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Sammanfattning  

Denna tekniska rapport beskriver ett projekt med syftet att utveckla ett molnbaserat 

system vars uppgift är att digitalisera maskin- och handskriven text från inskannade 

blanketter med hjälp av Microsofts kognitiva tjänster. Det färdiga systemet var avsett 

att vara av tillräckligt god kvalitet för att tolka både maskin- och handskrivna 

blanketter samt extrahera nyckelvärden från dessa. 

Projektet resulterade i ett något fragmenterad system som består av en databas, 

en webbapplikation samt tre Azure-specifika resurser: ett Blob Storage, en Logic App 

och en Function App. 

Det anfördes i projektets ursprungliga specifikation att systemet skulle utvecklas 

med endast molnbaserade komponenter. På grund av tidsbegränsningar uppfylldes 

aldrig detta krav till fullo. Trots det faktum att inte alla komponenter är 

molnbaserade är systemet fortfarande fullt fungerande i den meningen att det kan 

tolka maskin- och handskrivna blanketter samt extrahera nyckelvärden från dessa.  

De blanketter som användes utvecklades vid sidan av systemet och deras primära 

syfte   är   att   inte   påföra  systemet  några  begränsningar  medan  de  fortfarande  är 

lättförståeliga av dess användare.



 

 

 

 

 



 

II 
 

Abstract 

This technical report describes a project aimed at developing a cloud based system 

whose task it is to digitize hand and machine written text in forms using Microsoft’s 

Cognitive Services. The resulting system was intended to be of sufficient quality to 

interpret both machine and handwritten forms as well as extracting key values from 

them. 

The project resulted in a somewhat fragmented system which consists of a 

database, a web application, and three Azure specific resources: Blob Storage, Logic 

App, and Function App.  

It was stated in the project’s original specification that the system should be 

developed entirely using cloud-based components. Due to time constraints this 

requirement was never fully met. Despite the fact that not all components are cloud-

based, the system is still fully functional in the sense that it is able to interpret 

machine- and handwritten text, as well as extracting key values. 

The forms used were developed alongside the system and their  primary  purpose 

is to not impose any constraints on the system whilst still being easily understandable 

by its users.
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1. Inledning 

I dagens samhälle har tekniken fått en allt mer central roll i vardagen. Trots detta 

finns det fortfarande uppgifter av sådan karaktär som skulle kunna automatiseras 

men som fortfarande utförs manuellt. Detta arbete har, på uppdrag av Sogeti, för 

avsikt att undersöka huruvida manuell inmatning av maskin- och handskrivna 

blanketter kan automatiseras med hjälp av Microsofts kognitiva tjänster. 

1.1 Syfte 

Detta arbete syftade till att utveckla ett system vars uppgift var att digitalisera 

maskin- och handskriven text i blanketter med hjälp av Microsofts kognitiva tjänster. 

Systemet skulle hysas och utformas i Microsofts plattform för molnbaserade system, 

Azure. Detta eftersom uppdragsgivaren Sogeti var intresserade av en molnbaserad 

lösning.  

Systemet skulle, med hjälp av tjänster från Microsoft, kunna digitalisera text i en 

ifylld blankett. Blanketten skulle i första hand fyllas i med endast maskinskriven text 

varpå systemet skulle kunna urskilja fördefinierade nyckelvärden och presentera 

dessa på ett tydligt och lättöverskådligt sätt. I mån av tid skulle systemet utökas med 

funktionalitet så att nyckelvärden även kunde urskiljas ur handskriven text. 

Utöver utvecklingen av systemet fokuserade arbetet främst på tre huvudsakliga 

moment (se figur 1.1) gällande blanketterna, vilka är följande:  

 Utformandet av blanketter, vilka skulle vara visuellt tilltalande och utformade 

så att de med relativ lätthet kunde förbehandlas utan att distorsioner i text 

uppkom. 

 Förbehandling av inskannade blanketter med syftet att undertrycka 

distorsioner och förstärka egenskaper i bilden vars data är av betydelse för en 

framgångsrik analys. 

 Efterbehandling av svarsdata för att lokalisera och utvinna fördefinierade 

nyckelvärden. 
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Figur 1.1: Arbetets huvudsakliga moment. 

1.2 Avgränsningar 

Vid implementation av detta projekt har Microsoft-tjänster använts så långt det går, 

då projektägaren Sogeti har högsta partnerstatus med Microsoft [1]. Detta medför att 

Azure (se avsnitt 2.5) har använts som molntjänst och de resurser och tjänster som 

Microsoft tillhandahåller via Azure har nyttjats. All text i samtliga blanketter har 

skrivits på engelska då Microsofts analys av handskriven text endast stöder bokstäver 

ur det engelska alfabetet. 

1.3 Resultat 

Detta arbete har resulterat i ett något fragmenterad system som består av en databas, 

en webbapplikation samt tre Azure-specifika resurser: ett Blob Storage, en Logic App 

och en Function App. På grund av tidsbrist följer dock inte den interna 

systemstrukturen den ursprungliga designen. Utformningen av blanketterna 

tillsammans med de för- och efterbehandlingar som gjorts resulterade i att 

utvinningen av nyckelord i blanketter kunde göras med hög precision vid 

digitalisering av maskin- och handskriven text. 
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1.4 Disposition 

Kapitel 2 beskriver projektets bakgrund. Detta kapitel innefattar de tjänster, miljöer 

och verktyg som använts vid utveckling av systemet, samt en beskrivning av vad en 

molntjänst är och hur Microsofts molntjänst Azure är utformad.  

 

Kapitel 3 beskriver designen och implementationen av systemets alla komponenter. 

Först ges en övergripande bild av systemets alla komponenter och hur de är 

sammankopplade, följt av en detaljerad beskrivning av varje enskild komponent. Vid 

beskrivning av de enskilda komponenterna redovisas designbeslut som tagits samt 

implementationsdetaljer rörande varje komponent.  

 

Kapitel 4 redogör tillvägagångssättet för utformningen av de blanketter som ska 

kunna skannas in och digitaliseras. Här presenteras även den slutgiltiga utformningen 

av blanketterna för maskin- och handskriven text samt vilka problem som 

uppkommit under denna process.  

 

Kapitel 5 redovisar de slutgiltiga resultaten av förbehandlingen, efterbehandlingen 

och utformningen av blanketterna. Här redogörs även för hur den slutgiltiga 

strukturen på systemet blev. 

 

Kapitel 6 redovisar de slutsatser som författarna dragit kring arbetets olika moment, 

samt hur arbetsmiljön varit hos uppdragsgivaren och hur de olika arbetsmomenten 

delats upp. Här redogörs även för framtida utveckling av komponenter som inte blivit 

färdigt under arbetets gång. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel ger en överblick av de komponenterna som är relevanta för 

utvecklingen av systemet samt en del teori kring dessa.  

Avsnitt 2.1 ger en översiktlig beskrivning av de faser en bild genomgår före, 

under och efter digitalisering av text. Avsnitt 2.2 beskriver de tjänster Microsoft 

tillhandahåller för textigenkänning som nyttjas i detta arbete. Avsnitt 2.3 beskriver 

vad Visual Studio är och vad det används till, samt de funktioner och verktyg som 

används i detta arbete. I avsnitt 2.4 ges en detaljerad beskrivning av vad en 

molntjänst är. Det vill säga, vilka egenskaper, servicemodeller, och 

distributionsmodeller som ska finnas tillgängliga. Inledande i avsnitt 2.5 ges en 

beskrivning av Microsofts molntjänst Azure och därefter beskrivs syftet med de 

resurserna som används i detta arbete mer ingående. Avsnitt 2.6 ger läsaren en 

inblick i hur Model-View-Controller-arkitekturen fungerar samt hur Microsoft valt att 

implementera denna. I avsnitt 2.7 ges en kort beskrivning av SQL Server Management 

Studio följt av avsnitt 2.8 där syftet och fördelarna med JSON förklaras. Avslutningsvis 

beskriver avsnitt 2.9 vad ImageMagick är och avsnitt 2.10 beskriver Bottom-hat 

transform, vilken är en typ av operation som finns tillgänglig via ImageMagick. 

2.1 Textigenkänning 

Textigenkänning eller Optical Character Recognition (OCR) [2] är en mjukvara vars 

syfte är att digitalisera maskinskriven, handskriven eller tryckt text. Denna process 

består vanligtvis av minst fyra faser, vilka är följande [3]:   

1. Bildanskaffning. En bild hämtas från en extern källa, till exempel en kamera 

eller en scanner. 

2. Förbehandling. Olika bearbetningar som till exempel brusreduktion, 

konvertering till en binär bild1 och borttagning av streck och justering av 

lutande text kan göras för att öka möjligheterna till en lyckad digitalisering 

[2].  

                                                        
1 En bild vars pixlar endast kan anta två färger. Vanligtvis svart och vit [4]. 
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3. Konvertering. I denna fas av processen sker digitaliseringen från bild till 

maskintext. Detta arbete kommer inte att fokusera på denna fas då Computer 

Vision API är black box (se figur 2.1). 

4. Efterbehandling. Olika typer av bearbetningar görs för att minska risken för 

fel i texten. Exempel på detta kan vara att använda rättstavningsverktyg eller 

andra verktyg för att korrigera texten på ett fördelaktigt sätt beroende på 

dess befintliga kontext. 

 
Figur 2.1: Black box innebär att systemets interna struktur är okänd medan White box innebär att den interna 

strukturen är känd [5]. 

2.2  Computer Vision API 

Computer Vision API [6] är en molnbaserad tjänst och en del av Microsofts kognitiva 

tjänster. Computer Vision API erbjuder en mängd tjänster för analys av bilder via sitt 

applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), däribland igenkänning av handskriven 

och maskinskriven text som detta arbete kommer att fokusera på. Ett API är ett sätt 

att knyta samman mjukvarukomponenter i form av ett bibliotek med kvalitetssäkrad 

kod [7]. Koden i dessa bibliotek är ofta inkapslade, vilket innebär att de som använder 

ett API endast har tillgång till inparametrar och returvärden. Detta innebär i sin tur 

att den interna strukturen av en funktion kan ändras så länge det inte påverkar 

inparametrar och returtyp [8]. Nedan beskrivs Microsofts tjänster för analys av 

maskinskriven och handskriven text. 

2.2.1 Maskinskriven text 

I avsnitt 2.1 beskrivs OCR som en mjukvara vars syfte är att digitalisera 

maskinskriven, handskriven eller tryckt text. Framöver i rapporten kommer vi dock 

att frångå denna definition och endast kalla digitaliseringen av den maskinskrivna 

texten för OCR, eftersom Microsoft valt att kalla sitt API för analys av maskinskriven 

text för OCR.  
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Vid analys av maskinskriven text erbjuder Computer Vision API, utöver 

digitalisering av texten, en rad operationer som ger ytterligare information kring den 

text som analyserats. En av dessa operationer är automatisk språkigenkänning vilket 

innebär att tjänsten kan, utifrån den analyserade texten, ange vilket språk texten är 

skriven på. I skrivande stund finns det stöd för 25 språk, däribland svenska och 

engelska.  

En annan viktig operation som tillhandahålls är rotation av text, vilket måste 

göras om texten som ska analyseras inte är horisontell. Detta innebär att lutande text 

roteras tills vinkeln är 0 grader i förhållande till den horisontella axeln (se figur 2.2). 

 
Figur 2.2: Textrotation 

Den information som erhålls efter analys är den digitaliserade texten, vilket språk 

texten är skriven i samt orientering på texten, det vill säga eventuell lutning angiven i 

grader samt vilka koordinater de ord som digitaliserats har. 

2.2.2 Handskriven text 

Computer Visions analys av handskriven text digitaliserar text skriven för hand på 

olika underlag. Denna tjänst är för närvarande under utveckling av Microsoft vilket 

medför att endast text skriven med bokstäver från det engelska alfabetet kan tolkas. 

Utöver denna avgränsning finns det tre andra begränsningar som måste tas i 

beaktande vid utnyttjande av denna tjänst, vilka är följande [7]: 

 Maximal storlek på bild får ej överskrida 3200 x 3200pixlar 

 Maximal filstorlek får ej överskrida 4 MB 

 Filformat som stöds är JPEG, PNG och BMP 

2.3 Visual Studio 

Visual Studio är en utvecklingsmiljö skapad av Microsoft med stöd för Windows och 

Mac. Miljön gör det möjligt att skriva och redigera kod samt debugga, bygga, testa och 
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publicera applikationer för Windows, Android, iOS, webben och molnet [9]. Då Visual 

Studio är så omfattande beskrivs i underliggande avsnitt endast de delar och verktyg 

som är relevanta för detta arbete. 

2.3.1 Projekt & Solution 

Ett projekt i Visual Studio innehåller bland annat all källkod, datafiler, ikoner och 

bilder, det vill säga allt som krävs för att kompilera projektet till en exekverbar fil, ett 

bibliotek eller en webbsida. Utöver detta innehåller ett projekt även 

kompilatorinställningar och konfigurationsfiler som beskriver hur kommunikation 

mellan projektet och eventuella tjänster eller komponenter som används sker.  

I Visual Studio är en solution en behållare där projekt, inte nödvändigtvis av 

samma typ, med någon form av relation till varandra förvaras tillsammans med 

information och filer som inte är unika för de enskilda projekten. 

Solutions och dess projekt visualiseras i form av ett katalogträd i Visual Studios 

Solution Explorer vilket gör det lätt att navigera och redigera filer i olika projekt [10]. 

2.3.2 NuGet 

Visual Studio tillhandahåller ett enkelt sätt att skapa, dela och återanvända kod i form 

av NuGet-paket. Ett NuGet-paket är en ZIP-fil med filtillägget .nupkg och består 

vanligtvis av kompilerad kod och en del andra filer som är nödvändiga för de projekt 

där paketen installeras [11]. På NuGets hemsida, www.nuget.org, finns i skrivande 

stund över 100,000 unika paket som skapats och delats av användare runt om i 

världen och som kan installeras direkt i ett projekt som utvecklats med .NET 

ramverket (se avsnitt 2.6.2). 

Visual Studio tillhandahåller ett grafiskt och ett textbaserat gränssnitt, NuGet 

Package Manager, där användaren direkt kan söka efter paket, läsa 

paketbeskrivningar samt installera dem i ett eller flera projekt. 

2.3.3 Versionshantering 

Ett versionshanteringssystem används för att dokumentera hur kod i ett system 

ändras över tid. Dessa system gör det även möjligt att återgå till tidigare versioner av 

lösningen om så önskas.  
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Visual Studio stöder två typer av versionshanteringssystem, Git och Team 

Foundation Version Control (TFVC) [12]. Den största skillnaden mellan dessa två typer 

av system är att TFVC är ett centraliserat versionshanteringssystem medan Git är ett 

distribuerat. Att Git, som är det mest använda versionshanteringssystemet, är 

distribuerat innebär att varje lokal kopia som ändringar görs på vid utveckling är en 

fullständig kopia av den ursprungliga lösningen. Med TFVC lagras den fullständiga 

lösningen centralt på en server och ändringar som görs sker direkt på denna.  

En stor fördel med att använda distribuerade system är att den fullständiga 

lösningen finns tillgänglig lokalt på flera ställen, vilket innebär att om servern där all 

data ligger lagrad skulle krascha är sannolikheten att lösningen finns sparad lokalt 

hög. 

2.3.4 Entity Framework 

Entity Framework (EF) finns tillgängligt som NuGet-paket (se avsnitt 2.3.2) vilket gör 

det enkelt att ladda ned och installera via NuGet Packet Manager i Visual Studio. EF är 

ett Object-Relational Mapping-ramverk (ORM) [13], vars uppgift är att konvertera 

databastabeller till objekt och vice versa.   

ORM-ramverk möjliggör omvandling av inkompatibla datatyper i 

objektorienterade programmeringsspråk. ORM-ramverk introducerades när 

objektorienterad programmering började bli populärt och utvecklare fortfarande 

använde traditionella metoder för att hämta data. Den data som hämtades från 

databasen var inte objektorienterad utan bestod istället av rader och kolumner, vilket 

innebar att utvecklare blev tvungna att skriva kod för att koppla data till objekt. ORM-

ramverkets uppgift är att hämta data från en databas och översätta den till 

programspråksspeficika objekt. Ramverket kan även ta förändringar som skett i 

dessa objekt och spara dem direkt till databasen. 

EF tillåter användaren att definiera systemets datamodeller i form av C#-objekt. 

När användaren definierar systemets modeller behöver denne inte ta databasen i 

beaktande, utan utformar modellerna utifrån systemets behov. En klass i EF 

motsvarar en tabell i SQL och ett attribut motsvarar en kolumn. Ett exempel på ett 

objekt i EF och dess SQL-motsvarighet illustreras i figur 2.3. 

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/
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Figur 2.3: Jämförelse mellan en modell i EF och dess SQL-motsvarighet. 

EF tillhandahåller mycket mer funktionalitet än att bara omvandla databassvar till 

objekt och att skapa tabeller baserade på modeller. Exempelvis skapas relationer i 

databasen automatiskt för att spegla de relationer som definierats mellan olika 

modeller. 

 
Figur 2.4: Automatiskt genererad mappningstabell. 

I figur 2.4 ovan har Student och Course ett många till många förhållande, där en Kurs 

kan ha många studenter och en Student kan delta i flera kurser. För att skapa ett 

många till många förhållande i SQL bör en mappningstabell nyttjas [14]. I fallet ovan 

har EF automatiskt genererat den mappningstabell, StudentCourse, som behövs för 

relationen mellan Student och Course. 

2.4 Molntjänster 

National Institute of Standards and Technology (NIST) [15] definierar en molntjänst 

som en modell vars syfte är att snabbt och med minimal arbetsinsats kunna 

tillhandahålla ständigt tillgängliga, konfigurerbara resurser såsom nätverk, servrar, 

lagring, applikationer och andra tjänster. Denna modell för molntjänster är 

sammansatt av fem huvudsakliga egenskaper som beskrivs i avsnitt 2.4.1, tre 
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servicemodeller vilka beskrivs i avsnitt 2.4.2 och avslutningsvis fyra 

distributionsmodeller som beskrivs i avsnitt 2.4.3 [16]. 

2.4.1 Huvudsakliga egenskaper 

De fem huvudsakliga egenskaperna som definierar en molntjänst enligt NIST är 

följande:  

On-demand self-service. En användare ska kunna begära beräkningskapacitet efter 

behov, utan att behöva ha personlig kontakt med tjänsteleverantören. 

Broad network access. Resurser ska finnas tillgängliga från olika plattformar. Detta 

tillämpas genom standardmekanismer, det vill säga inga specifika lösningar 

för varje enskild plattform. 

Resource pooling. Denna egenskap avser möjligheten att på en abstrakt nivå, 

exempelvis land, område eller datacenter, ange i vilken region resurserna ska 

hysas. 

Rapid elasticity. Resurser ska vara elastiskt anpassningsbara för att möta 

användarens efterfrågan. Detta medför att det ur användarens perspektiv 

framstår som att kapaciteten hos resurserna är obegränsade. 

Measured service. Resurser som erbjuds ska vara mätbara så att användaren endast 

betalar för de resurser som nyttjas. 

2.4.2 Servicemodeller 

De tre servicemodellerna är följande: 

Software as a service (SaaS). Användaren ges möjlighet att använda tjänster som 

körs på leverantörens molninfrastruktur. Tjänsterna är tillgängliga via tunna 

klienter, exempelvis webbläsare, eller via ett API. Användaren kontrollerar 

eller hanterar inte underliggande infrastruktur bortsett från vissa 

användarspecifika inställningar. 

Platform as a Service (PaaS). Användare ges möjlighet att distribuera programvara 

som har skapats med verktyg och bibliotek som stöds av leverantören (med 
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vissa undantag). Användare kontrollerar inte den underliggande 

infrastrukturen utan tilldelas istället kontroll över de distribuerade 

applikationerna samt eventuellt konfiguration av värdmiljön för 

programvaran. 

Infrastructure as a Service (IaaS). Användare ges möjlighet att distribuera och driva 

godtycklig programvara (exempelvis ett operativsystem) på resurser 

tillhandahållna av leverantören. Dessa resurser inkluderar bland annat 

beräkningskapacitet, lagring och nätverk, vilka kontrolleras av leverantören. 

Användare tilldelas kontroll över operativsystem, distribuerade applikationer, 

lagring och i vissa fall även nätverkskomponenter. 

2.4.3 Distributionsmodeller 

De fyra distributionssmodellerna är följande: 

Private cloud. Denna modell är avsedd att användas av en organisation med flera 

avdelningar. Den kan hanteras, drivas och ägas av organisationen, en tredje 

part eller en kombination av dessa. Vid användning av denna modell hyses 

resurserna i organisationens lokaler eller på en godtycklig plats. 

Public cloud. Denna modell är avsedd för öppen användning av allmänheten och kan 

ägas, hanteras, och drivas av till exempel en affärs-, akademisk eller statlig 

organisation. Vid användning av denna modell hyses resurserna hos 

tjänsteleverantören. 

Community cloud. Denna modell är avsedd för en konsumentgrupp från en 

organisation med delade angelägenheter vad gäller till exempel uppdrag eller 

säkerhet. Molninfrastrukturen kan ägas, hanteras och drivas av en eller flera 

organisationer, en tredje part eller en kombination av dessa. Vid användning 

av denna modell hyses resurserna i någon av organisationernas lokaler eller 

på godtycklig plats. 

Hybrid cloud. Denna infrastruktur är en sammanslagning av två eller fler av de 

föregående modellerna. Modellerna förblir enskilda entiteter och förbinds med 
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standardiserad eller patenterad teknologi som tillåter delning av data och 

applikationer mellan de olika modellerna. 

2.5 Microsoft Azure 

Azure [17] är Microsofts egen plattform för molntjänster och består av en mängd 

olika resurser som kan nyttjas av utvecklare för att bygga, hantera och distribuera 

molnbaserade applikationer [18]. Dessa resurser finns tillgängliga via Azure Portal 

som är en webbaserad kontrollpanel där användare kan skapa, redigera och ta bort 

resurser efter behov (se figur 2.5). Azure erbjuder samtliga av de tre 

servicemodellerna SaaS, PaaS samt IaaS, vilka beskrivs i 2.4.2. 

 
Figur 2.5: Azure Portal 

Vid driftsättning av nya resurser måste valet av värdregion göras, det vill säga den 

region som hyser resursen geografiskt. Valet av värdregion kan vara av betydelse om 

en applikation eller individuell resurs förväntas svara med en låg latens, exempelvis 

en webbapplikation eller en databas. Detta eftersom ett stort geografiskt avstånd kan 

resultera i en hög responstid. I skrivande stund erbjuder Azure 36 regioner att välja 

mellan med planer att utöka med ytterligare sex [19]. 

 

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure
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2.5.1  Logic App 

Logic App är en resurs som gör det enkelt att automatisera processer utan att skriva 

kod. Istället för att skriva kod tillåter Logic App användare att automatisera processer 

genom att skapa visuella arbetsflöden direkt i Azure-portalen via en designer (se 

figur 2.6). 

 
Figur 2.6: Logic App designer 

Första komponenten i en Logic App är alltid en trigger, vilken startar arbetsflödet och 

hämtar eventuell data som är relaterad till triggern. Det finns ett flertal fördefinierade 

triggers att välja mellan i Azure. I figur 2.6 används en mail-trigger där indata är ett e-

postmeddelande. Här finns möjligheten att hämta ut information om till exempel vem 

som skickat meddelandet, huruvida det finns bilagor i meddelandet samt när det 

skickades och så vidare. 

2.5.2  Blob Storage 

Blob Storage är en resurs i vilken ostrukturerad data lagras i form av ett objekt, även 

kallat en Blob, i en databashanterare. Ett Blob Storage består av tre komponenter (se 

figur 2.7). 
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Figur 2.7: Komponenter i ett Blob Storage 

All tillgång till Blob Storage sker genom ett storage account, vilket består av en 

container som tillhandahåller grupperade samlingar av blobbar. En blob är en fil av 

godtycklig typ och storlek. Azure tillhandahåller tre olika slags blobbar [20]: 

Block blob. Dessa är ideala för att lagra binära filer eller text, såsom mediefiler och 

dokument. En enstaka Block Blob kan rymma upp till 50 000 block à 100 MB 

för en kombinerad lagringsstorlek på cirka 4,75 TB. 

Append blob. Dessa består av block och är optimerade för exempelvis loggning då 

nya block läggs till i slutet av blobben. Det är inte möjligt att uppdatera eller 

radera redan existerande block i denna typ av blob. Blockstorleken kan variera 

mellan olika block i en och samma blob. En enstaka append blob kan rymma 

upp till 50 000 block à 4 MB för en kombinerad lagringsstorlek på cirka 195 

GB. 

Page blob. Dessa är effektiva när det behövs frekventa skriv- och läsoperationer. I 

Azure Virtual Machine [21] används exempelvis page blobs som system- och 

lagringsdiskar. Page blob har en maximal lagringsstorlek på 1 TB. 

Blob Storage är tillgängliga via HTTP eller HTTPS för att hämta och lagra data. Vanliga 

användningsområden av ett Blob Storage är följande [22]:  

 Direktströmning av video- eller ljudfiler.  

 Lagring av bilder och dokument för direkt tillgång via en webbläsare.  

 Lagring av data för distribuerad tillgång, säkerhetskopiering och arkivering.  

 Lagring av data för analys av en Azure- resurs eller tjänst. 
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2.5.3  Function App 

En Function App kan liknas vid en metod eller funktion med skillnaden att den hyses i 

molnet, vilket innebär att användaren inte behöver ta underliggande struktur i 

beaktande. En Function App kan implementeras med hjälp av en mängd olika 

programspråk. En Function App anropas av en så kallad trigger som aktiveras när ett, 

av användaren, fördefinierat scenario uppstår. Dessa scenarion kan variera beroende 

på användarens behov. Några vanliga exempel på triggers är följande: [23] 

 HTTP trigger. Funktionen anropas vid mottagande av en HTTP-request.  

 Timer trigger. Funktionen anropas med ett godtyckligt tidsintervall.  

 Blob trigger. Funktionen anropas när en blob läggs till i en container där den 

nya blobben sedan kan bearbetas i funktionen i form av en dataström. 

2.6 Active Server Pages .NET & Model View Controller 

Detta avsnitt kommer huvudsakligen att fokusera på Model View Controller (MVC) och 

Active Servers Pages (ASP) .NET MVC. Avsnitt 2.6.1 ger en överblick av MVC-

arkitekturen och dess olika beståndsdelar. I avsnitt 2.6.2 ges en övergripande 

beskrivning av ASP.NET MVC. 

2.6.1  MVC 

MVC-arkitekturen separerar en applikation i tre huvudsakliga komponenter: data och 

logik (Model), presentation (View) och inputlogik (Controller), vilket illustreras i 

figur 2.8. Detta görs för att separera det sätt som information representeras internt i 

systemet från hur det presenteras för användaren [24]. 

 
Figur 2.8: Model View Controller 
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MVC tillämpar en designprincip som kallas Separation of Concerns (SoC). Syftet med 

SoC är att separera applikationen i väldefinierade delar vilka adresserar olika 

funktioner i programmet. Om en applikations olika delar är ordentligt separerade i 

enlighet med SoC kan de olika modulerna utvecklas och uppdateras separat från 

varandra. En av de största fördelarna med SoC är möjligheten att ändra och modifiera 

kod i en modul utan att behöva göra förändringar i kringliggande moduler [25]. 

2.6.2  ASP.NET 

ASP.NET avser webb-delen av .NET-ramverket och är ett ramverk för utveckling av 

dynamiska webbsidor. ASP.NET-webbsidor är inte statiska, utan har exekverbar kod 

på serversidan vilken tillåter dem att leverera data till användaren dynamiskt.  

2.7 SSMS - Microsoft SQL Server Management Studio 

SSMS är en miljö som används för att komma åt, konfigurera, hantera, administrera 

och utveckla komponenter i Microsoft SQL Server, Azure SQL och SQL Data 

Warehouse.  

SSMS tillhandahåller bland annat grafiska verktyg och skriptredigerare för att ge 

en översikt över, redigera och hämta data från Microsoft SQL Server, Azure SQL eller 

SQL Data Warehouse [26]. I SSMS finns Object Explorer som visualiserar alla 

komponenter i databasen, till exempel tabeller, nycklar och attribut. Detta 

visualiseras i form av ett katalogträd som med enkelhet kan expanderas eller minskas 

efter behov. SSMS tillhandahåller även andra former av visualisering som till exempel 

generering av Entity-Relationship (ER)-diagram. 

2.8  JSON - JavaScript Object Notation 

JSON är ett textbaserat filformat som används för att utbyta data mellan olika system.  

Formatet är lätt att tyda av maskiner och lätt att läsa av människor, vilket framgår i 

figur 2.9. JSON är språkoberoende och kan därför lätt hanteras i de flesta 

programmeringsspråk [27]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
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Figur 2.9: Objektformat 

2.9  ImageMagick 

ImageMagick.NET [28] är ett omfattande bibliotek för bearbetning av bilder med stöd 

för över 100 filformat. ImageMagick kan installeras direkt via NuGet Packet Manager i 

Visual Studio och tillhandahåller bland annat enkla operationer på bilder, som till 

exempel rotation, spegling, storleksändring samt konvertering av filformat. Utöver 

dessa operationer tillhandahåller ImageMagick också mer avancerade åtgärder på 

bilder som exempelvis morfologi2. I kommande avsnitt beskrivs Bottom-hat 

transform, vilket är den operation inom morfologin som är relevant för detta arbete. 

2.10 Bottom-hat transform 

Bottom-hat transform[29] är en operation vars syfte är att urskilja element och 

detaljer ur binära bilder. Resultatet av denna operation är en bild där alla objekt som 

är större än det angivna strukturelementet har avlägsnats. Matematiskt kan Bottom-

hat transform beskrivas med följande formel: 

𝑇𝑏 (𝑓) = 𝑓 ⋅ 𝑏 − 𝑓 

 Där 𝑓 är den ursprungliga binära bilden som ska redigeras 

 𝑏 är det angivna strukturelementet 

 ⋅ är Closing Operation och består av två steg, Erosion och Dilation. 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Teknik och teori som används vid analys och behandling av geometriska strukturer inom digital 
bildbehandling 
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Strukturelement. Detta är ett element eller en mall som används för att undersöka 

vilka objekt som passar eller inte passar in i en given binär bild. Ett sådant 

element används av de flesta operationer inom morfologi för att ange vilken 

form och storlek de objekt som ska redigeras ska ha [30]. Detta element är i sig 

själv en binär bild där storleken anges i form av en matris av godtycklig storlek 

beroende på formen av objekten som ska redigeras. Strukturelementet jämförs 

med varje pixel i bilden med utgångspunkt i origo och har en given 

centralpunkt vilket varje jämförelse utgår från. Vanligtvis ligger denna punkt i 

mitten av objektet om de är symmetriska, men den kan också flyttas vid behov. 

I figur 2.10 illustreras ett strukturelement med storleken 3 x 1 pixlar och en 

angiven centralpunkt i mitten. 

 

Figur 2.10: Strukturelement 

Closing Operation. Denna operation är en sammansättning av två operationer, 

Erosion och Dilation. Båda dessa operationer är grundläggande inom 

morfologi och alla de övriga morfologiska operationerna härleds från dessa 

två. Båda operationerna kräver ett angivet strukturelement och en binär bild 

för att jämföra och avgöra vilka pixlar som ska ändras och vilka som ska förbli 

oförändrade. 

Erosion. Detta är den första operationen som utförs på ursprungsbilden. I denna 

operation jämförs strukturelementet mot varje pixel i den angivna bilden. För 

varje pixel där hela strukturelementet passar in förblir den pixel i bilden, som 

strukturelementets centralpixel befinner sig på svart, medan de pixlar där 

strukturelementet inte passar in omvandlas till vita [31]. I figur 2.11 illustreras 

erosion-operationen på en bild med storlek 7 𝑥 7 pixlar och ett 

strukturelement med storleken 3 𝑥 1 pixlar. Exemplet i figur 2.11 utgår från 

koordinat (2,6) eftersom ingen match mellan denna punkt och origo har skett. 

Den gröna pixeln indikerar att strukturelementet fått en match och att pixeln 

som centralpunkten befinner sig på konverteras till svart när 

strukturelementet har passerat samtliga pixlar i bilden.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Structuring_element
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Figur 2.11: Resultat av erosion-operation 

Dilation. Detta är den andra operationen som utförs på bilden. Denna operation tar 

resultatet av föregående operation, det vill säga den binära bilden som utsatts 

för erosion. Den tar också samma strukturelement som föregående operation. 

Strukturelementet jämförs mot alla pixlar en gång till men denna gång 

konverteras den pixel som överlappas av strukturelementets centralpunkt till 

svart om någon del av strukturelementet överlappar en svart pixel i bilden 

[32] (se figur 2.12). 

 
Figur 2.12: Resultat av dilation-operation 

Efter att closing operation är avslutad och resultatet ser ut som i figur 2.12 återstår 

endast att plocka bort de objekt som finns kvar från den ursprungliga bilden i figur 



 

20 
 

2.11. Efter att detta är gjort återstår de objekt som ska bevaras i bilderna. I figur 2.13 

syns slutresultatet av en bottom-hat transform på en bild av storlek 7 𝑥 7 pixlar och 

med ett strukturelement av storlek 3 𝑥 1 pixlar. 

 
Figur 2.13: Resultat av bottom-hat transform 
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3. Design & Implementation 

I avsnitt 3.1 visualiseras och beskrivs systemets design övergripande. I avsnitt 3.2 

beskrivs den utvecklingsmiljö som använts samt vilka delar som utvecklats i denna. 

Utöver detta beskrivs även det versionshanteringssystem som använts. I avsnitt 3.3 

till 3.5 ges en detaljerad beskrivning av hur vi valt att designa och implementera vår 

Logic App, Blob Storage och Function App. Detta följs av avsnitt 3.6 där de 

förbehandlingsmetoder som använts anges, samt resultatet av dessa. 

Efterbehandlingsmetoder beskrivs i avsnitt 3.7 där design och implementation av de 

algoritmer som formaterar och extraherar den data vi är intresserade av redovisas. I 

avsnitt 3.8 ges en övergripande beskrivning av den webbapplikation som 

implementerats. Avslutningsvis beskrivs designen och implementationen av 

databasen i avsnitt 3.9. 

3.1 Övergripande design 

Systemet består av sju avgränsade komponenter vilka illustreras i figur 3.1. Sex av de 

sju komponenterna hyses i molnet, och den sjunde är en skanner som med fördel kan 

producera bilder av hög kvalitet. Nedan följer en övergripande beskrivning av hela 

arbetsflödet.  

 
Figur 3.1: Systemets övergripande design. 

En ifylld blankett skannas in och skickas sedan av skannern som bilaga i ett e-

postmeddelande till den mottagaradress som är angiven i Logic-appen. Logic-appen 

är konfigurerad till att triggas var tionde sekund varpå inkorgen hos 
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mottagaradressen avsöks efter nyinkomna meddelanden. För varje bifogad blankett 

skapas en ny blob som sedan läggs i blob storage. I detta system fyller blob storage 

ungefär samma funktion som en kö. 

Function-appen är konfigurerad till att trigga när en ny blob läggs till i en angiven 

container i blob storage. När en ny blob inkommer skickas bilden på blanketten i en 

förfrågan till Computer Vision API. Svarsmeddelandet från API:t, vilket är i form av ett 

JSON-objekt, lagras sedan i databasen tillsammans med bilden på blanketten.  

I webbapplikationen går det sedan att titta på svarsmeddelanden och tillhörande 

blankett för att analysera hur väl Computer Vision API lyckats digitalisera texten i 

bilden. Från det att en blankett skickas in kan det ta mellan tre och tio minuter innan 

resultatet finns tillgängligt i databasen. För att kringgå denna långa process valde vi 

att implementera funktionalitet i webbapplikationen vilken gör det möjligt att ladda 

upp blanketter som skickas direkt till API:t. Förhållandet mellan webbapplikationen 

och Computer Vision API illustreras genom en streckad linje i figur 3.1. Linjen är 

streckad för att betona att relationen inte är en del av systemets ursprungliga design 

utan enbart fungerar som ett utvecklingsverktyg under arbetets gång. Detta 

resulterar i att för- och efterbehandling utförs i webbapplikationen istället för i 

Function-appen där det, enligt den ursprungliga designen, skulle ske. 

I följande avsnitt beskrivs designen av de enskilda komponenterna i detalj samt 

hur vi valt att implementera dessa för att skapa en komplett lösning. 

3.2 Utvecklingsmiljö 

Då vi använder Microsoft-tjänster i arbetet är det väldigt fördelaktigt att vi även 

använder oss av deras egen utvecklingsmiljö, Visual Studio 2017 (VS). 

Systemlösningen i VS består av de tre projekt som finns listade i figur 3.2 nedan. 

 
Figur 3.2: Systemlösningen i Visual Studio 

LogicApp-projektet innehåller vår Logic App, FunctionApp-projektet innehåller vår 

Funktion App och WebApp vår webbapplikation. 
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Denna struktur valde vi för att göra det enkelt och smidigt att komma åt alla 

systemets komponenter från ett och samma ställe under utvecklingen. Samtliga 

projekt publiceras sedan till Azure där resurser allokeras och tjänster med 

motsvarande konfigurationer skapas, alternativt uppdateras. Alternativet hade varit 

att utveckla Logic-appen och funktionen i Azure-portalen och webbapplikationen i 

Visual Studio och sedan förvalta dem från olika ställen. 

För att kunna arbeta med systemet parallellt och även försäkra oss om att 

källkoden inte försvinner använder vi oss av ett versionshanteringssystem. 

Microsofts Team Foundation Server (TFS) är integrerat i Visual Studio vilket gör det 

enkelt att använda och det stödjer både Git och TFVC. Vi har valt att använda oss av 

Git, dels eftersom det är lätt att använda men även för att vi vill ha ett distribuerat 

versionshanteringssystem. Under utvecklingen har vi även haft fler projekt, som varit 

oberoende av denna lösning, för att testa vissa funktionaliteter innan vi 

implementerat dem i systemet. 

3.3 Logic App 

Vi valde att använda oss av en Logic App för att plocka ur bilagorna ur de mail som 

skickas från skannern. Detta eftersom Logic App-designern, som finns i Azure-

portalen eller som NuGet-paket i Visual Studio, gör det enkelt att skapa kraftfulla 

dataflöden med minimal ansträngning.  Logic-appens syfte är att ta emot ett mail, 

skickat från en utvald skanner till en angiven e-mailadress, med en eller flera bilder 

som bilaga för att sedan skapa enskilda blobbar för varje bild och spara dessa i Blob 

Storage. Då vi använder en privat mailadress vid utvecklingen av detta projekt har vi 

valt att radera varje mail efter att blobben har skapats, vilket framgår i figur 3.3. 

Logic-appen är implementerad och designad med hjälp av Logic App Designer i 

Visual Studio. Denna designer är identisk med den som tillhandahålls i Azure-

portalen (se figur 2.6 i avsnitt 2.5.1). Logic App Designer genererar en JSON-mall som 

sedan kan redigeras, underhållas och uppdateras direkt via JSON-filen i projektet eller 

med hjälp av Logic App-Designern i Visual Studio eller i Azure-portalen. Figur 3.3 

visar hur Logic-appen är designad med Logic App-Designern i Visual Studio och i 

bilaga A finns koden som genereras utifrån denna. 
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Figur 3.3: Designvy av Logic-appen 

3.4 Blob Storage 

Vid mellanlagring av de inskannade blanketterna gjordes beslutet att använda ett 

Blob Storage (se avsnitt 2.5.2). Följande tre anledningar ligger till grund för att vi 

valde Blob Storage:  

Kompatibilitet med Logic App. Blob Storage är kompatibla med Logic App vilket gör 

det väldigt enkelt att inkludera dem i arbetsflöden. 

Oformaterad binär lagring. Blob Storage är ideala för att lagra binära filer, som till 

exempel mediefiler och dokument. 

Tillgänglighet. Blob Storage är lättillgängliga via HTTP eller HTTPS. 

Tillgänglighet visade sig i slutändan inte vara en nödvändig egenskap då tillträde till 

Blob Storage enbart sker genom function-appen. 

Först skapades ett Blob Storage som hyser en container (se figur 2.7 i avsnitt 

2.5.2) kallad mail. För varje inkommande e-postmeddelande med en bifogad bild 
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skapas en ny blob som lagras i mail-containern. Function-appen är konfigurerad till 

att trigga varje gång en ny blob tillkommer i mail-containern. 

3.5 Function App 

Function Apps kan liksom Logic Apps designas och implementeras direkt i Azure-

portalen eller via Visual Studio. Vi har valt att använda det senare alternativet av 

följande anledningar: 

 Alla systemets komponenter ska finnas tillgängliga på samma ställe 

 Visual Studio tillhandahåller, till skillnad från portalen, IntelliSense, vilket 

innebär att utvecklare får tillgång till bland annat parameterinformation, 

aktuella attribut och autokorrigering av variabelnamn med mera i realtid [33]. 

Ändringar som görs lokalt i funktionen via Visual Studio måste publiceras i Azure 

innan ändringarna träder i kraft.  

Funktionen triggas när en blob läggs till i mail container i Blob Storage, varpå 

funktionen utför följande uppgifter: 

1. Inläsning och mellanlagring av dataströmmen (blobben). Dataströmmen går 

bara att läsa en gång och är sedan förbrukad. Eftersom bilden ska skickas till 

Computer Vision API och även lagras i databasen blir denna mellanlagring 

nödvändig.  

2. Förbehandling av bilder. Denna behandling görs för att förenkla 

bearbetningen av framförallt den handskrivna texten men även den 

maskinskrivna och därmed ge ett bättre resultat vid digitaliseringen av texten. 

(se avsnitt 3.6) 

3. Anrop av Computer Vision API med förbehandlad bild. 

4. Mottagande av JSON-svar från Computer Vision API och sedan lagring av detta 

i databasen tillsammans med den ursprungliga bilden. 

Dessa fyra steg är implementerade som enskilda metoder i Function-appen för att 

underlätta underhåll samt ge utvecklare en snabb överblick av funktionen. Då vi 
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utvecklat majoriteten av funktionaliteten i webbapplikationen är inte alla dessa steg 

fullt implementerade i Funktion-appen, vilket framgår av Bilaga C. 

3.6 Förbehandling av bilder 

Förbehandling av bilder som ska analyseras av Computer Vision API sker antingen i 

function-appen eller i webbapplikationen och består av ett antal steg eller faser som 

utförs för att underlätta analysen av bilder. Vissa steg i denna process har anpassats 

efter de begränsningar som finns i bland annat Computer Vision gällande filformat 

och bildstorlek. Vi använder NuGet-paketet ImageMagick för all förbehandling av 

bilder då det innehåller den funktionalitet vi behöver för att uppnå de resultat som 

önskas. 

3.6.1 Beskärning av bilder 

För att en analys ska utföras med godtagbart resultat måste blanketten skannas in 

med en kvalitet på minst 300 dpi, vilket motsvara 2480 x 3507pixlar. Detta leder till 

att storleken på bilden överskrider gränsen för den maximala storleken på 3200 x 

3200 pixlar angiven för Computer Vision API. Då det endast är höjden på blanketten 

som överskrider gränsen beskärs bilden i toppen och botten så att totala höjden på 

bilden underskrider 3200 pixlar. Detta görs med hjälp av en beskärningsfunktion som 

finns att tillgå i ImageMagick. 

3.6.2 Morfologi 

Vi använder oss av morfologi för att avlägsna redundanta linjer i blanketterna. Detta 

görs för att reducera sannolikheten att fel uppstår vid digitalisering av främst den 

handskrivna texten men även den maskinskrivna texten. 

Även här använder vi ImageMagick för att med relativ enkelhet kunna utföra 

olika morfologiska operationer på de inskannade blanketterna. Den operation som 

används kallas bottom-hat transform (se avsnitt 2.10). Denna operation kan endast 

utföras på binära eller gråskaliga bilder, vilket medför att alla bilder först måste 

konverteras. 
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En binär bild lagras som en bitmap3 i minnet vilket kräver att de bilder som 

skannas in först konverteras till detta format innan denna fas av förbehandlingen 

inleds. I figur 3.4 visas en för- och efterbild där de gröna fälten representerar de 

nyckelvärden som digitaliserats av Computer Vision API. 

 
Figur 3.4: Resultatet av de morfologiska operationerna. 

3.7 Efterbehandling av data 

Efterbehandling av svarsmeddelandet från Computer Vision API utförs i 

webbapplikationen till följd av att en blankett laddas upp. Svarsmeddelandet är i 

form av ett JSON-objekt och måste därför konverteras till ett C#-objekt innan data 

kan extraheras. JSON-objektet konverteras med hjälp av Json.NET vilket är ett 

ramverk för .NET som tillhandahålls av Newtonsoft [34] och kan installeras via NuGet 

                                                        
3 En array av bits, vilket medför att endast ettor (vit) och nollor (svart) kan lagras. 
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Packet Manager i Visual Studio. Json.NET tillhandahåller metoder för att konvertera 

JSON till C#-objekt och vice versa (se figur 3.5). 

 
Figur 3.5: Konvertering mellan JSON- och C#-objekt 

Det första som sker när en blankett laddas upp via webbapplikationen är en kontroll 

för att avgöra om texten är maskinskriven eller handskriven. Den parameter som 

används för att avgöra om en blankett är ifylld med maskin- eller handskriven text 

anges av användaren vid uppladdningstillfället. Denna kontroll är nödvändig för att 

avgöra vilken metod som ska anropas för att konvertera JSON-objektet till dess C# 

motsvarighet. Computer Vision API genererar olika svarsmeddelanden beroende på 

om det är maskin- eller handskriven text som ska digitaliseras, vilket resulterar i att 

de måste konverteras på olika vis (se figur 3.6).  

  
Figur 3.6: Kontroll så att rätt konvertering sker.  

I figur 3.7 framgår skillnaderna mellan de båda svarsobjekten och i bilaga B finns ett 

exempel på ett JSON-objekt vilket är av typen OCR. 
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Figur 3.7: Svarsmeddelandeobjekt 

Till följd av att JSON-objektet har blivit konverterat till C# kan processen att 

extrahera den data vi är intresserade av påbörjas. För utvinning av data har vi skapat 

en klass, Parser, som består av ett antal metoder där data formateras och extraheras. 

Vid beskrivning av algoritmerna som extraherar data kommer begreppen nyckelord 

och nyckelvärde att användas frekvent. I figur 3.8 nedan framgår det vad dessa 

begrepp betyder. 

 

Figur 3.8: Förtydligande av Nyckelord och Nyckelvärde 
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Inledningsvis formateras texten med hjälp av ett reguljärt uttryck (se figur 3.9). Detta 

uttryck returnerar en strängvektor som sedan konverteras till en lista för att på så 

sätt kunna nyttja alla de listoperationer som C# tillhandahåller. Sedan utförs en 

kontroll för att plocka bort eventuella förekomster av tomma rader. 

 

Figur 3.9: Formatering av text 

För att extrahera nyckelvärden ur slutresultatet av formateringen, vilken illustreras i 

figur 3.10, finns två algoritmer: en primär och en sekundär.  

 

Figur 3.10: Slutresultatet av formateringen 

Den primära algoritmen (se figur 3.11) implementerades i samband med 

digitaliseringen av de maskinskrivna blanketterna. I denna algoritm jämförs varje rad 

i texten med blankettmallens alla nyckelord. Om raden innehåller ett av dessa 

nyckelord, sparas raden nedan, tillsammans med nyckelordet. Anledningen till att 

raden nedan sparas framgår i figur 3.10, där en rad med ett nyckelord följs av 

motsvarande nyckelvärde.  
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Figur 3.11: Primär algoritm 

En förutsättning för att denna algoritm ska kunna utvinna alla nyckelvärden ur en 

blankett, är att de rader som innehåller ett nyckelord alltid måste följas av 

motsvarande nyckelvärde. Det finns två problem som kan uppstå med denna 

algoritm, vilka är följande: 

Nyckelordet saknas. Detta resulterar i att det nyckelvärde som eftersöks ignoreras 

då nyckelordet aldrig påträffas. 

Nyckelvärdet saknas. När ett nyckelord påträffas eftersöks nästa rad efter ett 

nyckelvärde. Om även denna rad innehåller ett nyckelord innebär det att 

nyckelvärdet saknas. 

I samband med implementationen av digitalisering av maskinskriven text 

uppdagades aldrig dessa problem, då Computer Vision API knappast har några som 

helst svårigheter med att tyda maskinskriven text i bild. 

Problemen började förekomma först när digitalisering av handskriven text 

implementerades. Anledningen till detta var främst svårigheter vid digitalisering av 

nyckelorden, vilka är maskinskrivna. Resultatet av detta blev att digitaliseringen av 

vissa nyckelord misslyckades vilket i sin tur medförde att tillhörande nyckelvärde 

ignorerades. 

För att lösa detta problem implementerade vi ytterligare en algoritm (se figur 

3.12) vars syfte är att avlägsna alla rader som innehåller ett nyckelord. 
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Figur 3.12: Sekundär algoritm. 

Detta sker genom att först plocka bort den första raden som alltid innehåller namnet 

på blanketten, exempelvis Form 2 i figur 3.10. Sedan plockas alla rader som 

innehåller något nyckelord bort, vilket resulterar i en lista med lika många rader som 

nyckelord förutsatt att digitaliseringen utförts korrekt. Skulle detta inte vara fallet så 

returneras en tom lista eftersom någonting har gått fel. Om det finns lika många 

nyckelvärden som nyckelord så sammanfogas dessa till nyckelordspar och returneras 

i form av en lista.   

Även med denna algoritm kan problem uppkomma: eftersom nyckelordet och 

nyckelvärdet sammanfogas sekventiellt medför det att nyckelvärden kan kopplas 

samman med fel nyckelord. Om vi utgår från figur 3.10 och tänker oss att algoritmen 

har plockat bort alla nyckelord och endast nyckelvärden återstår skulle det se ut som 

i figur 3.13 nedan.  

 

Figur 3.13: Nyckelvärden som återstår efter borttagning av nyckelord. 

Sedan skulle varje enskild rad paras ihop med respektive nyckelord från mallen vilket 

resulterar i att sju stycken nya nyckelordspar bildas enligt figur 3.14 nedan.  
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Figur 3.14: Nyckelordspar som bildas om alla Nyckelvärden är funna. 

Om ett nyckelvärde försvinner vid digitaliseringen, exempelvis John, innebär det att 

alla värden blir förskjutna, vilket resulterar i att nyckelordsparen blir felaktiga, vilket 

framgår av figur 3.15 nedan. 

 
Figur 3.15: Nyckelordspar som bildas om alla Nyckelvärden ej är funna. 

Detta är anledningen till att listan endast returneras om det finns lika många 

nyckelvärden som nyckelord eftersom resultatet annars blir helt felaktigt. 

Efter att båda algoritmerna är färdiga jämförs resultatet för att avgöra vilken av 

dem som har funnit flest nyckelordspar (se figur 3.16). Eftersom den sekundära 

algoritmen endast returnerar nyckelordspar om alla är funna innebär det att 

resultatet av den primära algoritmen används om så inte är fallet. 

  

 

Figur 3.16: Jämförelse av resultat. 

3.8 Webbapplikation 

Syftet med webbapplikationen är att tillhandahålla en plattform där information finns 

lättillgänglig under arbetets genomförande. Genom att presentera data på ett enkelt 

och meningsfullt sätt strävar vi efter att minska den tid som krävs för att inspektera 

bilder och jämföra olika svarsresultat från Computer Vision API. Detta leder till att 
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mer tid kan spenderas på att finjustera algoritmer för både förbehandling av bilder 

samt efterbehandling av text.  

Efter att en blankett skannats in kan det ta några minuter innan svaret finns 

tillgängligt i databasen vid användning av den molnbaserade lösningen. För att 

kringgå de väntetider som normalt inträffar när en blankett skickas till molnet via det 

vanliga arbetsflödet, implementerar vi istället en funktion i webbapplikationen som 

gör det möjligt att sända blanketter direkt till Computer Vision API. Även dessa 

svarsmeddelanden lagras direkt i databasen och blir således tillgängliga för vidare 

analys på bara några sekunder. 

Webbapplikationen har fyra huvudsakliga funktioner: 

 Möjligheten att se en detaljerad vy av de blanketter som blivit analyserade av 

Computer Vision API. Här är det enkelt att se vilken text som har lyckats 

urskiljas tillsammans med information om vilken sorts blankett det är. 

 Möjligheten att ladda upp blanketter vilka omedelbart skickas till Computer 

Vision API:t varpå svarsmeddelanden lagras i databasen och blir tillgängliga 

genom detaljvyn. 

 Underlätta jämförelse av två blanketter och den text som urskilts, vilket är 

väldigt användbart då olika kalibreringar av bilders förbehandling skall 

jämföras, mer om detta i kapitel 4. 

 En samling av alla aktuella blankettmallar, information om dessa samt 

möjligheten att ladda upp nya mallar eller ladda ned redan befintliga. 

I fortsättningen av detta avsnitt täcks webbapplikationens olika sidor översiktligt. I 

figur 3.17 syns webbapplikationens startsida, även kallad “Forms”. Det är via denna 

sida alla inskannade blanketter i databasen finns tillgängliga. Tabellen på vänster sida 

ger en överskådlig blick av blanketten och dess egenskaper. Här finns även 

valmöjligheten att radera blanketter från databasen eller visa en detaljerad vy av en 

blankett. 
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Figur 3.17: Webbapplikationens startsida 

I detaljvyn finns all information om den inskannade blanketten tillgänglig (se figur 

3.18). Under fliken “Keywords” illustreras de nyckelvärden som identifierats vid 

efterbehandlingen. Om en match mellan nyckelord och nyckelvärde är gjord är fältets 

bakgrundsfärg grön, annars är den röd. Detta tillåter oss att snabbt identifiera 

huruvida efterbehandlingen varit lyckad eller ej. Under fliken Text syns resultatet av 

textformateringen i en textruta likt den i figur 3.10. Under fliken Json syns en textruta 

med blankettens oformaterade JSON-svarsmeddelande. Bilden på höger sida är den 

samma oavsett vilken flik som är vald, det är alltså bara vänsterspalten som ändrar 

vilken information som visas. 
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Figur 3.18: Detaljvy för blankett 

I applikationen finns det två vyer för att ladda upp filer: den ena för att ladda upp de 

blanketter som skickas till Computer Vision API för behandling och den andra för att 

ladda upp blankettmallar.  

I figur 3.19 syns vyn för uppladdning av blankettmallar. Här anges all information 

som kan tänkas behövas rörande blankettmallen. Likt vyn i figur 3.17 finns även en 

sida där alla blankettmallar listas och nedladdning är möjlig. 
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Figur 3.19: Uppladdningsvy för blankettmallar 

I figur 3.20 syns vyn för uppladdning av blanketter. Likt vyn för uppladdning av 

blankettmallar syns på höger sida en bild av den blankett som skall laddas upp, 

samtidigt som det på vänster sida finns fält för information om förbehandling och en 

checkbox för att ange om blanketten är maskin- eller handskriven. 

 

Figur 3.20: Uppladdningsvy för blanketter 
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3.9 SQL databas 

Detta avsnitt kommer huvudsakligen att fokusera på Entity Framework (EF) (se 

avsnitt 2.3.4) samt design och implementation av de databasentiteter som 

förekommer i systemet. Även de tabeller som genererats i SQL-databasen utifrån de 

ovannämnda entiteterna kommer diskuteras.   

Den första modellen vi skapade designades i syfte att lagra bilder på inskannade 

blanketter tillsammans med svarsresultatet från Computer Vision API. Detta 

var inledningsvis en väldigt simpel modell med enbart tre attribut (se figur 3.21). 

 

Figur 3.21: Första utformandet av blankettmodellen. 

Allt eftersom systemet utökades började större krav att ställas på den information 

som bör finnas tillgänglig om de inskannade blanketterna. Databasen blev under 

blankettutformningsfasen väldigt svår att navigera på grund av den stora mängd 

blanketter som skannats in. Vi löste detta problem genom att implementera 

möjligheten att, genom uppladdningsfunktionen i webbapplikationen, komplettera 

blanketter med en beskrivande text. Den slutgiltiga modellen illustreras nedan i figur 

3.22. 

 

Figur 3.22: Slutgiltiga utförandet av blankettmodellen. 

Utöver möjligheten att skriva en beskrivande text om blanketten tillkom i den 

slutgiltiga versionen även ytterligare attribut. Handwriting är en indikator på om den 

inskannade blanketten är handskriven eller ej, vilket är avgörande då blanketten 
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skickas till Computer Vision API. Created attributet är automatiskt satt till den 

tidpunkt då formuläret sparas till databasen. Sharpen, MaxHorizontal och 

MaxVerticalWidth avser samtliga kalibreringsinställningar som används vid 

förbehandling av bilden. Dessa anges vid uppladdningstillfället för att enkelt kunna 

jämföra blanketter med olika kalibreringsinställningar.  

Form refererar två andra modeller, varav den första, Template, är den 

blankettmall som blanketten är en utskrift av och den andra, FormKeywords är en 

samling av de nyckelordspar som identifierats vid efterbehandling av bilden. 

Template och FormKeyword illustreras i figur 3.23. 

 

Figur 3.23: Modellerna för Template, FormKeyword och TemplateKeyword 

Template har likt Forms ett attribut, Description, för beskrivande text. Name är 

namnet på formuläret, exempelvis “Ansökan om ledighet”. File är blankettmallen i 

form av ett word-dokument vilken är tillgänglig för nedladdning via 

webbapplikationen. Image är en bild på blankettmallen. Keyword är det namn som 

står skrivet längst upp på blanketten. Detta namn används för att identifiera vilken 

mall den blankett som skannats in är en utskrift av.  

FormKeyword består av en sträng, Value och ett TemplateKeyword, Keyword. 

TemplateKeywords är de nyckelord som finns i blankettmallen, exempelvis “Name”. 

Vid uppladdningstillfället av mallen populeras TemplateKeyword-samlingen i 

Template med nyckelord såsom “Name”, “Surname” och “Personal Identity Number”. 
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Value är det nyckelvärde användaren angivit som svar i blanketten. Ett FormKeyword 

kan se ut på följande vis: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝐾𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑. 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  "𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑁𝑎𝑚𝑒" 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  "𝐽𝑜ℎ𝑛" 

TemplateKeyword motsvarar alltså nyckelord och Value motsvarar nyckelvärden. I 

figur 3.24 nedan framgår det vad TemplateKeyword och FormKeyword representerar 

utanför systemets interna struktur. 

 

Figur 3.24: Illustration av vad systemets variabler motsvarar i en blankett 

Databasen består av två olika uppsättningar data. Den första uppsättningen är den del 

som beskrivits ovan och den andra representerar de användarkonton som genereras 

automatiskt i MVC.NET. I ER-diagrammet i figur 3.25 framgår det att SQL-tabellerna 

är en spegling av dess C#-motsvarigheter, modellerna.   
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Figur 3.25: ER-diagram över de automatiskt genererade SQL-tabellerna. 

Den enda skillnaden som framgår mellan modellerna i C# och SQL-tabellerna är att 

andra modeller, i SQL, representeras med hjälp av en främmandenyckel hellre än ett 

objekt. Tabellerna som genererats av EF för systemets användarkonton finns att se i 

form av ett ER-diagram i figur 3.26. 

 

Figur 3.26: ER-diagram över systemets användarkonton 
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4. Utformning av blanketter 

I detta kapitel redovisas olika iakttagelser, test och slutsatser som gjorts under 

arbetets gång gällande utformningen av blanketter. I avsnitt 4.1 redovisas lösningen 

på ett problem som uppkommit under arbetet gällande förbehandling samt hur 

sannolikheten att detta problem uppkommer framöver reducerats.  

Utformningen av blanketterna skiljer sig för den maskinskrivna och den 

handskrivna texten. Då Computer Vision API är en black box kan vi bara spekulera i 

hur analysen av bilden sker och därför endast utforma blanketterna efter iakttagelser 

som gjorts under arbetet. I avsnitt 4.2 och 4.3 redovisas det tillvägagångssätt som 

användes vid utformningen av blanketter, samt vilka åtgärder som tagits för att 

efterbehandlingen ska bli så precis som möjligt. 

4.1 Oönskad borttagning av bokstäver 

Vid avlägsning av linjer när en bild förbehandlas är det viktigt att ta i beaktande 

vilken av linjerna som avlägsnas först, den horisontella eller den vertikala. Detta 

eftersom hörnen försvinner när den ena linjen avlägsnas vilket gör att den 

kvarvarande linjen blir två pixlar kortare. Figur 4.1 innehåller en bild med text där 

ramen är 56 𝑥 20 pixlar, det vill säga den vertikala linjen är 20 pixlar lång och den 

horisontella linjen är 56 pixlar lång.  

 
Figur 4.1: Förenklat exempel av ett fält i en blankett 

Om den horisontella linjen avlägsnas först innebär det att den vertikala linjen blir två 

pixlar kortare i vardera ände, vilket innebär att strukturelementet måste förminskas 

med två pixlar för att kunna avlägsna de vertikala linjerna. Detta eftersom bottom-hat 

operationen lämnar kvar alla element i bilden som är mindre än den angivna 

storleken på strukturelementet. Genom att först avlägsna den horisontella linjen ökar 
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sannolikheten att längden på den vertikala linjen blir lika lång som den högsta 

bokstaven (bokstav T i Figur 4.1). För att reducera sannolikheten att detta inträffar 

avlägsnas alltid den vertikala linjen först då den horisontella linjen vanligtvis är 

betydligt längre än bredden hos den största bokstaven (T).  

I teorin innebär detta att storleken på strukturelementet endast behöver 

överskrida längden och höjden av den största bokstaven i blanketten med en pixel för 

att avlägsna alla linjer. Denna teori är svår att implementera i praktiken eftersom de 

inskannade dokumenten kan variera i kvalitet, vilket gör det svårt att veta exakt hur 

många pixlar varje bokstav består av. Istället valde vi att göra strukturelementet 

något större för att försäkra oss om att inga bokstäver avlägsnas vid denna operation. 

4.2 Maskinskriven text 

Då arbetets primära syfte var att digitalisera text från en inskannad blankett vars fält 

har fyllts i med maskinskriven text, började vi med utformningen av blanketten för 

denna. Den slutgiltiga utformningen av blanketten illustreras i figur 4.2 nedan.  

 
Figur 4.2: Slutgiltiga utförandet av blankettmallen för maskinskriven text 

Nedan följer den process som ligger till grund för det slutgiltiga utförandet att 

redovisas, samt diverse problem som uppkommit och hur vi gått tillväga för att lösa 

dessa.  

Den första blanketten som utformades var väldigt simpel och innehöll endast ett 

för- och efternamn. Denna användes dels för att testa Computer Vision API, men även 

för att kontrollera att samtliga delar av systemet fungerar som förväntat. I figur 4.3 

åskådliggörs den första blanketten som utformades. När detta skedde hade varken 

arbetet med efterbehandlingen eller webbapplikationen påbörjats, vilket resulterade 

i att vi fick urskilja den digitaliserade texten direkt ur svarsmeddelandet från 

Computer Vision API för att klargöra att allt stämde. 
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Figur 4.3: Första utförandet. 

När vi försäkrat oss om att systemet uppfyllde de krav vi ställt vad gäller flödet av 

data, utökades blanketten med ytterligare textfält. I dessa fält lades en beskrivande 

text in, som anger vilka nyckelvärden som eftersöks. Inledningsvis placerades fälten 

vertikalt efter varandra för att se hur den text som digitaliserats av Computer Vision 

API var formaterad när mer än ett fält var aktuellt. Blanketten av detta utförande 

illustreras i figur 4.4 nedan. 

 
Figur 4.4: Andra utförandet, med multipla fält.  

När vi tittade på blanketter, vilka bland annat används av svenska myndigheter, 

noterades det att fält med någon typ av relation vanligtvis placeras på samma rad. Vi 

valde därför att placera textfält som har någon typ av relation till varandra på samma 

rad. Ytterligare fält lades även till för att producera en någorlunda komplett blankett, 

vilket resulterade i den blankett som illustreras i figur 4.5 nedan. 

 
Figur 4.5: Tredje utförandet, med relaterade fält på samma rad. 

För att slutligen få en komplett blankett lades en logotyp samt ett namn på blanketten 

till, vilket framgår i figur 4.2. Namnet på blanketten fyller två funktioner: 

 Blanketterna blir lättare att identifiera för användaren. 

 Genom att urskilja den första raden ur den digitaliserade texten kan systemet 

automatiskt identifiera vilken typ av blankett det är.  
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4.3 Handskriven text 

I detta avsnitt ges detaljer om de olika iterationer av utföranden blanketten för 

handskriven text genomgick innan den slutgiltiga designen överenskommits. Det 

slutgiltiga utförandet illustreras i figur 4.6. nedan. 

  
Figur 4.6: Slutgiltiga utförandet av blankettmallen för handskriven text 

När utformningen av de blanketter som fylls i med handskriven text påbörjades var 

utgångspunkten slutresultatet av de maskinskrivna blanketterna (se figur 4.2). Detta 

utformande fungerade inte alls bra för handskriven text. I och med att textstorleken 

på handskriven text ofta varierar, verkade Computer Vision API ha svårigheter med 

att identifiera i vilken ordning texten skulle tolkas. I svarsresultatet fanns ingen som 

helst struktur över texten. I detta skede hade vi ännu inte implementerat den 

sekundära algoritmen (se avsnitt 3.7) vilket resulterade i att efterbehandlingen inte 

alls fungerade.  

För att producera ett välstrukturerat svarsresultat och begränsa felmarginalen 

vid inläsning valde vi att frångå den horisontella placeringen av textfälten. Istället 

placerades textfälten vertikalt, vilket resulterade i att texten tolkades i önskad 

ordning av Computer Vision API. Denna utformning var lik den för maskinskriven text 

i figur 4.4. 

Denna utformning orsakade dock problem då de nyckelord som identifierar 

fälten inte alltid blev korrekt digitaliserade, vilket ledde till att nyckelvärden 

ignorerades, se figur 3.15 i avsnitt 3.7 för en illustration av hur detta påverkade 

efterbehandlingen. Då vi inte direkt kunde fastställa vad som orsakade detta började 

olika åtgärder vidtas för att lösa problemet. Inledningsvis användes olika teckensnitt 
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för att undersöka om denna påverkade digitalisering av texten. Vissa framgångar 

gjordes, men inte tillräckligt för att det skulle vara pålitligt.  

I kombination med att teckensnitten ändrades försökte vi även öka storleken på 

nyckelorden vilket även det förbättrade digitaliseringen något. En stor nackdel med 

denna förändring var dock att blanketterna började se komiska ut och att textfälten 

blev alldeles för stora (se figur 4.7).  

 
Figur 4.7: Utförande med experimentell fontstorlek. 

Då vi ansåg att detta inte var en godtagbar lösning började andra lösningar 

undersökas. Till slut gjordes upptäckten att pixeldensiteten på den inskannade 

blanketten måste ökas för att digitaliseringen av nyckelorden skulle kunna tydas med 

hög precision. Detta resulterade i att de maskinskrivna nyckelorden kunde 

digitaliseras med en mängd olika teckensnitt och storlekar, vilket tillät oss att återgå 

till det typsnitt och den teckenstorlek som ursprungligen användes vid utformningen 

av de maskinskrivna blanketterna.  
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5.  Resultat 

Detta arbete har resulterat i ett något fragmenterad system som består av en databas, 

en webbapplikation samt tre Azure-specifika resurser: ett Blob Storage, en Logic App 

och en Function App. Systemet kan hantera två typer av blanketter: blanketter som 

fyllts i med maskinskriven text och blanketter som fyllts i för hand. Blanketterna är 

utformade på ett sådant sätt att de inte påför systemet några begränsningar medan 

de fortfarande är lättförståeliga av dess användare.  

För att minska risken för fel vid digitalisering av främst den handskrivna texten 

användes morfologi vid förbehandling av blanketterna. Förbehandlingen gav ett 

gynnsamt resultat vid avläsning av linjer vilket resulterade i att handskrivna 

bokstäver som överlappar textfältets linjer ändå kunde analyseras korrekt.  

I den ursprungliga designen var webbapplikationen endast avsedd att presentera 

de resultat som genererats av Computer Vision API. Under arbetets gång fick dock 

webbapplikationen en mer betydande roll. Detta på grund av att det ibland kunde ta 

väldigt lång tid från det att en blankett skannats in, till att svarsresultatet blev 

tillgängligt i databasen. För att kringgå denna fördröjning under utvecklingen 

implementerades funktionalitet direkt i webbapplikationen vilken gjorde det möjligt 

att ladda upp blanketter. I och med att de flesta blanketterna nu laddades upp direkt 

via webbapplikationen gjordes valet att även implementera och testa för- och 

efterbehandling direkt i denna för enkelhetens skull.  

Vid efterbehandling av data kan fördefinierade nyckelvärden urskiljas ur både 

maskin- och handskrivna blanketter. Nyckelord definieras direkt i webbapplikationen 

för varje unik blankettmall av användaren vid uppladdningstillfället.  

På grund av tidsbrist blev viss funktionalitet aldrig flyttad från 

webbapplikationen till molnet efter det att den blivit i implementerad. Detta 

resulterade i att mycket av den funktionalitet som finns tillgänglig via 

webbapplikationen ej finns tillgänglig i molnet.  
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5.1 Utvärdering 

Då de tjänster och verktyg som använts till stor del varit okända för författarna sedan 

tidigare har inläsning av dessa varit en stor del av arbetet. De kunskaper som 

insamlats under arbetet, gällande molntjänster och andra verktyg, kan komma till 

användning i framtida yrkesliv. 

Något som författarna skulle göras annorlunda vid ett liknande projekt är att 

återkoppla till kravspecifikationen mer frekvent under utvecklingen. Detta då det 

befintliga systemet blev oerhört omfattande i förhållande till den tid som var avsatt.  
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6. Slutsats 

Detta kapitel avser att redovisa de slutsatser som rapportförfattarna nått under 

arbetet. Projektaspekter angående utvecklingen, uppdragsgivaren samt områden där 

vidareutveckling och optimering av systemet är möjliga presenteras.  

6.1  Utveckling 

Arbetets uppdragsbeskrivning var väldigt öppen, vilket medförde att mycket ansvar 

lades på författarna gällande vad som skulle ingå i systemet. De enda krav som fanns 

gällande utvecklingen av systemet var följande två: 

 Systemet skulle vara molnbaserat 

 Microsoft-tjänster skulle användas för digitalisering av texten, om så var 

möjligt.  

Då ingen av projektutvecklarna hade varit i kontakt med Azure tidigare gick den 

första tiden av arbetet åt till att läsa om detta. Utvecklingen blev oavsiktligt indelad i 

två faser, där den första bestod av inläsning och implementation av Azure-resurser 

och den andra bestod av inläsning och implementation av diverse verktyg för att 

kunna utföra för- och efterbehandling av blanketterna. På grund av denna uppdelning 

blev viss funktionalitet som utvecklats lokalt i andra fasen aldrig flyttad till molnet. 

Eftersom utvecklingsarbetet blev uppdelat i två faser medförde det att även 

rapportskrivandet blev uppdelat på ett liknande sätt, det vill säga att en del 

implementerades och att den sedan blev skriven om. 

Under utvecklingen av systemet har projektutvecklarna utökat och samlat på sig 

ny kunskap om sådant som uppdragsgivaren anser vara fördelaktigt för framtida 

arbete. Detta innefattar bland annat en utökad kunskap inom .NET-ramverket, Azure 

samt andra verktyg för bland annat databashantering och bildmanipulation.  

6.2  Uppdragsgivaren 

Största delen av arbetet har utförts på Sogetis kontor i Karlstad, vilket har lett till att 

projektutvecklarna, förutom de tekniska delarna, även fått en insikt i hur en framtida 

arbetsplats kan tänkas se ut. 
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Sogeti har under arbetet bistått med nödvändig hårdvara samt en öppen 

arbetsmiljö där hjälp har funnits att tillgå vid behov. Utöver detta har de även 

tillhandahållit den mjukvara som varit nödvändig för utvecklingen av molntjänsten 

samt den utvecklingsmiljö som använts. 

Under arbetet har återkoppling i form av en sprintdemo gjorts varannan vecka 

med handledare närvarande. Vid dessa tillfällen har arbetets status presenterats 

varpå handledaren har kommenterat och givit förslag på eventuella förbättringar. 

Eftersom kravspecifikationen var relativt öppen diskuterades även eventuella 

funktioner som skulle implementeras i kommande sprint. 

6.3 Vidareutveckling 

Efter den avslutade implementationsfasen har vi konstaterat att en hel del arbete 

kvarstår för att skapa ett komplett och robust system. I nuläget finns endast några få 

felkontroller i systemet, vilket medför att felaktig input kan resultera i att systemet 

kraschar. Systemet är även lite fragmenterat i den meningen att all funktionalitet inte 

är där den bör vara. Detta är ett resultat av tidsbrist och något som vi ursprungligen 

hade för avsikt att korrigera i slutet av implementationsfasen.  

Utöver dessa två implementationsbrister kan systemet utökas med funktionalitet 

för bland annat: 

Tolkning av kryssrutor. Utöka för- och efterbehandling så att systemet kan urskilja 

huruvida en kryssruta i en blankett är ikryssad eller ej. 

Tolkning av större textfält. Utöka för- och efterbehandling så att systemet kan 

urskilja text vars längd överskrider den enradsbegränsning som för 

närvarande råder. Exempel på ett sådant textfält är “Övriga kommentarer” där 

användaren kan ange fritext för att komplettera blankettens innehåll. 

Identifikation av texttyp. Utöka för möjlighet att automatiskt identifiera huruvida ett 

formulär är maskin- eller handskrivet. Detta skulle möjliggöra för alla 

blanketter att skannas in på ett och samma vis utan att användaren manuellt 

behöver ange texttyp. 
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Bilaga A 

{ 
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#", 
  "contentVersion": "1.0.0.0", 
  "parameters": { 
    "office365_1_Connection_Name": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "office365" 
    }, 
    "office365_1_Connection_DisplayName": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "johan.olofsson@sogeti.com" 
    }, 
    "azureblob_1_Connection_Name": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "azureblob" 
    }, 
    "azureblob_1_Connection_DisplayName": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "storage01" 
    }, 
    "azureblob_1_accountName": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "description": "Name of the storage account the connector should use." 
      }, 
      "defaultValue": "textrecstorage01" 
    }, 
    "azureblob_1_accessKey": { 
      "type": "securestring", 
      "metadata": { 
        "description": "Specify a valid primary/secondary storage account access key." 
      }, 
      "defaultValue": "R14O1tNROBhpUPK5VliEouGWvmlIb/oqb/VbNSUz6jpQDPo2CoxCF5+OtKOelmk0nLKbGNNw==" 
    }, 
    "LogicAppLocation": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 1, 
      "allowedValues": [ 
        "[resourceGroup().location]", 
        "eastasia", 
        "southeastasia", 
        "centralus", 
        "eastus", 
        "eastus2", 
        "westus", 
        "northcentralus", 
        "southcentralus", 
        "northeurope", 
        "westeurope", 
        "japanwest", 
        "japaneast", 
        "brazilsouth", 
        "australiaeast", 
        "australiasoutheast", 
        "southindia", 
        "centralindia", 
        "westindia", 
        "canadacentral", 
        "canadaeast", 
        "uksouth", 
        "ukwest", 
        "westcentralus", 
        "westus2" 
      ], 
      "defaultValue": "northeurope" 
    } 
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  }, 
  "variables": {}, 
  "resources": [ 
    { 
      "properties": { 
        "state": "Enabled", 
        "definition": { 
          "$schema": "https://schema.management.azure.com/providers/Microsoft.Logic/schemas/2016-

06-01/workflowdefinition.json#", 
          "actions": { 
            "For_each": { 
              "type": "Foreach", 
              "foreach": "@triggerBody()?['Attachments']", 
              "actions": { 
                "Create_blob": { 
                  "type": "ApiConnection", 
                  "inputs": { 
                    "host": { 
                      "connection": { 
                        "name": "@parameters('$connections')['azureblob_1']['connectionId']" 
                      } 
                    }, 
                    "method": "post", 
                    "body": "@base64ToBinary(items('For_each')?['ContentBytes'])", 
                    "path": "/datasets/default/files", 
                    "queries": { 
                      "folderPath": "/mail", 
                      "name": "@items('For_each')?['Id']" 
                    } 
                  }, 
                  "runAfter": {}, 
                  "runtimeConfiguration": { 
                    "contentTransfer": { 
                      "transferMode": "Chunked" 
                    } 
                  } 
                } 
              }, 
              "runAfter": {} 
            } 
          }, 
          "parameters": { 
            "$connections": { 
              "defaultValue": {}, 
              "type": "Object" 
            } 
          }, 
          "triggers": { 
            "When_a_new_email_arrives": { 
              "type": "ApiConnection", 
              "inputs": { 
                "host": { 
                  "connection": { 
                    "name": "@parameters('$connections')['office365']['connectionId']" 
                  } 
                }, 
                "method": "get", 
                "path": "/Mail/OnNewEmail", 
                "queries": { 
                  "folderPath": "Inbox", 
                  "from": "Andreas.granberg@sogeti.se", 
                  "importance": "Normal", 
                  "fetchOnlyWithAttachment": true, 
                  "includeAttachments": true 
                } 
              }, 
              "recurrence": { 
                "frequency": "Second", 
                "interval": 10 
              }, 
              "splitOn": "@triggerBody()?['value']" 
            } 
          }, 
          "contentVersion": "1.0.0.0", 
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          "outputs": {} 
        }, 
        "parameters": { 
          "$connections": { 
            "value": { 
              "azureblob_1": { 
                "id": "[concat(subscription().id, '/providers/Microsoft.Web/locations/', 

'northeurope', '/managedApis/', 'azureblob')]", 
                "connectionId": "[resourceId('Microsoft.Web/connections', 

parameters('azureblob_1_Connection_Name'))]", 
                "connectionName": "[parameters('azureblob_1_Connection_Name')]" 
              }, 
              "office365": { 
                "id": "[concat(subscription().id, '/providers/Microsoft.Web/locations/', 

'northeurope', '/managedApis/', 'office365')]", 
                "connectionId": "[resourceId('Microsoft.Web/connections', 

parameters('office365_1_Connection_Name'))]", 
                "connectionName": "[parameters('office365_1_Connection_Name')]" 
              } 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "name": "la-MailToBlob", 
      "type": "Microsoft.Logic/workflows", 
      "location": "[parameters('LogicAppLocation')]", 
      "tags": {}, 
      "apiVersion": "2016-06-01", 
      "dependsOn": [ 
        "[resourceId('Microsoft.Web/connections', parameters('azureblob_1_Connection_Name'))]", 
        "[resourceId('Microsoft.Web/connections', parameters('office365_1_Connection_Name'))]" 
      ] 
    }, 
    { 
      "type": "MICROSOFT.WEB/CONNECTIONS", 
      "apiVersion": "2016-06-01", 
      "name": "[parameters('office365_1_Connection_Name')]", 
      "location": "northeurope", 
      "properties": { 
        "api": { 
          "id": "[concat(subscription().id, '/providers/Microsoft.Web/locations/', 'northeurope', 

'/managedApis/', 'office365')]" 
        }, 
        "displayName": "[parameters('office365_1_Connection_DisplayName')]" 
      } 
    }, 
    { 
      "type": "MICROSOFT.WEB/CONNECTIONS", 
      "apiVersion": "2016-06-01", 
      "name": "[parameters('azureblob_1_Connection_Name')]", 
      "location": "northeurope", 
      "properties": { 
        "api": { 
          "id": "[concat(subscription().id, '/providers/Microsoft.Web/locations/', 'northeurope', 

'/managedApis/', 'azureblob')]" 
        }, 
        "displayName": "[parameters('azureblob_1_Connection_DisplayName')]", 
        "parameterValues": { 
          "accountName": "[parameters('azureblob_1_accountName')]", 
          "accessKey": "[parameters('azureblob_1_accessKey')]" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "outputs": {} 
} 
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Bilaga B 

{ 
  "language": "en", 
  "orientation": "Up", 
  "textAngle": 0.0, 
  "regions": [ 
    { 
      "boundingBox": "409,195,564,522", 
      "lines": [ 
        { 
          "boundingBox": "409,195,171,42", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "409,195,124,42", 
              "text": "Form" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "556,196,24,41", 
              "text": "1" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "429,293,136,24", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "429,293,37,23", 
              "text": "1.1" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "489,294,76,23", 
              "text": "Name" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "426,334,165,35", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "426,334,165,35", 
              "text": "John" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "429,405,544,32", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "429,406,36,23", 
              "text": "1.3" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "489,406,115,24", 
              "text": "Personal" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "613,407,104,30", 
              "text": "identity" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "724,407,105,24", 
              "text": "number" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "839,407,42,30", 
              "text": "(12" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "890,405,83,31", 
              "text": "digits)" 
            } 
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          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "428,447,276,35", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "428,447,276,35", 
              "text": "1234-12345678" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "428,518,168,25", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "428,519,38,22", 
              "text": "1.4" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "488,518,108,25", 
              "text": "Address" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "427,561,256,43", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "427,561,196,43", 
              "text": "High Street" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "638,561,45,34", 
              "text": "1" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "428,632,113,30", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "428,633,38,23", 
              "text": "1.6" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "489,632,52,30", 
              "text": "City" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "428,672,295,45", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "428,672,295,45", 
              "text": "London" 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "boundingBox": "1313,165,827,540", 
      "lines": [ 
        { 
          "boundingBox": "1947,165,193,42", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "1947,165,193,42", 
              "text": "SOGETI" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
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          "boundingBox": "1313,291,179,24", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "1313,291,37,24", 
              "text": "1.2" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "1374,291,118,24", 
              "text": "Surname" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "1313,332,186,44", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "1313,332,186,44", 
              "text": "Smith" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "1646,516,258,24", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "1646,517,37,23", 
              "text": "1.5" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "1706,516,82,24", 
              "text": "Phone" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "1798,516,106,24", 
              "text": "number" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "1645,558,219,35", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "1645,558,219,35", 
              "text": "070-1234567" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "1645,630,172,29", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "1645,631,38,22", 
              "text": "1.7" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "1706,631,41,28", 
              "text": "Zip" 
            }, 
            { 
              "boundingBox": "1756,630,61,23", 
              "text": "code" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "boundingBox": "1647,671,139,34", 
          "words": [ 
            { 
              "boundingBox": "1647,671,139,34", 
              "text": "12345" 
            } 
          ] 
        } 
     } 
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Bilaga C 

using System; 
using System.IO; 
using Microsoft.Azure.WebJobs; 
using Microsoft.Azure.WebJobs.Host; 
using System.Text; 
using System.Net.Http; 
using System.Net.Http.Headers; 
using System.Configuration; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
using ImageMagick; 
using System.Drawing; 
using Newtonsoft.Json; 
using System.Linq; 
 
namespace FunctionApp 
{ 
    public class Response 
    { 
        public int ID { get; set; } 
        public string language { get; set; } 
        public string orientation { get; set; } 
        public double textAngle { get; set; } 
        public Region[] regions { get; set; } 
 
        public string GetLine(int line) 
        { 
            var Words = regions[0].lines[line].words.ToList(); 
            string Line = ""; 
 
            foreach (var word in Words) 
            { 
                Line += word.text + " "; 
            } 
 
            return Line.Trim(); 
        } 
    } 
 
    public class Word 
    { 
        public string boundingBox { get; set; } 
        public string text { get; set; } 
    } 
 
    public class Line 
    { 
        public string boundingBox { get; set; } 
        public Word[] words { get; set; } 
    } 
 
    public class Region 
    { 
        public string boundingBox { get; set; } 
        public Line[] lines { get; set; } 
    } 

 
    public static class Function 
    { 
        private const string SubscriptionKey = "7024063b485c44feaxxxxxx"; 
        private const string UriBase = 

https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com/vision/v1.0
/ocr"; 

        private const string ConnectionString = "Data Source=sogeti-ksd.cloudapp.net;" + 
                                                "Initial Catalog=TextRecognition2018;" + 
                                                "Integrated Security=False;" + 
                                                "User ID=exjobbVT2018;" + 
                                                "Password=Secret;" + 
                                                "Connect Timeout=30;" + 
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                                                "Encrypt=False;" + 
                                                "TrustServerCertificate=True;" + 
                                                "ApplicationIntent=ReadWrite;" + 
                                                "MultiSubnetFailover=False"; 
         
        [FunctionName("Function")] 
        public static void Run([BlobTrigger("mail/{name}", Connection = 

"textrecstorage01_STORAGE")]Stream myBlob, string name, TraceWriter log) 
        { 
            log.Info($"C# Blob trigger function Processed blob\n Name:{name} \n Size: 

{myBlob.Length} Bytes"); 
 
            //Mellanlagring av dataströmmen (Blobben) 
            byte[] Image = ReadStream(myBlob); 
 

//Förbehandling av bilder (Ej komplett, finjustering av strukturelement samt    
beskärningen finns endast i webbapplikationen) 

            var PreprocessedImage = PreProcess(Image); 
 
            //Computer Vision Anrop (Ej Komplett) 
            string Response = CallApi(PreprocessedImage); 
 

              //Skapa ett JSON-objekt av retursträngen 
            var ResponseObject = JsonConvert.DeserializeObject<Response>(Response); 
             
            //Identifiera vilken mall som skannats in (Ej komplett) 
            Finns endast i webbapplikationen. 
 
            //Efterbehandling av blankett (Ej komplett) 
            Finns endast i webbapplikationen. 
 

//Spara till databas (Ej komplett, Den tredje aktuella parametern ska vara den mall som    
//blanketten är en utskrift av, dvs inte en konstant som den är i nuläget) 

            UpdateDatabase(Response, PreprocessedImage, 15); 
        } 
 
        public static byte[] ReadStream(Stream blob) 
        { 
            BinaryReader br = new BinaryReader(blob); 
 
            return br.ReadBytes((int)blob.Length); 
        } 
 
        public static string CallApi(byte[] image) 
        { 
            using (var client = new HttpClient()) 
            { 
                client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", SubscriptionKey); 
 
                string requestParameters = "language=unk&detectOrientation=true"; 
                string uri = UriBase + "?" + requestParameters; 
 
                using (ByteArrayContent content = new ByteArrayContent(image)) 
                { 
                    content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/octet-

stream"); 
 
                    var HttpResponse = client.PostAsync(uri, content).Result; 
 
                    return HttpResponse.Content.ReadAsStringAsync().Result; 
                } 
            } 
        } 

 
        public static void UpdateDatabase(string json, byte[] image, int templateID) 
        { 
            string Query = "INSERT INTO Forms(Json, Image, Template_ID) 

VALUES(@json,@image,@template_id);"; 
 
            using (var Connection = new SqlConnection(ConnectionString)) 
            { 
                using (var Command = new SqlCommand(Query, Connection)) 
                { 
                    Command.Parameters.Add("@json", SqlDbType.VarChar, -1).Value = json; 
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                    Command.Parameters.Add("@image", SqlDbType.VarBinary, -1).Value = image; 
                    Command.Parameters.Add("@template_id", SqlDbType.Int, -1).Value = templateID; 
 
                    Connection.Open(); 
                    Console.WriteLine("Result: " + Command.ExecuteNonQuery()); 
                    Connection.Close(); 
                } 
            } 
        } 
 

          public static byte[] PreProcess(byte[] image) 
          { 
              Bitmap BitMapImage; 
              var ms = new MemoryStream(image); 
              BitMapImage = new Bitmap(ms); 
             
              var Image = new MagickImage(BitMapImage) 
              { 
                  Quality = 100 
              }; 
 
              RemoveVerticalLines(Image, 40); 
              RemoveHorizontalLines(Image, 50); 
 
              ms.Dispose(); 
 
              return Image.ToByteArray(); 
          } 
 
        private static MagickImage RemoveHorizontalLines(MagickImage image, int width) 
        { 

       image.Morphology(MorphologyMethod.BottomHat,CreateHorizontalStructuringElement(width)); 
            image.Negate(); 
 
            return image; 
        } 
 
        private static MagickImage RemoveVerticalLines(MagickImage image, int height) 
        { 
            image.Morphology(MorphologyMethod.BottomHat, CreateVerticalStructuringElement(height)); 
            image.Negate(); 
 
            return image; 
        } 
 
        private static string CreateHorizontalStructuringElement(int width) 
        { 
            var element = width + "x1:"; 
 
            for (int i = 0; i < width; i++) 
            { 
                element += "1,"; 
            } 
 
            return element.Remove(element.Length - 1, 1); 
        } 
 
        private static string CreateVerticalStructuringElement(int height) 
        { 
            var element = "1x" + height + ":"; 
 
            for (int i = 0; i < height; i++) 
            { 
                element += "1,"; 
            } 
 
            return element.Remove(element.Length - 1, 1);         
        }     
    } 
} 


