. Denna siffra motsvarar en vikt. Ju högre vikten är desto högre prioritet
har datapunkten[18]. Anledningen till att fem datapunkter får en vikt är för att K
är lika med fem, vilket innebär att algoritmen kollar på de 5 närmsta grannarna 
från den röda punkten[14]. Anta att de tre gröna prickarna i cirkeln är 
personnummer (tre personnummer) och att de 2 blå prickarna i cirkeln är 
adresser (två adresser). Algoritmen kommer att prioritera utefter hur nära 
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grannen är den röda punkten[14][18]. När algoritmen ska besluta om den röda 
punkten tillhör den gröna eller blå klassen kollar den på summan av de tre 
gröna prickarna och jämför dem med vad summan blir för de blå prickarna. 
Resultatet kommer att resultera i att den summan som blir högst, i detta fall är 
de två blå prickarna, som har en summa på tolv större än summan för de tre 
gröna prickarna som är lika med fyra. Detta gör att den röda pricken kommer 
att bli medlem i den blå klassen, och därmed kommer algoritmen att betrakta 
den röda punkten som en adress.

2.15 DBSCAN

DBSCAN är en densitetsbaserad klustrings-algoritm där algoritmen hittar  en
plats med hög densitet och bildar kluster med hjälp av all input data [19]. Det
vill säga, data som anses vara lika kommer att lokaliseras i samma område. Se
figur 2.7 för ett exempel.

Figur 2.7: DBSCAN[19]

Martin et al. beskriver att DBSCAN är designad för att upptäcka kluster och 
”noise” i databaser [19]. Noise innebär datapunkter som befinner sig utanför ett 
kluster. Exempelvis är alla svarta prickar i figur 2.7 ”noise”-värden . Författarna
beskriver också att det är bra att veta ungefär vad ett Eps och MinPts värde är 
för varje kluster. Författarna beskriver också att DBSCAN använder sig av en 
tröskel-nivå för att minimera noise. På så sätt är det är möjligt att anpassa 
klustrets gränser för var det börjar och slutar och därmed kunna påverka hur 
datapunkter betraktas som medlemmar i klustret eller som ”noise”-värden.[19] 
När ett kluster bildas innebär det att densiteten är högre inom klustret. Allt som 
ligger utanför klustret har mindre densitet[20], vilket figur 2.7 illustrerar.
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2.15.1 MinPts

I figur 2.8 är MinPts lika med sex, då det finns sex datapunkter inom cirkeln. 

Figur 2.8: MinPts[21]

Cirkeln längst till vänster i figur 2.8 har en datapunkt i mitten av cirkeln som är 
röd och markerad med X. Denna punkt kallas för en ”core point”[21]. I figur 
2.8 finns även en röd prick som döpts till Y, denna kallas för en border 
point[21]. Den gröna cirkeln längst till höger har en blå datapunkt i mitten av 
cirkeln, denna punkt är döpt till Z, och Z är lika med ett ”noise” värde[21].

2.15.2 Eps

Som Martin et al. Beskrev i sektion 2.15 är det viktigt att hitta ett någorlunda
bra eps-värde. Med hjälp av k-NN distansfunktion går det att hitta ett rimligt
eps-värde. Tillvägagångssättet är att beräkna medelvärdet för varje punkt till k-
värdets  närmsta  granne.  K-värdet  kommer  att  motsvara  MinPts  och  k-
distanserna är angivna i stigande ordning. Författarna beskriver att syftet är att
bestämma  ett  ”knee”  det  vill  säga  där  en  skarp  förändring  av  kurvan
förekommer. Figur 2.9 framställer illustrativt hur data är sorterade i stigande
ordning och ett eps-värde som ligger på 0.15.[21]
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Figur 2.9: Hitta ett eps-värde[21]

DBSCAN-algoritmen kräver att användaren ska specificera ett optimalt eps-
värde.  Om K är lika med fem är ett bra eps-värde 0.15, vilket kan betraktas i 
figur 2.9[21].

2.16 Utvärdering av verktyget

Modeller inom maskininlärning brukar oftast utvärderas med hjälp av 
exempelvis recall, precision och F-score[22]. För att mäta precision, recall och 
f-score, se ekvationerna 2.1, 2.2 och 2.3.

Precision=
Korrekt förutspådd data

Korrekt förutspådd data+ord som felaktigt förutspåddes somentitet

(2.1)

Precisionen räknar procentuellt ut hur träffsäkert algoritmen klassificerar data 
med hänsyn till antalet felaktiga förutsägelser, se ekvation(2.1)[22].

Recall=
Korrekt förutspådddata

Korrekt förutspådd data+ord som felaktigt förutspåddes sominte entitet

(2.2)

Recall är ett ytterligare mått som algoritmen kan utvärderas efter. Här ses 
endast till hur många korrekta förutsägelser modellen gör av det totala antalet 
sanna förutsägelserna i testdatat[22].
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F−score=
2∗precision∗recall
precision+recall

(2.3)

F-Score är det harmoniska medelvärdet mellan precision och recall. Det räknas 
ut med hjälp av ekvation (2.3)[23].
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3 Metod
3.1 Grundläggande studie

För att lösa uppgiften och nå målet krävs grundläggande kunskaper. Vad är 
känslig data inom GDPR, vilken algoritm behöver implementeras, hur ska 
arbetssättet gå till samt vilken utvecklingsmiljö som är bäst lämpad för att 
utföra detta. 

3.2 Utvärdering av känslig data

Innan utvecklingen av verktyget börjar ska undersökningen om vad som är 
känslig data inom GDPR utföras. När detta är klart kan utvecklingen av 
verktyget börja och en första prototyp sättas ihop.

3.3 Verktyget

När verktyget är färdigt är syftet att användaren ska kunna få reda på var 
känslig data är lokaliserat. Detta kommer att presenteras i ett användargränssnitt
som är användarvänligt. Programmet kommer att koppla upp sig mot en 
databas, och när algoritmen körts ska resultatet presenteras i ett 
användargränssnitt för att användaren ska kunna se om algoritmen hittat något. 

3.4 Undersökning av supervised learning-algortimer

Undersökningen kommer att fokusera på att ta fram en algoritm som anses vara
lämpad för att lösa uppgiften. Fokus kommer att ligga på att studera egenskaper
hos algoritmen,  vilka exempelvis kommer att innefatta hur mycket input-data
algoritmen kan jobba med innan prestandan sjunker samt hur algoritmen kan
hantera heltal i kombination med strängar. Efter undersökningen kommer fokus
att ligga på hur algoritmen ska implementeras i Python. Exempelvis genom att
undersöka om det finns moduler som går att inkludera från Python-biblioteket. 

I ett testprojekt kommer tester av algoritmen att utföras, där input-datan består
av testdata  som exempelvis namn och personnummer.  Detta för att få  se hur
algoritmen levereras resultat. Efter testerna är det möjligt att veta hur stor input-
data den hanterar innan prestandan sjunker samt om den kan blanda heltal med
strängar.  Genom att  implementera och testa  algoritmer på detta  sätt  blir  det
lättare att utesluta de algoritmer som inte faller inom ramen för att lösa denna
uppgift. 

För att lösa målet kommer forskningspublikationer samt annan litteratur från 
internet att studeras. 
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3.5 Utvärdering av utvecklingsmiljö

Utvecklingsmiljön kommer att väljas utifrån projektets syfte, att hitta känslig 
data med hjälp av maskininlärning. Därför kommer fokus på utvärderingen vara
att använda en utvecklingsmiljö som kan inkludera färdiga 
maskininlärningsmoduler, exempelvis NumPy men också en plattform där det 
går att skriva Python programkod i. Då programkoden skrivs i Python och open 
source-bibliotek kommer att nyttjas kommer därför ytterligare litteratur inom 
detta att studeras.

3.6 Utvecklingsmetod

Efter  att  de  grundläggande  undersökningarna  har  tagit  form  kan
implementeringen  börja.  Det  praktiska  kommer  att  ske  genom  agil
systemutveckling och mer specifikt kommer Scrum och Extrem Programmering
(XP) tillämpas för produktutvecklingen. Scrum kommer att prägla en stor del av
arbetet  då  metodiker  som  dagliga  möten  och  sprintplaneringar  kommer  att
genomföras. I detta projekt inkluderas ett möte i veckan där produktägaren får
bestämma  vilka  funktioner  som  skall  levereras  till  nästa  sprint.  Williams
beskriver också att när produktägaren fått bestämma vilka funktioner som ska
vara med är det upp till teamet efter att tillsammans avgöra vilka funktioner
som blir lämpliga att implementera till nästa sprint[24]. Utförandet av arbetet
framställs i en punktlista nedanför.

· Short releases

· Coding standards

· Refactoring

· Stand-up meetings

”Short releases” är en del av den agila systemutvecklingen, vilket innebär att
utvecklaren regelbundet ska släppa nya versioner av produkten. I detta fall görs
detta en gång i  veckan. ”Coding standards” innebär  att  koden skall  följa  en
enkel  struktur  och  innehålla  kommentarer  som underlättar  kodens  läsbarhet.
Detta kommer att följas. ”Refactoring” kommer också att utföras. Till en början
skrivs en kod som är fungerande vilket kan leda till mycket kod som tar onödig
plats, men för att effektivisera koden kommer den ständigt att omarbetas, såsom
föreslås med refactoring. ”Stand-up meetings” utförs varje dag på morgonen i
femton minuter innan arbetet sätter igång. Under dessa möten tar teamet upp
vad  som  skall  göras  under  dagen  men  också  om  någon  fått  problem
tidigare[24]. Figur 3.1 visar en övergriplig bild på hur arbetssättet gått till och
alla dess delar.
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Figur 3.1: Översikt på hur utvecklingen av verktyget gått till

Det första steget i projektet var att identifiera problemet som ska lösas. I detta 
fall är det att hitta känslig data i databaser med hjälp av maskininlärning. Nästa 
steg i processen är en förundersökning. Detta innefattar hur problemet ska 
lösas, exempelvis genom att undersöka hur olika algoritmer fungerar och 
implementera en lämplig sådan i syfte att lösa problemet. Detta steg omfattar 
mestadels läsning av olika algoritmer. Förberedelse av träningsdata är det tredje
steget, och här kommer träningsdata att plockas. Denna innefattar 
personnummer, telefonnummer, förnamn, efternamn, mellannamn, adresser 
utan nummer, adresser med nummer samt e-postadresser. Träningsdatat 
kommer att ha ett visst format och en viss struktur. Exempelvis kommer 
träningsdatat innefatta tiotusen personnummer i ett tiosiffrigt format, som 
kommer att implementeras in i en sekventiell ordning. Därefter följer tiotusen 
telefonnummer. Det fjärde steget i processen blir att skapa en modell i syfte att 
testa algoritmen. Efter att en modell har skapats kommer en utvärdering att 
göras på resultatet och som figur 3.1. illustrerar kommer detta steg itereras om 
flera gånger. Exempelvis kommer det att experimenteras med träningsdata och 
algoritmens olika funktioner för att få ut det bästa resultatet. När det sista steget
är slutfört har projektet tagit fram en slutmodell som enligt testerna fått det 
bästa resultatet.

3.7 Utvärdering av användargränssnittet

Efter att verktyget skapats ska detta användas en användare, därför är det viktigt
att skapa ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för användaren att 
arbeta med verktyget. Därför kommer utvärderingens fokus vara att hitta ett 
open source-bibliotek som kan lösa detta.
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3.8 Framtagning av träningsdata

När en klassifikations-algoritm tagits fram kommer träningsdata behöva 
plockas fram. Exempelvis med hjälp av en funktion som genererar giltiga 
personnummer, adresser och namn. 

3.9 Språkstruktur

När en algoritm plockats fram i syfte att lösa problemet görs en utvärdering av 
hur programkoden ska skrivas. Exempelvis kommer programmet att innehålla 
ett flertal klasser och objekt. Vissa klasser kommer att innefatta ”singel 
principle”, vilket innebär att en klass enbart byggs utefter ett enskilt syfte. Detta
kommer att resultera i att flera klasser byggs, vilket kommer att göra koden 
lättläst.

3.10 Test av modell

Under utvecklingen kommer tre ekvationer att användas: precision, recall och f-
score. Dessa kommer att användas för att hela tiden förbättra algoritmen. När 
projektet är färdigt kommer dessa att användas igen för ett slutgiltigt resultat. 
Den slutgiltiga modellen kommer att testas på en databas med tolv tabeller. 
Dessa tabeller innehåller 196 kolumner, där 21 stycken kolumner är känslig 
data i form av bland annat personnummer, namn och adresser.
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4 Implementering
Detta  kapitel  presenterar  den  lösning  som  tagits  fram.  Figur  4.1  nedanför
framställer  illustrativt  hela  verktyget  -  alla  komponenter  och
sammankopplingen mellan dem.

Figur 4.1: Överblick över verktygets konstruktion

4.1 Funktioner

I det översiktliga arbetet gäller det att planera vilka funktioner som i huvudsak 
ligger till grund för arbetet – funktioner som ska implementeras i syfte att ta 
fram träningsdata, vilka funktioner som ska implementeras för databasen samt 
vilka funktioner som ska implementeras för användargränssnittet.

4.1.1 Funktioner för att ta fram träningsdata

I  modellens  träningsdata  finns  olika  typer  av  data;  bland  annat  namn,
personnummer,  adresser,  IP-nummer  och  e-postadresser.  För  personnummer
genererades giltiga personnummer med hjälp av en funktion som bland annat
använder sig av en Luhn-algoritm. IP-nummer och e-postadresser genererades
med hjälp av regular expression. För mobilnummer gjordes en funktion som
genererade en tio tecken lång sträng där de tre första siffrorna alltid startar på
”070”, ”072”, ”076” och ”46”. Därefter slumpades de sista 7 siffrorna.

Träningsdata för  adresser  hämtades  i  en  färdig  textfil  med svenska adresser
både med nummer och utan nummer. Textfilen hämtades från [25]. Eftersom
textfilen innehåller mer information än vad som behövs i detta projekt gjordes
en funktion som tog bort allt som inte var relevant.

För att generera namn nyttjades ett bibliotek som heter beautiful soup. Med 
hjälp av detta bibliotek skrapades alla förnamn och efternamn. För mellannamn 
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togs resultatet av alla förnamn det vill säga att två förnamn adderades ihop 
vilket resulterade i ett mellannamn.

4.2 Arbetsgång för identifiering av känslig data

För  att  möjliggöra  identifiering  av  känslig  data  följer  verktyget  följande
arbetsordning. Först bildas kluster, baserat på den träningsdata som matas in.
Sedan  görs  användarens  indata  om till  ASCII-format.  Därefter  mäter  KNN-
algoritmen avstånd mellan indata och kluster. Om avstånd bestäms vara mindre
än ett förutbestämt gränsvärde förutser verktyget att indata är känslig data. Efter
att en klass förutsett så presenteras resultatet slutligen för användaren. 

Regular expression användes i detta projekt och figur 4.2 framställer illustrativt 
hur regexp använts i kodform.

Figur 4.2: Regular Expression för e-post och IP-nummer

Den första raden (emailRegexp) har använts för att  leta  efter  e-postadresser.
Regexp letar efter ett snabel-a och kollar på vad som förekommer innan snabel-
at  i  form  av  siffror,  bokstäver  och-tecken.  Den  tittar  även  på  vad  som
förekommer efter. Detta då en e-postadress är utformad på ett sådant sätt.

Den andra raden i figur 4.2 används för att leta efter IP-adresser. Mellan varje 
punkt i en IP-adress förekommer det siffror. Hela IP-adressen är fyra byte stor 
och har ett förutbestämt format, vilket innebär att en IP-adress alltid följer 
samma standard.

4.3 Optimering av verktyget

För att optimera verktyget när potentiell känslig data ska identifieras har ett 
antal funktioner implementerats. Dessa bygger på idén om att data som 
förekommer mer än en gång inom samma kolumn bör indikera på att det ej rör 
sig om känslig data. En räknings-funktion har implementerats för att räkna hur 
många gånger ett namn förekommer i sekventiell ordning. Om samma värde 
förekommer i 40% av kolumnens totala antal rader bestäms kolumnen till att 
inte innehålla känslig data, och sökningen kan fortsätta i andra kolumner. 
Denna andel bestämdes till 40%, då det bedömdes motsvara en bra nivå för när 
data såsom JA och NEJ troligtvis återfinns i kolumnen. Detta optimerar 
verktyget då det slipper arbete med konvertering av värden till ASCII. 

4.4 Användargränssnitt

För att  implementera de funktioner  som behövs för användargränssnittet  har
biblioteket  Tkinter  använts.  Detta  har  medfört  att  verktyget  kan  presentera
resultat i rutor och interagera med användaren med hjälp av knappar.  För att
enkelt presentera resultatet av verktygets sökningar har användarvänlig design
implementerats i verktygets användargränssnitt. 
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När programmet exekverat klart kommer användaren till  ett fönster. Fönstret
visar alla databaser som programmet kollat igenom i. Därefter har användaren
möjlighet att trycka på en av databaserna. Då får användaren upp ett nytt fönster
som visar  alla  tabeller  som programmet  sökt  i  från  den  databas  som  valts.
Användaren har också möjlighet att trycka på en av tabellerna. Då kommer ett
nytt fönster upp som visar alla kolumner från databasen som algoritmen anser
innehålla känslig data. Därefter har användaren möjlighet att trycka på en av
kolumnerna och få 5 unika värden presenterade, från den kolumn som valts.
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5 Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet.

5.1 Utvärdering av DBSCAN

Innan  implementeringen  av  algoritmen  började  gjordes  en  utvärdering  om
aktuella algoritmer som skulle implementeras.

Efter  undersökningen  utsågs  två  algoritmer:  DBSCAN  och  k-NN.  Den
förstnämnde  implementerades  först.  Resultatet  av  DBSCAN  framställs
illustrativt i figur 5.1. Algoritmen fick 2 stycken indata-parametrar, där ett värde
härstammade från en kolumn i databasen och ett värde från en annan kolumn.

Figur 5.1: DBSCAN

I figur 5.1 har 2 kluster bildats med hjälp av två stycken datatyper, den första är 
ett flertal personnummer och den andra datatypen är namn. Varje tecken i alla 
personnummer gjordes om till ASCII värden, exempelvis 9 i decimalform blir 
femtiosju i ASCII. Samma sak gjordes för alla  namn, där varje tecken i namnet 
gjordes om till ett ASCII-värde. Som figur 5.1 illustrerar är det 2 stycken 
kluster som bildats, där den ena färgen är personnummer och den andra namn. 
Här finns det ett tydligt avstånd mellan klusterna.
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5.2 Utvärdering av Regular Expression och maskininlärning

10 000 e-postadresser lades in som träningsdata. Resultatet av 
maskininlärningsalgoritmen k-NN visade dåliga resultat då den hade svårt att 
identifiera e-postadresserna i databastabellerna. Däremot visade Regular 
expression på fullständiga resultat vad gäller identifieringen av e-postadresserna
och IP-adresserna. Regular expression blir här mer användbart när det gäller 
data som följer ett förutbestämt format. Däremot fungerar 
maskininlärningsalgoritmen k-NN bättre på adresser som ej följer något visst 
format. 

5.3 Utvärdering av K-nearest neighbors

K-NN implementerades och resultatet varierade beroende på hur stor 
träningsmodellen var. Testet gjordes med hjälp av en träningsmodell, vilken 
innefattade en tredjedels giltiga personnummer, en tredjedels adresser och en 
tredjedels namn. Syftet var att förutse personnummer, adresser och namn. N-
samples inkluderar all data som finns i träningsdatat. Diagrammen visar att 
distansen mellan det inmatade värdet och närmsta kluster minskar ju större N-
samples är. Om det som matas in i programmet finns representerat i 
träningsdatat, exempelvis i form av ett namn, blir distansen lika med noll, och 
det som förutses är känsliga data. Detta på grund av att all träningsdata som 
matats in är känsliga data. Antalet N-samples som undersöktes var 500, 1000, 
2000, 4000, 8000. Den blå linjen i alla diagram är den datapunkt som kommer 
från modellen och som ligger närmast den data som skall förutses. Därefter 
följer den orangea och den grå linjen som innefattar de näst och tredje närmaste 
punkterna. 

5.3.1 Personnummer

Ett slumpmässigt utvalt personnummer matades in i programmet för att förutse
distansen mellan det inmatade värdet det närmaste klustret av träningsdata –
personnummer, adresser eller namn. Programmet identifierade datavärdet till ett
personnummer,  och  presenterade  distansen  mellan  det  inmatade  värdet  och
klustret för personnummer. Se figur 5.2.
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Figur 5.2: First neighbor, second neighbor och third neighbor som finns i
diagrammet står för avståndet mellan indatat till dem tre närmaste grannarna,

personnummer. 

·   First neighbor är den punkt som är närmast det värdet som ska 
förutses. 

·   Second neighbor är den punkt som är näst längst ifrån.

·   Third neighbor är den punkt som är den tredje punken ifrån. 

5.3.2 Namn

I detta test valdes ett slumpmässigt utvalt namn som matades in i programmet
för att förutse distansen mellan det inmatade värdet och det närmaste klustret av
träningsdata, i detta fall var det klustret som hade alla namn. I resultatet ser vi
att distansen minskar ju mer data träningsmodellen har. I den sista körningen
hamnade distansen på 0.0, vilket betyder att det inmatade namnet också fanns i
träningsdatat.  Det  som  kan  ses  tydligt  i  testet  är  att  ju  mer  träningsdata
programmet har ju större är sannolikheten att det inmatade värdet finns, vilket
resulterar i en distans 0.0 och då kan betraktas som känsligt. 

Figur 5.3: Avståndet till de tre närmsta grannarna för namn.

5.3.3 Adresser

Likt övriga tester valdes en adress ut som sedan matades in i programmet för att
förutse distansen mellan det inmatade värdet och det närmsta klustret. Samma
resultat får adresser, det vill säga att programmet förutser att det är en adress
som matats in. Däremot kan det tydligt betraktas att distansen är betydligt högre
än  vad  den  var  för  personnummer  och  namn.  Exempelvis  i  den  första
körningen, där distansen till den första grannen, First neighbor, är 122.4.
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Figur 5.4: Avståndet till de tre närmaste grannarna, adress.

5.4 Verktygets hastighet

N påverkar tiden under träningsmodellens uppbyggnad, och i detta test var N
lika  med  127953.  Tabell  5.1  framställer  vilken  typ  av  data  som
träningsmodellen innefattar.

Intervall Data typ  

0-17758 Personnummer  

17759-32599 Adresser Adresser utan nummer

32600-46599 Telefonnummer Mobilnummer 07 ..

46000-77283 Telefonnummer Blandade nummer +46..

77284-89853 Adresser Adresser med nummer

89854-102840 Namn Efternamn

102841-115827 Namn Förnamn

115828-128814 Namn Mellannamn

Tabell 5.1: Datatyper i träningsmodellen

Tiden för att träna modellen tog 1 minut och femtiosju sekunder och tiden för 
att köra igenom alla tabeller i databasen tog 1 minut och 21 sekunder. Tiden det 
tar att köra igenom hela verktyget är sammanlagt 3 minuter och 18 sekunder. 
När det andra testet gjordes hade lite justeringar gjorts i databashämtningen. 
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Optimeringen var utformad på så sätt att programmet inte hämtade värden i de 
kolumner som innehöll upprepade värden. Exempelvis är kolumner som enbart 
innehåller YES or NO inte relevant information. Därför behöver inte 
programmet plocka in dessa värden och göra om de till ASCII, då detta 
påverkar tiden det tar att köra programmet.

5.5 Verktygets resultat

Syftet med testet var att se vad algoritmen kunde hitta. I testet innefattades en
databas med 12 tabeller som totalt hade 196 tabellkolumner. Innan programmet
startades kollades tabellerna igenom manuellt för att se hur många kolumner
som innefattade känslig data i form av namn, personnummer, adresser, email
och  IP-nummer.  Då  programmet  hade  presenterat  de  identifierade  känsliga
datakolumnerna antecknades detta. Genomsnittlig andel känsliga datakolumner
som hittades  var  81%.  Detta  kallas  även  recall.  Värt  att  notera  är  även  att
programmet identifierade fler antal kolumner än vad som faktiskt var känslig
data. För projektets syfte har detta dock liten inverkan. Se resultatet av testet i
figur 5.5.

 

Figur 5.5: Verktygets precision

5.6 Användargränssnittet

Detta användargränssnitt har utvecklats för att kunna presentera ett resultat på
ett  användarvänligt  sätt.  När programkoden körs kommer användaren till  ett
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startfönster. Detta fönster visar vilka databaser som verktyget sökt i. Här har
användaren möjlighet till  att  inspektera vilka tabeller som innehåller  känslig
data enligt verktyget. En tabell kan väljas, då visar systemet upp alla kolumner
som  innehåller  känslig  data.  I  dessa  kolumner  finns  möjligheten  till  att
inspektera  innehållet  exempelvis  som  i  figur  5.6,  därmed  om  användaren
klickar på namn så visar verktyg upp 5 stycken namn från den kolumnen.

Figur 5.6: Första fönstret som kommer upp när programmet exekverats

Figur 5.7: Alla tabeller som verktyget sökt i
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Figur 5.8: Alla kolumner som verktyget anser är känslig data

Figur 5.9: Fem stycken namn presenteras av algoritmen

28



Identifiera känslig data inom ramen för GDPR – Med K-Nearest Neighbors  
Alex Darborg 2018-06-20

6 Slutsatser
I kapitel 6 diskuteras resultatet av arbetet utifrån projektets syfte – att ta fram ett
verktyg som kan hitta känslig data i relationsdatabaser med hjälp av 
maskininlärning. Detta syfte har uppfyllts då ett program som drar nytta av en 
kombination av maskininlärning samt regular expression har utvecklats.

6.1 Regular Expression

Regular expression har använts då viss typ av data har liknande format, 
exempelvis e-postadresser och IP-adresser. Detta då e-postadresser alltid 
innehåller ett @-tecken, och en IP-adress följer ett förutbestämt format.

6.2 K-nearest neighbors

Även  om  personnummer,  likt  e-postadresser  och  IP-nummer,  följer  ett
förutbestämt format så har maskininlärningsalgoritmen använts för att förutse
personnummer,  namn  och  adresser.  Detta  för  att  uppfylla  projektets  syfte.
Gällande personnummer visar programmet på starka resultat när det gäller ett
tiosiffrigt,  svenskt  personnummer.  Gällande  telefonnummer  visar  algoritmen
också på starka resultat, då de är i tio- eller elva-siffrigt format, och antingen
inleds  med  46-  eller  med  070,  072  eller  076.  Eftersom personnummer  och
telefonnummer är snarlika görs även en extra koll då algoritmen förutser ett
personnummer eller ett telefonnummer. En metod som implementeras i syfte att
avgöra  om en kolumn innehåller  personnummer  eller  telefonnummer  är  att,
metoden  kollar  om all  data  i  kolumnen  börjar  på  46,  samma  test  görs  för
070,076 och 072. Därmed drar programmet slutsatsen att  om exempelvis 46
förekommer i hela kolumnen så förutser programmet att kolumnen innehåller
telefonnummer. 

Gällande namn visar  resultatet  på svårigheter,  då  namn kan variera  i  längd.
Därför presenterar programmet inmatad data som känslig enbart i de fall då den
inmatade datan sammanfaller  med träningsdata,  det vill säga då distansen är
lika med 0. 

Gällande adresser är resultatet starkt, då alla tabeller som innehöll adresser 
identifierades som adresser. Däremot förutses även sådan data som inte är 
adresser till just adresser, i vissa fall på grund av att längden på inmatad data 
sammanfaller med träningsdata av adresser. En möjlig lösning för framtida 
utveckling är att använda sig av distanser, vilket inte har inkluderats i detta 
program.

6.3 DBSCAN

DBSCAN är en unsupervised learning-algoritm, vilket innebär att algoritmen 
inte har några klasser som man har i supervised learning. Algoritmen 
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implementerades i syfte för att se hur bra den kunde klustra data från en 
databas. Resultatet visade sig bra då det handlade om två olika inparametrar det 
vill säga när ena data typen var av typen strängar (namn) och den andra av 
typen heltal (personnummer). DBSCAN kunde bilda 2 tydliga kluster i detta 
fall. Däremot uppstod problem när algoritmen skulle klustra personnummer och
telefonnummer. Problemet uppstod på grund av att personnummer och 
telefonnummer har en liknande form. Datat hamnade i samma kluster, och 
därför valdes inte denna algoritm som ett fortsatt arbete. En ytterligare faktor 
som gjorde att den inte valdes var att man inte kunde förutse ny data, vilket man
kan göra i k-NN.

6.4 Modellens mätvärden

Test  av  programvaran  visar  att  det  är  möjligt  att  utveckla  ett  verktyg  som
effektivt kan hitta känslig data med hjälp av maskinlärning. Den genomsnittliga
andelen  känsliga  datakolumner  som  hittades,  recall-graden,  var  81%.
Precisionen var dock lägre och uppgick till 61%. Detta då mer data än vad som
faktiskt fanns identifierades som känslig data. Detta beror på att det inte har
implementerats någon tröskel för distansen av strängar då programmet förutser
adresser. 

Programmet visade att ju större träningsdatat var det vill säga ju mer 
träningsdata som fanns i modellen, ju bättre blev algoritmen i form av att 
distansen minskade mellan det inmatade värdet och modellens klasser. 

6.5 Etiska aspekter

På grund av att projektet till stor del har behövt dra nytta av sådan information 
som GDPR klassar som känslig data finns det anledning att reflektera över de 
etiska aspekter som är relevanta för detta projekt. För verktygets utveckling 
krävdes träningsdata. För att i så stor uträckning som möjligt inte inkräkta på 
verkliga personers integritet bygger den träningsdata som använts i detta projekt
delvis istället på egen genererad information. För att verktyget skulle fungera  
så bra som möjligt följer dock denna data till stor del sådan struktur som 
används i verkligheten, till exempel vad gäller uppbyggnad av personnummer. 
Därmed kan viss data som använts som träningsdata utgöra känslig information 
då den faktiskt är ett giltigt personnummer som används, men genom att 
generera egna personnummer är det inte säkert att alla faktiskt utgör existerande
personuppgifter, även om de följer rätt struktur. Vad gäller namn har de 10 000 
vanligaste namnen skrapats från hemsidor. För att i största möjliga utsträckning 
ta hänsyn till de etiska aspekterna har förnamn och efternamn skrapats i olika 
omgångar, för att undvika att bygga träningsdata på för och 
efternamnskombinationer som existerar.

6.6 Framtida arbeten

Tiden har varit begränsad under projektets gång och därför finns det saker som
fortfarande kan implementerats och testas. Nedan förekommer en punktlista på
vad som innefattar framtida arbeten.
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·   Exe-fil

·   Användargränsnittet

·   Testa algortimen på en starkare dator

·   Testa och kombinera flera algortimer

Den första punkten innefattar att hela programmet görs om till en exe-fil för att
underlättar  för  användaren,  då  den  inte  behöver  köra  programmet  i  samma
plattform som utvecklingen har skett i, vilket är Spyder. En annan fördel är att
bibliotek som bland annat keras och tensorflow inte behöver laddas ner igen,
vilket behövdes i Spyder.

Den  andra  punkten  inkluderar  användargränsnittet,  där  algortimen  sökt  i
databaser, tabeller, kolumner och även presenterar känslig data. Tkinter är ett
bibliotek som använts för att implementera användargränsnittet. Detta bibliotek
har  inte  många  funktioner  som  går  att  använda  när  det  gäller  att  designa
fönstret. Färdiga teman finns att inkludera som bland annat Windows Vista och
XP etc, men i framtiden finns möjligheten att använda ett annat bibliotek, PyQt.
Med  hjälp  av  detta  bibliotek  finns  större  möjligheter  till  att  designa  och
experimentera för bästa möjliga användarupplevelse. 

K-NN behöver träningsdata för att kunna bilda en modell, och tester visar att ju
större träningsdatat är, desto bättre blir algoritmen. Om träningsfilen är för stor
påverkar  detta  dock algoritmen  negativt  då  den gör  om all  träningsdata  till
ASCII-format. Anledningen till varför algoritmen gör om all data till ASCII är
för att den inte kan hantera strängar, utan enbart kan hantera heltal. Detta då k-
NN:s distansfunktioner  använder  en formel  som innefattar  heltal  och ger ett
resultat i heltalsform, vilket representerar distansen mellan det inmatade värdet
och träningsdatat.  Ovan nämndes det att  det  skulle  ge ett  bättre  resultat  om
träningsdatat blev större, men om den ska göras större och inte påverka tiden
allt för mycket krävs en starkare processor. Därmed skulle det vara bra och testa
detta på en starkare dator.

Den sista punkten innefattar att testa och kombinera ett flertal algoritmer. I detta
projekt har k-NN använts tillsammans med regexp. Nu finns det ett resultat för 
k-NN och resultatet kan bättras om punkterna ovan förverkligas. Det finns ett 
stort utbud av algoritmer ute som kan testas och implementeras. Decision tree 
är en algoritm som skulle kunna testas och implementeras för framtida arbeten. 
Decision tree är en algoritm av typen supervised learning, precis som k-NN, 
och därför skulle det vara intressant att testa denna. Utöver detta är det även 
tänkbart att kombinera flera algoritmer tillsammans med k-NN för att öka 
verktygets precision ytterligare.
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