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Sammanfattning 
Denna studie genomfördes genom att skapa en fungerande 

androidapplikation som använder sig av en anpassad objektigenkänning 

för att skanna och digitalisera en serie av kryssruteformulär exempelvis 

för att rätta flervalsfrågor eller sammanställa enkäter i ett kalkylark. Syftet 

med undersökningen var att se vilka datauppsättningar och hårdvara med 

maskininlärningsbiblioteket TensorFlow som var billigast, mest prisvärd, 

tillräcklig tillförlitlig och snabbast. En datauppsättning av ifyllda 

exempelformulär med klassificerade kryssrutor skapades och användes i 

inlärningsprocessen. Modellen som användes för objektigenkänningen 

blev Single Shot MultiBox Detector, version MobileNet, för att denna kan 

känna igen flera objekt i samma bild samt att den inte har lika höga 

hårdvarukrav vilket gör den anpassad för mobiltelefoner. 

Inlärningsprocessen utfördes i Google Clouds Machine Learning Engine 

med olika bildupplösningar och molnkonfiguration. Efter 

inlärningsprocessen på molnet konverterades den färdiga TensorFlow-

modellen till en TensorFlow Lite-modell som används i mobiltelefoner. 

TensorFlow Lite-modellen användes i kompileringen av 

androidapplikationen för att objektigenkänningen skulle fungera. 

Androidapplikationen fungerade och kunde känna igen alla inmatningar i 

kryssruteformuläret. Olika bildupplösningar och molnkonfigurationer 

under inlärningsprocessen gav olika resultat när det gäller vilken som var 

snabbast eller billigast. I slutändan drogs slutsatsen att Googles 

hårdvaruuppsättning STANDARD_1 var 20% snabbare än BASIC som var 

91% billigare och mest prisvärd med denna datauppsättning.  

Nyckelord: Maskininlärning, TensorFlow, objektigenkänning, datateknik  
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Abstract 
This study was performed by creating an android application that uses 

custom object recognition to scan and digitalize a series of checkbox form 

for example to correct multiple-choice questions or collect forms in a 

spreadsheet. The purpose with this study was to see which dataset and 

hardware with the machine learning library TensorFlow was cheapest, 

price worthy, enough reliable and fastest. A dataset of filled example forms 

with annotated checkboxes was created and used in the learning process. 

The model that was used for the object recognition was Single Show 

MultiBox Detector, MobileNet version, because it can detect multiple 

objects in the same image as well as it doesn’t have as high hardware 

requirements making it fitted for phones. The learning process was done 

in Google Clouds Machine Learning Engine with different image 

resolutions and cloud configurations. After the learning process on the 

cloud the finished TensorFlow model was converted to the TensorFlow 

Lite model that gets used in phones. The TensorFlow Lite model was used 

in the compilation of the android application so that the object recognition 

could work. The android application worked and could recognize the 

inputs in the checkbox form. Different image resolutions and cloud 

configurations during the learning process gave different results when it 

comes to which one was fastest and cheapest. In the end the conclusion 

was that Googles hardware setup STANDARD_1 was 20% faster than 

BASIC that was 91% cheaper and more price worthy with this dataset. 

Keywords: Machine learning, TensorFlow, object recognition, computer 

engineering  
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Terminologi 

 
Akronymer 
 

 

Python Programmeringsspråk 

Git Teknologi som används för versionhantering av 
källkod. 

Github En webbsida som använder Git för att ladda upp 
och hantera källkod. 

OCR Optical character Recognition.  

TPU Tensor Processing Unit. Googles egna 
processorer optimerad för Tensorflow. 

TOCO TensorFlow Lite Optimizing Converter. En 
konverterare som konverterar Tensorflow 
grafer till TensorFlow Lite. 

PBTXT Textfil som innehåller definitionerna av 
etiketterna. 

XML Extensible Markup Language. Ett märkspråk för 
datahantering. 

TFRecord Binärfil anpassad för TensorFlow. 

Bazel Verktyg som automatiserar byggandet och 
testandet av mjukvara. 

ADB Android Debug Bridge. Verktyg som tillåter 
kommunikation till androidenheter. 

NDK Native Development Kit. Uppsättning av verktyg 
som tillåter användning av C och C++ i Android. 

Datormoln Tjänster som hanteras via internet istället för 
lokalt på enheten. 

Digitalisering Omvandlingen från ett analogt till digitalt 
format. 

Consumed ML units Consumed Machine Learning units. Ett värde 
som indikerar hårdvaruuppsättningen och 
förflutna tiden på en inlärningsprocess på 
Google Cloud. 
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1   Introduktion 
1.1   Bakgrund och problemmotivering 

Nuförtiden blir det allt mer vanligt att man digitaliserar saker till en digital 

representation på datorer, mobiltelefoner med mera. Digitaliserade saker 

har fördelen att kunna användas tillsammans med flertal digitala 

lösningar. Digital lagring, användning i algoritmer, lättare tillgänglighet, 

delning med mera. Inom papper är det redan nu möjligt att digitalisera 

genom användningen av skannrar för att skapa en bild av pappret. 

Problemet som bildas är att bilden som skapas är oredigerbar och 

informationen som är på bilden kan inte tas fram utanför bilden. 

Datorseende och optisk teckenläsning gör det möjligt att känna igen den 

individuella texten på papper och få fram en fungerande, redigerbar och 
valbar text på till exempel en dator eller mobiltelefon. 

Fast att det är enkelt med framtagning av ren text, blir det en betydligt 

svårare när pappret har formulär, formatering och kontext. Saker som till 

exempel kryssrutor, unika symboler, linjer, ovanliga format på texter och 

hur allt hänger ihop, kan skapa en utmaning för datorseendet. Om det vore 

möjligt att kunna läsa in och digitalisera formulär samtidigt som 

applikationen förstår kontexten i formuläret skulle det underlätta 

användandet av flera typer av papper. Vanliga användningsområdet där 

detta skulle kunna vara till hjälp är tipsrundor där applikationen kan läsa 

in de valda kryssrutorna. Duggor, tentamina och diagnostiska prov skulle 

kunna läsas in, analyseras och till och med rättas samt sammanställas till 

kalkylark. Likadant med information från flertal enkäter kan läsas av 

applikationen. 

Om man kan skapa en smart applikation som automatisk kan förstå och 

analysera ett pappersformulär skulle det förenkla användandet och 

förminska manuella arbetet man är tvungen att göra för att läsa av 

pappersformulär. 

En tillämpning kunde vara en mobilapplikation som använder sig av 

kameran för att först läsa in ett tomt tipsrundaformulär som består av 

kryssrutor med alternativ som är rätt eller fel. Användaren indikerar i 

mobilapplikationen vilka alternativ som är rätt och sedan använda 

kameran för att läsa in ifyllda formulär där applikation säger hur många 

rätt formuläret har. 
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1.2   Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att leda till en fungerande lösning till hur 

inläsning av formulär genom datorseende skulle kunna fungera och 
utvärdera kostnad, snabbhet och tillförlitlighet av alternativa metoder. 

1.3   Avgränsningar 

I undersökningen avgränsas apparaterna som utför datorseendet till 

mobiltelefoner därför att det är den mest passande enheten baserad på 

tillgång till tid och resurser. Mobiltelefoner har en kamera, är snabba nog 

för att kunna använda datorseende och är lättanvända. Mobilapplikationen 

blir avgränsad till Android på grund av dålig tillgänglighet till iOS-enheter. 

Den typen av formulär som undersökningen blir avgränsad till blir 

tipsrundaformulär på grund av den simpla strukturen som den har passar 

det till tidsbristen. 

1.4   Konkreta och verifierbara mål 

Målet är att utveckla en androidapplikation som utnyttjar en maskininlärd 

modell för att känna igen och läsa in informationen från ett 

tipsrundaformulär. För utvärdering av kostnad, snabbhet och 

tillgänglighet gäller det att få reda på skillnad i datauppsättning och 
hårdvaruuppsättning vid inlärningsprocessen av modellen. 

1.5   Översikt 

Kapitel 2 går igenom de olika bakgrundsmaterial som är relevant för 

projektet. Den går igenom grundläggande teknologier men också mer 

specifika bibliotek och funktioner. Kapitel 3 går igenom metoden som har 

använts för att få fram det slutgiltiga resultatet. Kapitel 4 visar resultatet 

som har uppnåtts efter metoden. Kapitel 5 analyserar och drar en slutsats 
baserat på resultatet. 
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2   Teori 
2.1.1   Deep learning-ramverk 

Det finns flera ramverk och mjukvarubibliotek att välja mellan för deep 

learning. Kapitel 2.1 går i detalj på några ramverk som används för deep 

learning. 

2.1.2   TensorFlow 

TensorFlow är ett mjukvarubibliotek och ramverk med öppen källkod 

skriven i C++ och Python för högpresterande numeriska beräkningar som 

maskininlärning eller deep learning [1]. TensorFlow blev skapad av 

Google för intern användning men mjukvarubiblioteket blev öppen 

källkod i november 2015 och nu finns koden tillgänglig på deras Github 

[1]. Beräkningarna kan utföras på flera plattformar inkluderande 

processorer, grafikprocessorer och Googles egna integrerade kretsar 

Tensor Processing Unit (TPU) och sen köras på datorer, servrar, 

mobiltelefoner eller inbyggda system [1]. TensorFlow har ett brett urval 

av programmeringsspråk men det är framförallt Python som är mest 

utvecklad och använd [2]. Med TensorFlow-modeller är det möjligt att 

beräkna de via datormolnet Google Cloud [3]. 

TensorFlow blir använd i metoden för att den är mogen, har en stor 

användarbas med mycket handledning, har TensorFlow Lite för 

användning på mobilen och ger möjlighet till att göra beräkningarna på 

molnet. 

TensorFlows arkitektur består av ett C programmeringsgränssnitt som 

separerar de olika programmeringsspråken som användare använder från 

TensorFlows kärna [4]. 

Figur 1 TensorFlows uppbyggnad [4] 
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2.1.3   TensorFlow Lite 

TensorFlow Lite är TensorFlows mobiltelefonlösning som möjliggör 

användningen av TensorFlow på mobiltelefoner och inbyggda system. 

Inom mobiltelefoner är det Android och iOS som används [5]. Processen 

för att skapa en TensorFlow Lite börjar genom att först träna upp en 

vanlig TensorFlow modell och sen använda sig av TensorFlows TOCO för 

att konvertera modellen till en TensorFlow Lite modell i form av en tflite-

fil. Denna fil laddas in mobilapplikationen och används [6]. 

2.1.4   PyTorch 

PyTorch är ett mjukvarubibliotek och ramverk med öppen källkod skriven 

i C++ och Python för maskininlärning och deep learning [7]. Den blir 

framförallt utvecklad av Facebook och använder sig av Python vilket ger 

tillgång till flera användbara pythonbibliotek som Numba [7]. PyTorch är 

relativt nytt och när arbetet började var PyTorch inte produktionsredo. 

Den 7 december 2018 släpptes version 1.0.  

2.1.5   Apache MXNet 

Apache MXNet är ett mjukvarubibliotek och ramverk med öppen källkod 

framförallt skriven i C++ och Python för maskininlärning och deep 

learning [8]. Den blir utvecklad av Apache Software Foundation och har 

stöd för flertal programmeringsspråk som C++, Python, Julia med mera [8]. 

Amazon Web Services har stöd för Apache MXNet [9]. Apache MXNet har 

inte en lika stor användarbas som TensorFlow. 

2.2   ML Kit 

ML Kit är en samling av maskininlärningsteknologier (till exempel optisk 

teckenläsning, ansiktsigenkänning, streckkodsläsare med mera) som är 

tänkt för mobilutvecklare [10]. ML Kit användes sig av Googles molntjänst 

Firebase för att hantera de olika funktionerna [10]. Med vissa av 

funktionerna finns det möjlighet att välja om den ska användas endera 

lokalt på mobiltelefonen eller beräknas via molnet [10]. Om man inte är 

nöjd med de tillgängliga funktionerna kan man ladda upp egna 
TensorFlow Lite modeller och använda de på Firebase [10]. 

2.3   Transfer learning 

Transfer learning går ut på att använda en redan färdigtränad modell för 

användning i en liknande uppgift [11]. Till exempel en modell som först 

skapades för att upptäcka en kategori av objekt kan nu användas för att 

upptäcka en annan kategori [11]. Största fördelen med transfer learning är 

sparandet av tid på grund av att man inte behöver skapa en modell från 
grunden [11]. 
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2.4   Datorseende 

Datorseende är ett koncept som handlar om att kunna ge enheter som 

datorer, mobiltelefoner med mera möjlighet att förstå kontext i bilder [12]. 

Det kan vara saker som att känna igen objekt [12]. Datorseende kan 

användas på enskilda bilder men kan också ta information ifrån kameran, 

videos eller ritningar [12]. Datorseende tillsammans med annan form av 

maskininlärning är nuförtiden snabbt växande i sin funktionalitet och 

skala. 

2.4.1   Objektigenkänning 

Objektigenkänning är en del av datorseende som handlar om att hitta och 

identifiera objekt som finns i bilder eller videos [12]. 

2.4.2   Optisk teckenläsning 

Optisk teckenläsning (ofta kallad optical chracter recognition (OCR)) är en 

inom datorseende som handlar om igenkänning och inläsning av 
bokstäver från en bild [13]. 

2.4.3   SSD 

SSD (Single Shot MultiBox Detector) är en metod för objektigenkänning 

genom att använda sig av ett enda neuralt nätverk [14]. SSD diskretiserar 

inmatningen till en uppsättning av lådor över flera bildförhållande och 

skalor [14]. När SSD försöker känna igen objekt genereras poäng i varje 

låda baserad på hur säker igenkänningen är vilket senare skapar en låda 
som omringar det igenkända objektet [14]. 

 

Figur 2 Bild på SSD [14] 

2.4.4   MobileNet 

SSD MobileNet är en modell som fokuserar på objektigenkänning på 

mobiltelefoner [15]. Fördelen med SSD MobileNet är att den har en snabb 

igenkänning vilket passar för långsammare enheter som mobiltelefoner 

[15].  
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3   Metod 
3.1  Val av deep learning-ramverk 

Vid val av deep learning-ramverk var de tre viktigaste kriterierna: 

• Möjligt för ramverket att känna igen objekt 

• Användarbar i en androidapplikation 

• Tillgång till många resurser för att förstå användningen av 

ramverket 

Valet faller på TensorFlow på grund av att den uppfyller alla krav samt har 

andra positiva aspekter. Det finns flera objektigenkänningsmodeller som 

går att använda med TensorFlow. Ramverket kan användas på 

androidapplikationer genom att konvertera till TensorFlow Lite. Det finns 

många handledningar och hjälpmedel för att lära sig TensorFlow.  

3.2  Genomgång 

För att skapa en androidapplikation med en kamera som kan känna igen 
markerade och icke markerade kryssrutor behövs följande: 

• Datauppsättningar bestående av bilder med klassificeringar som 

pekar ut det man vill att applikationen ska känna igen. 

• Inlärning av datauppsättningen genom TensorFlow. 

• Omvandling av den färdiginlärda TensorFlow modellen till en 

TensorFlow Lite modell som möjliggör användningen av den i en 

mobilapplikation. 

• Kompilation av en androidapplikation som använder sig utan 

TensorFlow Lite modellen. 

Hela processen gjordes i Ubuntu 16.04. 
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3.3   Insamling av datauppsättningen 

Datauppsättningen består av totalt tolv bilder tagit med personlig 

mobilkamera i 1:1 bildförhållande och en upplösning på 2160x2160 

pixlar. Dessa tolv bilder är på A5 papper som har ett formulär bestående 

av 5 frågar där varje fråga har 3 alternativ. De sex första bilderna är på ett 

ifyllt formulär och de andra sex bilderna är på ett annat formulär med en 
annan ifyllning. 

Figur 3 Flödesschema som visar metoden 
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Figur 4 Ett av bilderna som används i datauppsättnigen 

Användningen av bilder med en upplösning på 2160x2160 pixlar kan göra 

inlärningsprocessen mycket seg om inte omöjlig på grund av brist på 

datorminne. Genom gratisprogrammet ImageMagick nerskalades varje 

bild snabbt och enkelt till en upplösning på 128x128 pixlar [16]. 

Upplösningen 256x256 fungerar också men större än det kan orsaka 

problem. Upplösning 512x512 gick inte att använda på grund av Google 
Clouds ML Engine fick brist på minne. 

3.4   Klassificeringar i datauppsättningen 

För att inlärningsprocessen ska veta vad det är som ska kännas igen i 

bilderna behövs klassificeringar för varje bild som pekar ut och namnger 

figurerna. 

För det användes gratisprogrammet LabelImg som har ett snabbt 

arbetsflöde som tillåter klassicifering av bilder snabbt och enkelt. 

LabelImg sparar klassificeringarna i XML-filer i PASCAL VOC format [17]. 

Varje bild har sin egen XML-fil. 
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Figur 5 Bild på klassificeringarna i LabelIMG, ljusgröna rutor indikerar omarkerat fält, mörkgröna 
indikerar markerade 

Varje bild i datauppsättningen fick en klassificering med 

taggen ”unchecked” eller ”checked” beroende på om ett fält är markerad 

eller inte. 

3.5   Omvandling av datauppsättningen till TFRecords 

Binära filer tar mindre plats på hårddisken samt går snabbare att läsa, 

överföra och kopiera. Därför är det viktigt att de klassificerade bilderna 

blir omvandlad till TFRecord-filer som är binära filer anpassad för 

TensorFlow som gör inlärningsprocessen snabbare och enklare [18]. 

Med hjälp av raccoon_dataset Githubförvar från Githubanvändaren 

datitran ges tillgång till två viktiga script som möjliggör omvandlingen av 

bilderna och XML (med PASCAL VOC format) klassificeringarna till 

TFRecordsfiler [19]. Uppmäksamma första scriptet blev anpassat till den 

rätta filvägen till bilderna, XML klassificeringarna och en ändring skedde 
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till vart xmin, yminx, xmax och ymax kan bli hittad i XML filerna. Om första 

scriptet blir kört genom Python skapas en CSVfil baserad på XML filerna. 

Uppmärksamma att i andra scriptet blev taggarna ändrad till ”unchecked” 

och ”checked”. När andra scriptet körs via Python tas CSV-filen som 
inmatning och en utmatning på vad TFRecord-filen ska heta måste anges. 

Det behövs också skapas en PBTXT-fil som innehåller taggarna och id till 

taggarna. I detta fall är det ”unchecked” med id 1 och ”checked” med id 2. 

Det ska finnas nu ett fungerande TFRecord-fil och PBTXTfil som nu bör gå 

att användas i TensorFlows inlärningsprocess. 

3.6   Google Cloud-konfiguration inför inlärningsprocessen 

Google Cloud användes för lagring av datauppsättningen, inlärningen av 

datauppsättningen och lagring av resultatet från inlärningen. Anledningen 

för det är att Google Cloud har inbyggt stöd att TensorFlows 

inlärningsprocess. Hela processen tas inte upp här på grund av att den är 
väldigt lång och detaljerad men den finns att se i Bilaga A. 

En kortfattad version av konfigurationen: 

• Logga in på Google Cloud med ett Google-konto. 

• Skapa ett Google Cloud projekt och lägg till betalningsmetod. 

• Starta ML Engine funktionen i projektet och skapa en bucket. 

• Installera Gcloud och Gutil i terminalen. Logga in i Gcloud. 

3.7   Inlärningsprocessen 

Inlärningsprocessen på Google Cloud startas genom ett långt kommando i 

terminalen. Detta kommando innehåller destination för modellen i 

bucketen (skapade en mapp som heter ”train”), inmatning av 
pipeline.config filen i bucketen med mera. 

Statusen på inlärningen går att se på ML Engine avdelningen på projektet 

på Google Cloud. Om allt gick bra bör processen ha tagit cirka 10–15 

minuter med BASIC_TPU och ha statusen ”succeeded”. Det bör nu finnas 

CPKT-filer i train mappen. Det går att använda ”object_detection.model 

_main” istället för ”object_detection.model_tpu_main” i ”module-main” för 
att använda andra förinställningarna istället för BASIC_TPU. 

På grund av användningen av Google Clouds Machine Learning Engine för 

inlärningsprocessen används de inbyggda mätningar av kostnad och 

snabbhet. För varje inlärningprocess ser man förfluten tid och 

antalet ”Consumed Machine Learning units” (Consumed ML units). Den 

förflutna tiden indikerar hur mycket tid inlärningsprocessen behövde för 

att bli klar. Lägre förfluten tid innebär en snabbare 

inlärningsprocess. ”Consumed ML units” indikerar hur mycket kostnaden 
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blir på inlärningsprocessen baserat på hårdvaruuppsättningen och 

förfluten tid [21]. 

3.8   Omvandling till TensorFlow Lite 

För att det ska vara möjligt att använda TensorFlow i mobilapplikationer 

måste man göra om göra om det till TensorFlow Lite, ett speciellt format 
specifikt skapad för mobiler och inbyggda enheter. 

Innan omvandlingen börjar behövs flera beroende bibliotek. Ett av de är 

TOCO som är en TensorFlow till TensorFlow Lite omvandlare. 

Första scriptet som behövs för omvandlingen är ett Python-script som 

heter ”export_tflite_ssd_graph.py”. Den finns i TensorFlows models 

Githubförvar. I detta Pythonscript står det hur många objekt som kan bli 

hittade samtidigt. På grund av att formuläret som används har totalt 15 

objekt (5 frågor med 3 svar per fråga) ändrades 

variabeln ”max_detections” i scriptet till 15 objekt istället för 

standardvärdet 10 för att androidapplikationen ska kunna känna igen 15 

objekt samtidigt. Den bör mata ut två filer, ”tflife_graph.pb” 
och ”tflife_graph.pbtxt”. 

Det andra scriptet, TOCO, körs genom Bazel, ett byggverktyg. TOCO finns 

tillgänglig i TensorFlows tensorflow Githubförvar. Efter det andra scriptet 

har körts bör ”tflite_graph.pb” blivit omvandlad till den slutgiltiga 

filen ”detect.tflite”. 

3.9   Kompilering och installation av Androidapplikation 

TensorFlow har flera färdiga Androidapplikationer som man kan använda 

och mata in sina egna TensorFlow Lite-grafer. 

Kompileringen kräver Android NDK 14b och Android API 23 eller högre. 

Båda kan man skaffa enkelt genom Android Studio. 

”detect.tflite” filen kopieras till assets mappen i Android-projektet. När 

Androidapplikationen kompileras skapar den sitt egna ”detect.tflite” fil 

vilket ersätter den egna filen. Därför byts namn på ”detect.tflite” 
till ”customDetect.tflite”. 

Anpassa BUILD filen med vägen till ”customDetect.tflite” filen. Anpassa 

koden i Android-projektet till samma ”max-detections” som finns fanns 

i ”export_tflite_ssd_graph.py” filen. I detta fall bör det vara 15. Anpassa 

också filnamnet som projektet söker efter till den nya. I ”assets” mappen 

finns det en färdiggjord pets_labels_list.txt som innehåller en lista med de 

olika objekten som kan kännas igen. Anpassa denna lista till att bara 

innehålla ”unchecked” och ”checked” i respektive ordning. 
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Nu kan man kompilera androidapplikationen genom Bazel och sen 

installera genom ADB till en inkopplad Android enhet som har ”USB-
debugging” påslagen. 

Tillförlitlighet jämförs kollas genom användartest med samma 

omständigheter (samma ljussättning och tipsrundaformulär) av 

androidapplikationen med modeller som har använt olika 

datauppsättningar. 

  

Figur 6 Den fungerande applikationen på en tipsrunda 
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4   Resultat 
När man köar upp en ny inlärningsprocess till Google Clouds ML Engine 

går det att välja mellan flera inställningar. En av dessa inställningar är 

vilken hårdvara man vill att molnet ska använda för inlärningen. I 

metoden användes den hårdvaruuppsättningen BASIC_TPU som använder 

sig av Googles TensorFlow Processing Units för inlärningen men det går 

att välja bland flera CPU och GPU lösningar. 

Två tester utfördes för att se skillnaden i tiden det tar för de olika 

hårdvaruuppsättningar att bli klar med inlärningsprocessen. Bilderna som 

användes är de bilder som också användes i metoden. I första testet 

skalades bilderna ner till 256x256 pixlar och de hårdvaruuppsättningar 

som testades var BASIC, BASIC_GPU, BASIC_TPU, STANDARD_1 och 

PREMIUM_1. BASIC, STANDARD_1 och PREMIUM_1 är CPU-baserad där 

skillnaden mellan de är antalet arbetare och parameterservrar. BASIC_GPU 

är GPU-baserad med en NVIDIA Tesla K80 [20]. 

 

Figur 7 Resultat från Google Cloud inlärningar med 256x256 bilder 
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I andra testet testades med samma hårdvaruuppsättningar men med 

bilderna nerskalade till 128x128 pixlar istället. 

 

Figur 8 Resultat från Google Cloud inlärningar med 128x128 bilder 

Kostnaden för att köra inlärningarna räknas ut genom formeln [21]. 

Testerna kördes på de amerikanska servrarna vilket innebär att kostnaden 

blir 0,49 Amerikanska Dollar (USD) per Consumed ML Unit. Antalet 

Consumed ML Units var samma för både 128x128 och 256x256 pixel 

testet. 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑈𝑆𝐷 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 𝑀𝐿 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 ∗ 0,49 𝑈𝑆𝐷 

 

I tabell 1 och 2 jämförs de olika hårdvaruuppsättningar med avseende på 

kostnad och tid det tog för inlärningsprocessen att bli klar. 
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Tabell 1: Kostnaden för maskininlärningen av 256x256 bilder med olika 

hårdvaruuppsättningar. 

Skalad nivå Consumed ML Units Total Cost USD Förflutna 
Sekunder 

Total Cost 
USD * 
Förflutna 
sekunder 
(Lägre är 
bättre) 

BASIC 0,09 0,0441 443 19,5363 

BASIC_GPU 0,41 0,2009 537 107,8833 

BASIC_TPU 2,33 1,1417 572 653,0524 

PREMIUM_1 8,22 4,0278 466 1876,9548 

STANDARD_1 0,99 0,4851 424 205,6824 

 

 

Tabell 2: Kostnaden för maskininlärningen av 128x128 bilder med olika 

hårdvaruuppsättningar. 

Skalad nivå Consumed ML Units Total Cost USD Förflutna 
Sekunder 

Total Cost 
USD * 
Förflutna 
sekunder 
(Lägre är 
bättre) 

BASIC 0,09 0,0441 468 20,6388 

BASIC_GPU 0,41 0,2009 528 106,0752 

BASIC_TPU 2,33 1,1417 534 609,6678 

PREMIUM_1 8,22 4,0278 379 1526,5362 

STANDARD_1 0,99 0,4851 373 180,9423 

 

Kostnaderna visas inte i Svenska Kronor (SEK) för att växelkursen mellan 
USD och SEK inte är konstant. 

Vid användningen av androidapplikationen med modellen som använde sig utav 

datauppsättningen med 128x128 upplösning bilder var det lite enklare att hitta 

kryssrutorna än vad det var med 256x256 upplösning bilderna.  
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5   Slutsats 
I båda tester är hårdvaruuppsättningen STANDARD_1 snabbast men den 

näst snabbaste är olika i de två testerna. För 128x128 pixelbilderna är det 

PREMIUM_1 som är näst snabbast och för 256x256 bilderna är det BASIC. 

Om man inte tar kostnaden med de olika hårdvaruuppsättningar i akt blir 
det STANDARD_1 som är den bästa nivån på grund av snabbheten. 

När det gäller det billigaste alternativet är BASIC det billigaste i båda 

tester med 0,0441 USD spenderad för den färdiga inlärningen. 

PREMIUM_1 är den dyraste med ett ganska stort hopp till 4,0278 USD 

spenderad.  Om tiden det tar för inlärningsprocessen att bli klar inte spelar 

någon roll är det BASIC som är den bästa hårdvaruuppsättningen på grund 

av att den är den billigaste. 

I båda testerna gav BASIC bäst resultat med avseende i både pris och 

inlärningstid. BASIC var billigast och var relativt snabb när man jämför 

antalet USD spenderat med tiden det tog för inlärningsprocessen att bli 

klar. 

Det är värt att nämna att resultatet kunde vara annorlunda baserat på 

vilken datauppsättning som används. Om man ändrade på antalet bilder, 

storleken på bilderna, klassificeringar, satsstorlek med mera skulle 
priserna och tiderna ändras. 

TensorFlow var någorlunda lätt att jobba med. På grund av TensorFlows 

stora användarbas fanns det många resurser och hjälpmedel för 

ramverket. Största problemet med TensorFlow var den oflexibla 

arbetsmiljön.  TensorFlow behöver väldigt många mjukvarubibliotek för 

att den ska fungera och om ett av de saknas, har fel version eller är inte 

exakt rätt installerat bildas problem. 

Bilderna som används i datauppsättningen kunde ha en mer varierad 

ljussättning. I de bilder som togs var det lite mörkt vilket gjorde att 
androidapplikationen fungerade bäst när formulären var lika mörk. 

5.1   Fortsatt utveckling 

Androidapplikationen kan förbättras på flera sätt. För tillfället känner den 

bara igen omarkerade och markerade kryssrutor men ett formulär kan 

innehålla mycket mer. Maskininlärningen kan expanderas för att känna 

igen mer element i formulär som till exempel textrutor.  

Förbättringar som kunde ske är framförallt implementeringen av ett 
användargränssnitt som förklarar hur applikationen ska användas 
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Allmänt kan behöva flera funktioner som använder de hittade objekten. 

5.2   Etiska och samhälleliga aspekter 

Androidapplikationen digitaliserar informationen från pappersformuläret. På 

grund av informationen är nu digital och kan bli digitalt lagrad och delad kan 

flera problem uppstå förut inte kunde ske. 

Den inskannade informationen kan vara känsligt data som kan bli utsatt för 

dataintrång. Möjliga risker måste identifieras och data hanteras med säkerhet 

och integritet i åtanke. 

Datat som samlas kan behöva överensstämma och följa 

dataskyddsförordningen (GDPR) om informationen blev insamlad av ett 

företag eller organisation som är inom Europeiska unionen [22]. 
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Bilaga A: Google Cloud 
• Skapa ett Google-konto 

• Logga in på Google Cloud med Google-kontot 

• Lägg till fakturering, Google Cloud bjöd på 300 dollar i 12 månader 

som går att använda på Google Clouds funktioner. 

• Skapa ett projekt. Lägg till faktureringen till detta projekt. 

• Slå på Cloud Machine Learning Engine API för detta projekt. 

• Installera gcloud och gutil för Ubuntu. 

• Logga in och lägg till projektet du skapade i gcloud. 

• Genom gutil skapa en ”bucket”. Den kommer att vara lagringsytan 

som används för TFRecord-filen med mera. 

• Ge Cloud TPU tillgång till projektet. 

• Ge ml.serviceAgent rollen till TPU service kontot genom 

tpuServiceAccount värdet från förra steget. 

• Ladda upp TFRecord-filen och PBTXT-filen till projektets bucket i 

en mapp som heter ”data”. 

• Installera TensorFlow för Python 

• I TensorFlow python mappen finns en fil i 

research/object_detection/samples/configs/ som heter 

“ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_quantized_300x300_pets_sync.confi

g”. Den blev anpassad till att ta emot TFRecord-filen och PBTXT-

filen 

• Ladda upp filen till Google Cloud bucket i data mappen 

som ”pipeline.config” 

• Object Detection API, pycocotools och TF Slim måste också startas 

genom ett kommand. 

 

 


