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SAMMANFATTNING 

Hur företag ska hantera maskininlärning är i dagsläget ett mycket omtalat ämne då det kan 
underlätta företags manuella arbeten genom att träna upp datorer att känna igen mönster och 

på så sätt automatisera arbetsprocessen. Detta kräver dock resurser och kunskaper inom 
området. Som ett resultat av detta erbjuder olika företag som Amazon och Google 

maskininlärningstjänster utan att det krävs att användaren besitter djupa kunskaper inom 
området. I denna studie utvärderas Amazon Machine Learning programmet för ett taggsystem 
med data från medieföretaget Newstag. För att kunna göra denna utvärdering erhölls en större 

mängd data med taggar från företaget. Resultatet av studien pekar på att Amazons program 
inte fungerar för multilabel klassificering.   
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ABSTRACT 

How companies deal with machine learning is currently a highly-discussed topic, as it can 
facilitate corporate manual work by training computers to recognize patterns and thus 

automate the working procedure. However, this requires resources and knowledge in the 
field. As a result, various companies like Amazon and Google provide machine learning 

services without requiring the user to have deep knowledge in the area. This study evaluates 
Amazon Machine Learning program for a tag system with data from the media company 
Newstag. In order to make this evaluation, a larger amount of data with tags was obtained 

from the company. The result of the study indicates that Amazon's program do not work for 
multilabel classification. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Allt fler webbaserade sidor och appar använder sig idag av olika taggsystem för att 
kategorisera information. Detta har lett till ett ökat intresse och behov av kategorisering på ett 
effektivare sätt då mängden videor ökar online (Sharma & Elidrisi, 2008).  

Maskininlärning kan användas i syfte att effektivisera manuella arbeten genom att träna upp 
datorer att känna igen mönster och på så sätt automatisera taggningen. Trots att 
maskininlärning har funnits en längre tid så är det en relativt ny strategi i utvecklingsarbete 
att använda komplexa matematiska beräkningar på big data i syfte att automatisera. Ett 
exempel på en publikt känd tillämpning av maskininlärning är den mycket omtalade Googles 
självkörande bil, som för tillfället är under utveckling. Onlinetjänster som Amazon och 
Netflix använder idag maskininlärning för rekommendationer till sina kunder baserat på 
relaterade varor som kunden köpt eller filmer de sett tidigare. En annan känd användning av 
maskininlärning är för att upptäcka och hitta bedrägerier online (SAS, 2017). 

Lösningar med maskininlärning för företag innebär oftast resurseffektivitet i form av minskat 
behov av arbetskraft. Det görs stora framsteg inom den automatiserade tekniken vilket kan 
ses som en början på ett paradigmskifte då människors kvalificerade arbete ersätts med 
datorer. Detta kan liknas vid när fysiska maskiner började ersätta monotona och lätta 
arbetsuppgifter på 1900-talet. Redan idag görs stora nedskärningar på personal då de ersätts 
av datorer och maskiner. Enligt undersökningar kommer automatiseringen leda till stora 
nedskärningar inom många olika jobbområden, bland annat sjukvård och finans (Chui, 
Manyika & Miremadi, 2016). Då människor som resurs ofta är dyrare än datorer kan 
eventuella lösningar av att klassificera videor med hjälp av maskininlärning skapa incitament 
för företag att skära ner på arbetskraft för att ersätta med datorer. 

Denna studie fokuserar på att utvärdera Amazons nya maskininlärningsprogram och dess 
implementeringsfördelar för en organisation som redan har större delen av sin data på 
Amazons webbtjänst. Utvärderingen görs med data från medieföretaget Newstag som är en 
global webbaserad nyhetsplattform vars mål är att skapa ett hållbart och relevant nyhetsflöde 
för användare. Alla nyheter kategoriseras med taggar där användarna får välja vilka taggar 
dem vill följa. Deras nyhetsnätverk involverar olika kända nyhetsbyråer från hela världen för 
att ge användarna en helhetsbild. Detta innebär att de har tillgång till en stor mängd videor 
och medföljande data. Dessa videor taggas idag till stor del manuellt, vilket eventuellt skulle 
kunnas göra mer effektivt med maskininlärning (Newstag, 2017). 
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1.2 Syfte  

Syftet med studien är att utvärdera om Amazons maskininlärningsmodell skulle kunna vara 
en potentiell lösning för att underlätta manuellt taggande. Vidare ska studien även undersöka 
vilka implementeringsfördelar de ger ett företag att använda en plattform. Frågan är intressant 
och aktuell för företag som vill ligga i framkant inom teknik då en lyckad implementering av 
maskininlärning kan vara är ett innovativt sätt för att underlätta arbetsbelastningen. 

1.3 Vetenskapliga frågor  

Den vetenskapliga frågeställning som ska besvaras är följande: 

● Är Amazon Machine Learning ett lämpligt metodval för automatisering av ett 
taggsystem? 

○ Hur väl presterar Amazon Machine Learning?  
○ Vilka implementeringsfördelar finns det med att hålla sig till samma 

plattform? 
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2 Teoretisk bakgrund  

I denna del av arbetet ges relevant teoretisk bakgrundsfakta kopplat till studien inom datalogi 
och industriell ekonomi. För den datalogiska delen ges en teoretisk bakgrund för 
maskininlärning, Amazons tjänster, maskininlärningsmodeller och olika 
utvärderingsmodeller som används i Amazons maskininlärningsprogram. Vidare ges även en 
teoretisk bakgrund för SWOT-analys vilket används för att kartlägga Amazons 
implementeringsfördelar.  

2.1 Maskininlärning  

Syftet med maskininlärning är att efterlikna den mänskliga inlärningsprocessen för 
datautvinning genom att låta datorn observera karaktäriserade fenomen och använda denna 
lärdom för framtida karakteriseringar (Japkowicz & Shah, 2011). Maskininlärning innefattar 
datalogi och inlärningsteori vilket innebär att datorer kan lära sig utan att vara tydligt 
programmerade. Det har ett starkt band till statistik och matematisk optimering där målet är 
att hitta upprepade mönster (Jordan & Mitchell, 2015). Tom Mitchell gav en mer formell 
definition av maskininlärning: 

“A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of 
tasks T and performance measure P if its performance at tasks in T, as measured by 
P, improves with experience E.” (Mitchell, 1997)  

Det finns en stor variation av maskininlärningsalgoritmer som är skapade för att optimera 
olika typer av data. Träningsdatan kan bestå av kontinuerliga, kategoriska eller binära värden. 
Vidare brukar maskininlärning delas in i övervakad och oövervakad maskininlärning. Om 
träningsdatan består av märkta data kallas träningen för övervakad inlärning. Om träningen är 
inte är märkta i förväg kallas träningen för oövervakad inlärning (Duda, Hart & Stork, 2001).  

2.1.1 Övervakad inlärning  

Övervakad inlärning är en av de vanligaste metoderna inom maskininlärning där träningsdata 
tidigare har blivit rätt kategoriserad. Indatan delas upp i tränings- och testdata och kan variera 
från klassiska vektorer till DNA-sekvenser, dokument och grafer. Träningsdatan har formen 
(x,y) där x motsvarar ett inlärningselement ur inlärningsmängden  X och y är datans 
fördefinierade kategorisering ur målmängden Y. Målet med träningsdatan är att lära 
algoritmen är  att kunna förutspå  y ∈ Y för ny indata, det vill säga okategoriserade testdata 
baserat på kunskaper och mönster från träningsdata.  F: X→ Y (Jordan & Mitchell, 2015). 
Övervakad inlärning går att tillämpa på klassifikationsproblem där y kan anta ett av flera 
olika värden, så kallad multiklass klassifikation, men även multilabel klassifikation där y kan 
bli klassificerad till flera kategorier samtidigt.  
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 2.2 Amazon Web Service 

Amazons dotterbolag Amazon Web Services (AWS) erbjuder cloud-computing tjänster och 
består av en bred uppsättning av datalagring, databaser, analys och implementering tjänster i 
syfte att hjälpa organisationer att växa fort och sänka deras kostnader. AWS har en bred 
kundbas med mer än en miljon användare, allt från startups, Airbnb, Spotify till stora företag 
som Phillips och The New York Times. Tjänsterna som AWS erbjuds är bland annat Amazon 
Relational Database och Amazon Machine Learning vilket beskrivs mer utförligt i följande 
stycken.  

2.2.1 Amazon Relational Database 

Större delen av Newstags data ligger lagrad på Amazon Relational Database (RDS). Detta är 
en webbaserad tjänst som Amazon erbjuder i syfte att underlätta skapandet och användandet 
av en cloud baserad databas som kan användas tillsammans med open source 
relationsdatabasen MySQL (Amazon, 2014). Datan går att få ut i olika format, antingen 
manuellt till Excel/CVS eller med JSON eller genom att bygga ut ett enkelt 
applikationsprogrammeringsgränssnitt där data kan begäras ut. 

2.2.3 Metadata 

Metadata är ofta definierat som “data om data” och skulle kunna även kunna beskrivas som 
information om data. Det är information som skapas, sparas och delas för att beskriva saker. 
De huvudsakliga olika typerna av metadata är beskrivande metadata, administrativa metadata 
och strukturella metadata. Beskrivande metadata används för att hitta, identifiera och förstå 
en resurs. Administrativa metadata ger information för att underlätta hanteringen av en resurs, 
till exempel när den skapades, vem som har tillgång till metadatan och annan teknisk 
information. Strukturella metadata används för att registrera och underlätta relationerna 
mellan eller inom de digitala resurserna exempelvis genom att förklara relationerna mellan 
filer som tillsammans skapar en digital resurs (Säfström, 2014).    

2.2.4 Amazon Machine Learning 

Amazon Machine Learning är en tjänst vars syfte är att underlätta implementeringen av 
maskininlärning för användare oavsett tidigare förkunskaper inom området. Tjänsten är 
baserat på Amazons egna maskininlärningsteknik som företaget själva har använt i flera år. 
Amazon Machine Learning används genom lätta applikationsprogrammeringsgränssnitt 
(API) för att skapa maskininlärningsmodeller utan användaren behöver utveckla komplexa 
maskininlärningsalgoritmer. Amazon Machine Learning använder sig av olika 
maskininlärningsmodeller anpassat efter användarens indata för att ge bästa möjliga resultat 
och kan generera miljarder förutsägelser per dag i realtid. Kostnaden för att använda 
programmet ligger på 0, 10 Dollar per 100 000 prediktioner (Amazon, 2017).  
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2.2.4.1 Multinomial Logistisk Regression  

Då Amazons maskininlärningsprogram använder sig av multinomial logistisk regression för 
datan i studien ges det i detta stycke en teoretisk bakgrund för regression kopplat till 
maskininlärning.  

Regressionsanalys vilket är en modell inom statistik där målet är att ta fram en funktion som 
på bästa sätt predikterar oberoende utdata baserat på observerad beroende indata. Modellerna 
för regressionsanalys ser olika ut beroende på indata och utdata. För binära data är logistisk 
regression den lämpligaste varianten av regressionsanalys. Logistisk regression är en 
prediktiv analys precis som de övriga regressionsanalys modeller och förklarar förhållandet 
mellan en beroende diskret variabel och en eller två oberoende variabler som kan vara 
diskreta eller kontinuerliga (Statistik Solution, 2017). Då man har flera oberoende variabler 
används multinomial logistisk regression som baseras på den logistiska regressionen. 
Multinomial logistisk regression är lämplig för att förutsäga olika kategorier eller beräkna 
sannolikheten för en kategorisk placering av en beroende variabel baserat på flera oberoende 
variabler. För att beräkna sannolikheten för en placering i en viss kategori används skattning 
med maximum likelihood-metoden (Starkweather & Kay Moske, 2011).  

2.3 Utvärdering av resultatet  

För att få en uppfattning om maskininlärningsmodellens förmåga att lära sig är det viktigt att 
göra relevanta utvärderingar. Precision och täckning är vanliga utvärderingsmetoder inom 
maskininlärning. Båda dessa utvärderingsmetoder är baserade på att mäta algoritmens 
relevans där precision mäter algoritmens proportion av framtagna instanser av alla relevanta 
och täckning mäter andelen relevanta instanser som är framtagna.     
   

 

figur 1 



 
 

10 

 

figur 2 

2.3.1 Makromedelvärde F1-mått 

F1-mått är ett utvärderingsmått för klassificering som beräknar det harmoniska medelvärdet 
mellan precision och täckning. F1-måttet ger ett värde mellan 1 och 0, där ett högre värde 
indikerar en högre träffsäkerhet.  

 

Precision och täckning har båda 1 som optimala värdet, vilket även gäller för F1-måttet. Om 
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både precision och täckning är relevanta för utvärderingen av klassificeringen så kommer F1-
måttet ge en tydlig bild av prestationen av metoden med hänsyn till båda värdena. 

För utvärdering av multi-label klassificeringar där inlärningselementet x kan anta flera olika 
målelement y används Makromedelvärdet av F1-måttet. Makro medelvärdet ger ett oviktat 
medelvärde av F1-måttet för alla labels i multiklassen. (Amazon, 2017)  

 

2.4 SWOT   

SWOT är ett företagsekonomiskt planeringsverktyg som används för att kartlägga och 
bedöma en organisations eller projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Syftet med 
SWOT-analys är att utveckla den befintliga strategin genom att eliminera svagheter, bygga på 
styrkor och kartlägga möjligheter och hot. SWOT används även i uppbyggnadsfasen för ett 
projekt eller organisation för att bedöma lönsamhet.  

Faktorerna som bedöms delas sedan in i interna faktorer (styrkor och svagheter) och externa 
faktorer (möjligheter och hot). De interna faktorerna granskar alla aspekter av organisationen 
som exempelvis täcker, personal, lokaler, produkter, och tjänster. De externa faktorerna 
kartlägger politiska, ekonomiska, sociala och tekniska möjligheter som hot som kan påverka 
organisationen (Dyson, 2004).  

 

2.5 Tidigare studier 

I denna del av arbetet ges en analys av två tidigare studier om klassificering av 
multimediainnehåll, Classification of Multi-Media Content och Classification of news-related 
tweets som hittades i KTH:s databas Primo. Dessa studier innehåller relevanta 
tillvägagångssätt, evaluering och problem som uppkommit på vägen samt hur dessa har 
hanterats.  

I Classification of Multi-Media Content skriven av Sharma och Elidrisi görs en studie av 
klassificering av videor på YouTube. De menar att det finns en efterfrågan av att ta fram en 
effektiv lösning som kan underlätta kategoriseringen av multimedia då mängden av detta ökar 
exponentiellt.  YouTube-användare som laddar upp en video, vet oftast hur de ska tagga en 
video men inte vilken av de tolv olika kategorier som videon tillhör. Författarna menar att ett 
automatiserat förslag av kategorier skulle underlätta för användaren och därför görs denna 
studie. Baserat på informationen som ges av taggarna gör författarna en klassificering av 
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videoklippen på YouTube. Problemet som kan uppstå med detta är att taggningen på 
YouTube sköts av olika ägare till videoklipp vilket leder till att taggningen av videorna kan 
bli inkonsekvent. Det sattes krav och avgränsningar på datan som användes i studien. Datan 
som samlades in skulle bestå av namnet på utgivaren av videon för att underlätta förståelsen 
av de olika författarnas naturliga ordval, hyperlänken till videon och användarens val av 
taggar och kategorier. Utförandet delades sedan in tre tydliga steg, Data generation, Feature 
vector generation och Data Classification. Detta kan utnyttjas i denna studie då data hämtas 
från olika nyhetsbyråer med olika ordval, vilket kan leda till inkonsekventa nyckelord.  

I det första steget, data generation ges en kortfattad beskrivning av hur datan togs fram för att 
gå vidare med studien och för att begränsa arbetet användes det enbart taggar som bestod av 
bokstäver från det engelska alfabetet.  

Valet av klassifikationsalgoritm gjordes baserat på experimenterade av en mindre del av 
datan. Algoritmer som testades var K-nearest, Bayes net och Multilayer perceptron och 
klassifikation via regression. Av dessa olika algoritmer gav klassifikation via regression bäst 
resultat. I denna studie har Amazon valt den mest lämpliga algoritmen vilket var en typ av 
klassifikation via regression. 

Evalueringsmetod som användes baserades på hur många videor som var korrekt 
klassificerade, där 65% av 150 000 videor blev korrekt klassificerade. Detta används som en 
referensram för detta arbete, med mål att uppnå ett bättre resultat (Sharma & Elidrisi, 2008).  

Classification of news-related tweets är en studie om hur man klassificerar tweets på turkiska 
relaterade till nyheter gjord av Orhan Demirsoz och Rifat Ozcan. Klassificeringen gjorde tre 
tydliga steg. I första steget formas träningsdata, andra steget görs en förbehandling av 
träningsdatan och sista steget görs görs en klassificering. 

Författarna valde dessutom att begränsa arbetet genom att bara använda sig av turkiska 
tweets, för att undvika komplexiteten att analysera texter på olika språk. Även i detta arbete 
begränsades till enbart ett språk, det engelska språket.   

I andra steget beskrivs förbehandlingen av tweetsen och vikten av en bra generering av 
särdrag för att få en lyckad klassificering. Förbehandlingen gjordes genom att först dela upp 
tweetsen i ord med gemena bokstäver sedan exkluderas stoppord som inte hade någon 
påverkan på tweetsen. Varje ord användes sedan i träningen och en beräkning av dess 
frekvens gjordes.  

 
 
 



 
 

13 

3 Metod 

Rapportens frågeställning undersökte Amazons Machine Learning program med data från 
Newstag. Vid maskininlärning finns det tydliga steg över hur arbetet bör utföras för att uppnå 
ett optimalt resultat. Först hämtades nödvändiga data och beskrivningar från Newstag. I nästa 
steg görs oftast en förbehandling av data genom att ta bort ord utan värde samt ändelser av 
ord. Amazon Machine Learning programmet gör förbehandlingen åt användaren automatiskt 
och därför krävdes inte detta steg i denna studie. I följande steg så tränades 
maskininlärningsmodellen för att automatiskt kunna förutspå korrekta taggar för nya videor. I 
fortsättningen ges en mer detaljerad beskrivning av dessa steg.  

3.1 Metodbegränsningar  

Amazons maskininlärningstjänst har begränsningar på 100 klasser per 
maskininlärningsmodell som är av typen mutliklass klassificering, vilket kan ses i tabellen i 
figur 3 nedan.  

Tabellen visar även att det finns ett stort utrymme om man vill utöka storleken på filen som 
modellen tränas på. Detta är långt ifrån vad som användes i denna studie, men utrymme finns 
för ökning och större mängder data kan tränas på modellen (Amazon, 2017). 

Typ av begränsning Systemets begränsningar 

Storlek av varje observation 100 KB 

Storlek av träningsdata 100 GB 

Maximalt antal observationer 100 miljoner 

Antal klasser för multiklass modell 100 

Antal taggar per objekt 50 

figur 3: Tabell över systemets begränsingar 

3.2 Newstag taggsystem 

Newstag taggsystem består av 21 rottaggar, exempel på sådana taggar är Politics och Sport 
med mer, dessa rottaggar har i sin tur undertaggar. Underkategorierna till dessa taggar blir 
mer specificerade av vad videon handlar om men fortfarande inom samma som rottaggen. 
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Systemet följer en hierarkiska sturktur där dessa undertaggar kan i sin tur ha underkategorier. 

3.3 Maskininlärning 

I denna del presenteras studiens praktiska utförande av Amazon Machine Learning stegvis.  

3.3.1 Hämtning av data 

Vid övervakat maskininlärningsproblem utnyttjas stora mängder data som redan är rätt 
markerad. Från Newstag erhölls filer med textbeskrivning och taggar från 50 000 olika 
videor. Detta lagrades sedan i en windows comma separated CSV-fil. Den beskrivande 
metadatan som kom med från nyhetsbyråerna bestod av: 

● Titel, bestående av en kortfattad huvudsaklig beskrivning av videon 

● Beskrivning/ingress, en längre informativ beskrivning av vad som är 
bakgrunden videon  

● Nyckelord som skickats med från nyhetsbyråerna  

 
Nyckelorden tillsammans med sina respektive korrekta taggar sparades i en CSV-fil.  Denna 
CSV-fil laddas sedan upp till Amazon Relational Database Service för att kunna köra 
Amazons maskinlärningstjänst. Datan extraheras sedan från Amazon RDS till en CSV-fil och 
laddas sedan upp på Amazon S3.  

3.3.2 CSV-Filens struktur 

Amazons krav på CSV-fil med ett godtyckligt antal attribut skall använda datatypen text, 
vilket innebär att den skall vara separerade med mellanrum där varje separerat attribut blir en 
token. Exempelvis så kommer inkommande taggar vara inom ett kommatecken men vara 
separerade med mellanrum. Sedan kommer målattributet komma efter och vara 
kommaseparerad.  
 
Exempel: 
trump syria war conflict, politics 
trump syria war conflict, war & conflict 

3.3.3 Användning av maskininlärning i Amazon 

Maskininlärningsmodellen skapades med Amazons maskininlärningsverktyg som finns 
tillgänglig som en av deras molntjänster. Amazon har tydliga steg vid skapandet av deras 
maskininlärningsmodeller samt utvärdering. Två olika CSV-filer med olika datamängder 
kördes för att undersöka om en större fil gav bättre resultat. Första filen bestod av 18 399 
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observationer och den andra filen av 188 193 observation. 

I första steget finns det möjlighet att ändra datatypen för indata som kan vara Text, Numeric 
eller Binary. Tilläggas är att ett attribut inte kan väljas som målattribut om den är av typen 
Text. Däremot har Categorical ett fixt antal strängattribut som kan väljas mellan och det är 
även detta som används i arbetet.  

I det andra steget valdes ett målattribut ut från de identifierade attributen. Det får finnas max 
ett attribut som skall förutspås per observation. När attributet har valts så väljer även Amazon 
en lämplig maskininlärningsalgoritm som är anpassad efter datan och det specifika 
målattributet. 

Slutligen i det tredje steget gjordes en utvärdering av modellen som tränats upp av 
programmet. Utvärderingen gav en översiktlig bild av hur bra modellen är för datan, baserat 
på mätningar av frekvens av taggar och F1-måttet.  

3.4 Metod för SWOT- analys 
Slutligen gjordes en SWOT-analys av Amazon Machine Learning i arbetets undersökning 
baserat på programmets interna styrkor och svagheter för en användare som redan har sin 
data på Amazons tjänster. Vidare gjordes en undersökning för externa möjligheter och hot 
baserat på hur marknaden ser ut idag och spekulationer kring hur det kan se ut i framtiden.   
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4. Resultat  

Under denna rubrik presenteras resultatet av körningar av två olika filer i Amazon Machine 
Learning. I figur 5–10 visar raderna till vänster de korrekta taggar och kolumnerna de 
förutsagda taggarna. Kolumnen längst ut till höger visar även F1-måttet för varje tagg. Varje 
ruta visar om de förutsagda värden är rätt eller fel, frekvens av hur ofta detta har förutspåtts i 
både procent och antal. I matrisen finns även en frekvenstabellen vilket kan ses under 
kolumnen Total. 

När felen studeras så ska hänsyn tas till strukturen av CSV-filen. Filen består av rader med 
identiska observationer men med olika målattribut. När en observation har förutspåtts med ett 
målattribut så tolkas även övriga identiska rader med detta attribut. 

4.1 Resultat av körning med 18 399 observationer 

 

figur 4: Resultat av körning med 18 399 observationer 
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figur 5: Resultat av körning med 18 399 observationer där textrutan visar andel korrekta 
prediktioner för klassen Politics i procent   

 

figur 6: Resultat av körning med 18 399 observationer där textrutan visar klassen Celebrities 
som blivit felaktigt förutspådd som Entertainment 
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Figur 4–8 visar resultatet av körningen av den mindre filen. På diagonalen visar de blå rutor 
antal korrekt förutsägelser som har gjorts. Rutorna i diagonalen visar andelen korrekta 
prediktioner som gjorts med en färgskala där en blåare färg indikerar högre korrekt 
procentsats. Exempelvis i figur 5 visas antalet korrekt förutsägelser i kategorin Politics. Detta 
kan jämföras med totala förekomsten av det True values i kolumnen Total till höger i 
matrisen (15.02%, 832, visas för Politics) samt antalet förutspådda värden, Predicted values 
som kan ses längst ner under rubriken Total (20.35%, 1127). 

För antalet fel förutsägelser så ligger majoriteten mellan 20–40% och de vita rutorna har 
aldrig förutspått fel värde. Den enda avvikelsen är Celebrities och Entertainment vilket visar 
fel på 61.21%. Modellens totala F1-mått kan ses längst ner till höger och ligger på 0.46. 
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4.2 Resultat av körning med 188 193 observationer 

figur 7: Resultat av körning med 188 193 observationer  

figur 8: Resultat av körning med 188 193 observationer där textrutan visar andel korrekta 
prediktioner för klassen Politics i procent 
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figur 9: Resultat av körning med 188 193 observationer där textrutan visar Society som blivit 
felaktigt förutspådd som Politics. 

I figur 7–9 visas tydligt hur Politics har en stor andel fel förutsagda värden. Detta kan ses 
under kolumnen Politics, där Society förekommer ofta i samma kontext. Figuren visar även 
att förekomsten av Politics förekommer betydligt oftare än övriga värden jämför 20 700 
(20.7k i figuren) med näst vanligast Sport som förekommer 9805 gånger. Modellens totala 
F1-mått kan ses längst ner till höger och ligger på 0.38. 
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4.3 SWOT - analys 

Resultatet av SWOT analysen som gjordes för att kartlägga Amazon Machine Learnings 
implementeringsfördelar presenteras i figur 10 nedan.  

 

figur 10: SWOT-analys  

En självklar styrka med Amazon Machine Learning för ett företag som hade större delen av 
sin data på Amazons tjänster var den smidiga implementeringen. Vidare hade en fungerande 
lösning kunnat leda till mindre manuellt och mer konsekvent arbete. Även om användningen 
av Amazon Machine Learning var enkel så var en svaghet de höga kraven på indatan och 
CSV-filens struktur. Vidare kan allt för många analyser bli dyrt. 

Tittar man på de externa faktorerna finns det potential för nya tekniska möjligheter då 
marknaden för denna typ av tjänster växer. Ett externt hot mot samhället av automatiserings 
implementeringar är en minskad efterfrågan av manuella enklare arbeten vilket skulle kunna 
leda till varsling av jobb.   
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5. Diskussion & Slutsats 

I fortsättningen analyseras och diskuteras förutom metod, resultat även påverkan av brister i 
metod och felkällor.   

5.1 Diskussion kring metod 

Det finns i dagsläget flera företag som erbjuder maskininlärningstjänster. För ett företag som 
använder en cloudtjänst finns det implementeringsfördelar att hålla sig till samma plattform 
för att ha en samlad plattform för olika operationer inom företaget. Då Newstags data ligger 
lagrad på Amazons molntjänst valdes Amazons maskininlärningsprogram till fördel över 
andra liknande tjänster som finns på marknaden. En annan motivering till valet av just 
Amazons tjänst var löftet om ett lätt verktyg och det faktum att tjänsten väljer den mest 
lämpade maskininlärningsalgoritmen vilket underlättar om man saknar avancerade kunskaper 
inom området.  

Vi valde att använda två olika filer i hopp om att få ett bättre resultat med en fil med mer 
data, detta var dock inte fallet. Körning av den större filen gav inte ett bättre resultat, vilket 
diskuteras vidare i nästa avsnitt. Det var inte självklart hur dessa CSV-filer skulle vara 
utformad, exemplet som gavs på Amazons sida bestod av simpla binära träningsdata. Då det 
inte gavs någon tydlig dokumentationen för hur CSV-filerna skulle vara utformade för ett 
godtyckligt antal variabler, då en video kan taggas med flera olika taggar skapades 
förseningar i arbetet. 

Efter en del undersökningar upptäcktes det att varje observation får maximalt ha ett resultat, 
det vill säga att varje observation får bara ha ett målattribut. Detta resulterade i att filen 
innehöll flera identiska rader men med olika målattribut. Dessutom var det ett krav på att 
CSV-filen skulle innehålla samma antal kolumner för varje observation. Anpassningen till 
dessa krav skapade stora problem och förseningar då varje videos observationer innehöll 
olika antal nyckelord. Detta försökte först att lösas genom att sätta ett fixt antal taggar på 35 
stycken där den sista taggen representerar den korrekta taggen. Observationer som var mindre 
än denna längd på 35 taggar fylldes med tomrum. På grund av osäkerhet av hur Amazon 
hanterade dessa tomma taggar, minskade vi detta till två kommaseparerade värden och 
använde typen text istället.  

Vidare upptäcktes det under utförandet att programmet inte tillåter fler än 100 klasser. Detta 
blev problematiskt då taggsystemet som användes hade flera än tusen olika taggar på en 
månad. Lösningen till detta blev att hitta alla rottaggar för undertaggarna därför begränsades 
vår modell till att endast undersöka rottaggarna.   

Till skillnad från metodbeskrivningarna i andra studier inom samma område krävdes det inte 
någon förbehandling av datan vid användning av Amazon Machine Learning. Vi antar att 
programmet gör en typ av förbehandling, dock saknas det information hur detta görs. I 
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tidigare studier nämns klassificering av YouTube kategorier där en video enbart kunde 
tillhöra en kategori. Detta kan vara en taggstruktur som kan leda till en fungerande körning. 
Dessutom kan detta minska förvirringen av snarlika taggar som förekommer i samma kontext 
exempelvis Celebrities och Entertainment. Denna lösning skulle möjliggöra en körning av 
typen mutliklass klassificering. 

5.2 Diskussion kring resultat  

Indatan spela en stor och påverkar resultatet. Ett väl uttänkt innehåll av nyckelord är således 
viktigt för denna studie då vi har tillgång till stora mängder av olika data är detta avgörande 
för vilken typ av data som kommer att användas och hur den förbehandlas. Det är inte helt 
klart hur datan förbehandlas då Amazon gör detta åt användaren, vilket skulle kunna påverka 
resultatet om deras förbehandling inte är tillräckligt bra.  

Utvärderingen av resultatet som visas i figur 4-9 tyder på att programmet har brister och inte 
ger ett helt optimalt resultat för datan som användes i studien. I figur 4 visar utvärderingen av 
den första körningen med 18 399 rader av data på relativt låga F1-värden och flertal fel 
prediktioner. Vidare visar figur 6 ett exempel på en felkategorisering av Celebrities som 
istället blev Entertainment. Detta kan tolkas som att dessa ord förekommer ofta i samma 
kontext och bör istället slå samman dessa till en gemensam kategori. 

Den andra körningen med 188 193 rader av data visar i figur 7 på något sämre F1-värden 
trots att filen bestod av mer data i denna körning. Detta är intressant då vi antog att mer data 
skulle träna modellen till ett bättre resultat. Då det underliggande problemet var underfitting, 
vilket innebär att maskininlärningsalgoritm inte kan ta fram den underliggande datatrenden, 
resulterade inte en större fil i ett bättre resultat. Modellen som försöks tillämpas på vår data är 
av typen multiklass klassificering medan problemet egentligen är av typen multilabel 
classification.  

I figur 8 går det se att klassen Politics hade klassificerat fel väldigt många gånger i 
förhållande till de andra målattributen. Under diskussion kring metod nämndes det att vi 
använde identiska rader med olika målattribut, vilket orsakade framför allt att klassificeringen 
av Politics i figur 8 blev så pass fel i den andra körningen, då förekomsten var betydligt högre 
än övriga värden valde algoritmen att klassificera Politics för en observation och dess 
identiska rader. Detta är den primära anledningen till den utstickande karaktären som Politics 
kolumnen har i dessa figurer. 

Som tidigare nämnt i rapporten var målet att få ett bättre resultat än det som Sharma & 
Elidrisi fick i sin studie. De hade fått en täckning på 65%, vårt mål var att få ett bättre resultat 
än detta. Med denna målsättning skulle Amazon Machine Learning fungera som ett 
komplement till det manuella arbetet. Då taggningen sker via rullgardinsmeny är det lättare 
att ta bort en felaktigt förutspådd tagg än att manuellt hitta en ny tagg. Detta göra att täckning 
blir ett betydligt mer relevant utvärderingsmått, vilket är på grund av de falska positiva 
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värdena eller de taggarna man tar bort inte har lika stor betydelse i vårt fall. Därav blir en 
modell med högre precision mer eftertraktad, dock får man inte ut ett mått för precision i 
Amazon utan endast F1-mått vilket är en nackdel med programmet vilket är en nackdel med 
programmet.  

Resultatet från SWOT-analysen pekar på att fördelarna skulle vara övervägande om 
programmet hade fungerat bättre. Hade programmet fungerat hade det möjligtvis varit 
resurseffektivt att använda då själva körningarna inte var särskilt kostsamma. Automatisering 
av manuella arbeten är vidare intressanta att analysera från samhälleligt perspektiv och hur 
detta kan utgöra ett hot för samhället och personers jobb.  

5.3 Slutsatser  

En slutsats som kan dras angående implementeringen av Amazon Machine Learning är att 
programmet var mer komplicerat att använda än förväntat på grund av kravet på CSV-filens 
struktur. Dokumentationen av hur CSV-filen skulle vara utformad var otydlig och svårtolkad. 
Detta är även något som påpekades tidigare under diskussionen. 

Det finns dock implementeringsfördelar av att använda just Amazon Machine Learning för 
Newstag. Det skapar en bas för företaget som kan ha majoriteten av deras datatrafik genom 
Amazon. Bland annat Amazon RDS, CloudSearch och S3 används flitigt av företaget idag. 
Att använda en plattform är lättare att använda än att vända sig till flera olika. Detta 
tillsammans med att det administrativa verktyget som Amazon erbjuder för att underlätta 
analysen av utgifter ger en översikt av utgifterna på Amazon. Då får man en detaljerad 
kostnadsöversikt, vilket möjliggör en förståelse av vilken del av Amazons tjänster som kostar 
mest och vad man kan göra mer kostnadseffektivt.  

I studien upptäckte vi att Amazon Machine Learning endast stödjer multiklass klassificering 
vilket innebär att den endast kan förutspå ett svar av flera klasser. Detta är problematiskt för 
ett arbete där de krävs att förutspå flera resultat. De låga F1-måtten som bland annat kan ses i 
figur 4-9 kan bero på att vi har flera rader med identiska inkommande taggar men med olika 
målattribut som ska motsvara den korrekta taggen. När ett målattribut ska förutspås kan den 
vara fel för just denna rad men egentligen vara rätt bland mängden av svaren för just den 
observationen, vilket förmodligen tolkas som fel i användningen av multiklass klassifikation.  
 
Det icke befintliga stödet för klassificering av multipla taggar samt låga stödet för godtyckligt 
antal nyckelord leder till att denna typen av problem inte är lämpade för Amazon Machine 
Learning. Således dras slutsatsen att vi Amazon Machine Learning fungerar inte för problem 
som har karaktären av multilabel klassificering. 
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6 Framtida studier 
För framtida studier uppmanas det att testa Google maskininlärningstjänst, Google Cloud 
Machine Learning för att jämföra resultat med Amazon Machine Learning. Detta kan vara 
intressant då man kan överväga implementeringsfördelar mot prestanda samt pris.  
 
För företag som Newstag kan det vara intressant att undersöka resultatet då man tränar en 
modell med underkategorier till en rottagg och undersöka hur bra resultat detta genererar. 
Detta är dock problematiskt då man måste städa upp CSV-filen eftersom underkategorierna 
kan vara flera hundra taggar. En mer konsekvent taggning kan underlätta för både 
maskininlärningsmodellen samt användarna av tjänsten. Dessutom är rottaggarna aningen 
inkonsekvent i den mening att det finns en del rottaggar som har samma innebörd eller är 
snarlika, även här kan man minska tvetydigheten. 

Vidare kan man undersöka skillnaden i resultat om man har med nyhetsbyråernas namn som 
nämnts i tidigare studier. Detta på grund av att olika företagskulturer och journalister kan 
vara inkonsekventa i språket de använder och undersöka om det går att optimera resultatet 
genom att koppla nyhetsbyråernas namn till nyckelorden. 
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