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Abstract 

With large amount of data in the form of customer reviews, it could be timeconsuming to 
manually go through each review and decide if it’s sentiment is positive or negative. This 
thesis have been done to automatically classify client reviews to determine if a review is 
positive or negative. This was dealt with by machine learning. Three different deep neural 
network was tested on greater and lesser datasets, and compared with the help of two 
different frameworks, TensorFlow and Keras. Different embedding methods were tested on 
the neural networks. The best combination of a neural network, a framework and an 
embedding was the Convolutional Neural Network (CNN) which used the word embedding 
method Word2Vec, was written in Keras framework and gave an accuracy of 
approximately 88.87% with a deviation of approximately 0.4%. CNN scored a better result 
in all of the tests in comparison with the two other neural networks, Recurrent Neural 
Network (RNN) and Convolutional Recurrent Neural Network (CRNN). 

Keywords 
Machine learning, neural networks, reviews, Convolutional Neural Network, TensorFlow, 
Keras, language embedding methods. 
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Sammanfattning 

Vid stor mängd data i form av kundomdömen kan det vara ett relativt tidskrävande arbete 
att bedöma varje omdömes sentiment manuellt, om det är positivt eller negativt laddat. 
Denna avhandling har utförts för att automatiskt kunna klassificera kundomdömen efter 
positiva eller negativa omdömen vilket hanterades med hjälp av maskininlärning. Tre olika 
djupa neurala nätverk testades och jämfördes med hjälp av två olika ramverk, TensorFlow 
och Keras, på både större och mindre datamängder. Även olika inbäddningsmetoder 
testades med de neurala nätverken. Den bästa kombination av neuralt nätverk, ramverk och 
inbäddningsmetod var ett Convolutional Neural Network (CNN) som använde 
ordinbäddningsmetoden Word2Vec, var skriven i ramverket Keras och gav en träffsäkerhet 
på ca 88.87% med en avvikelse på ca 0.4%. CNN gav bäst resultat i alla olika tester framför 
de andra två neurala nätverken, Recurrent Neural Network (RNN) och Convolutional 
Recurrent Neural Network (CRNN).  

Nyckelord 
Maskininlärning, neurala nätverk, omdömen, Convolutional Neural Network, TensorFlow, 
Keras, inbäddningsmetod. 
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1 Inledning 

Med dagens tillgång till internet och sociala nätverk har mängden av digitalt tillgänglig data 
ökat markant. Det har gett upphov till ett ökat intresse att använda data för att utvinna 
information vilket kan ge en mer detaljerad inblick inom det valda området. Då mängden 
data är så pass stor har det blivit nästintill omöjligt att manuellt hantera, samt erhålla 
informationen från data. Ett användningsområde som växt parallellt är att automatisk 
klassificera data i olika kategorier. Young Aces by Sylog (YABS) är ett IT-startup 
konsultbolag. YABS inriktar sig på utveckling, testning samt integrering av programvara 
för flera av Sveriges mest framgångsrika bolag inom telekom, försvar, transport, fordon, 
medicinteknik, bank och spel. YABS var intresserade av denna teknik vilket ledde till att 
arbetet gjordes för dem. 
 

1.1 Problemformulering 

Textbaserad data i form av dokument, artiklar, blogginlägg m.m. är en av de mest använda 
datatyperna inom forskning av klassificering. En stor utmaning när man arbetar med större 
text-datamängder är att effektivisera processen från att effektivt representera datat till att 
välja rätt algoritm. De två huvudområden som ingår i processen är Natural language 
processing (NLP) för att hantera och processa datat, samt maskininlärning för att lära en 
modell att klassificera datat i rätt kategorier. YABS besitter en mängd textdata i form av 
kundomdömen som idag uppnått 1 500 omdömen vilket har blivit en för stor börda att 
manuellt klassificera. YABS är intresserade att automatisera processen att klassificera 
omdömen de får från diverse kunder som antingen positiva eller negativa med hjälp av 
maskininlärning för att spara in timmar som kan läggas på andra projekt som anses 
viktigare. Då mängden data är en viktigt del i maskininlärning är det intressant om den 
mängd omdömen YABS har är tillräckligt mycket data för att maskininlärning ska anses 
användbart i detta fall. 
 

1.2 Målsättning 

YABS har som nämnts tidigare en storlek på ca 1 500 omdömen från sina kunder. Dessa 
omdömen är bl.a. baserade på vad kunder tycker om tjänsterna som köpts utav YABS. 
Exempel på dessa tjänster är till exempel testing och integrering för olika mjukvaruverktyg 
utvecklade av Ericsson. Detaljerna kring dessa verktyg är hemligstämplade. Ett annat 
exempel på tjänster YABS säljer är konfigurering av routrar för företag. Omdömen som ges 
av kunder kan vara negativa eller positiva. YABS arbetar för 65 olika kunder, bl.a. Ericsson 
och Scania.  
Målet med arbetet var att ta reda på vilken textrepresentation som neurala nätverk bäst kan 
använda sig av för att förstå sentimentet av digital text, om texten ger en positiv känsla eller 
en negativ känsla till läsaren. Vidare analyserades även vilken typ av neurala nätverk som 
var mest effektiv vid lärandet av sentiment i texten. 
För att uppnå målet med projektet besvaras dessa delmål under arbetets gång: 
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● Ta reda på bäst passande inbäddningsalgoritm för att underlätta neurala nätverken 
att förstå sentimentet i en text. 

● Vilken typ av inbäddningsalgoritm kommer ha störst påverkan på träffsäkerhet av 
klassificeringen ju mer data som används vid träning. 

● Ta reda på den mest lämpliga neurala nätverksalgoritm för att få så bra träffsäkerhet 
på textklassificering av sentiment vid olika storlekar på datamängden. 

● Undersöka hur mycket data som krävs för att uppnå en så pass hög träffsäkerhet att 
det blir användbart att använda maskininlärning. 

● Vilket Python ramverk, Keras eller TensorFlow, ger bäst träffsäkerhet överlag och 
varför. 

1.3 Avgränsningar 

Då det finns flera olika algoritmer inom maskininlärning och en avgränsning var tvungen 
att göras. Inom maskininlärning finns det många typer av algoritmer som kan lösa samma 
problem, i det här arbetet valdes det att rikta in på neurala nätverk där tre olika typer av 
neurala nätverk valdes vilket baserades på förstudien samt att det hade tagit för lång tid att 
testa alla algoritmer. En annan avgränsning var att det endast skulle fungera på engelsk text 
och inte på svensk text, då det existerade ett material- och tidsbrist. Material för engelsk 
text existerade i mycket större utsträckning. 
Vid arbete av neurala nätverk krävs träningsdata för att träna upp en modell. Ett exempel är 
datamängder tagna från bl.a. IMDb som består av film omdömen, eller Amazons datamäng 
bestående av omdömen för böcker. IMDb är en filmdatabas innehållande information om 
filmer, serier samt omdömen. En avgränsning var att endast en datamängd i olika storlekar 
med omdömen från IMDb användes. Det är på grund av att större datamängder inte 
klarades av att köra på de resurser som fanns till hands, samt att det existerade en 
tidsbegränsning.  
Ännu en avgränsning som uppkom med tidsbristen var att algoritmerna som använde sig 
utav teckeninbäddning tog över 10 timmar att träna, vilket ledde till att inte alla algoritmer 
han testas med alla olika inbäddningsmetoder. 
 

1.4 Ordlista 
Begrepp läsaren bör känna till. 
 
Korpus (språkdata) - En stor samling strukturerade texter som används vid statistiska analyser, 
hypotestestning, validering av språkliga regler.  
 
Sentiment - En åsikt eller känsla som hålls eller uttrycks, i detta arbete är åsikten antingen positiv 
eller negativ. 
 
Trunkering - Återförandet av böjningar till trunkerad rotform, exempel blir produkter till produkt. 
 
Minimeringsfunktion -  En funktion vars resultat representerar den kostnad som betalats för 
felaktiga förutsägelser, vilket i det här arbete är felaktiga klassificeringar. 
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Konkatenering (vektorer) - Slå ihop två eller fler vektorer till en stor vektor. 
 
Träningsdata - En mängd data som används vid träning av maskininlärningsalgoritmer 
 
Testdata - En mängd data som skiljer sig från träningsdata för att se hur bra den tränade 
maskininlärningsalgoritmen presterar på okänd data. 
 
Morfologi – En lära om hur ords grammatiska funktion, hur de böjs och hur de bildas. 
 

1.5 Författarnas bidrag till arbetet 

Mario Youssef har bidragit till examensarbetet genom att skriva algoritmerna för de neurala 
nätverken Recurrent Neural Network och Convolutional Recurrent Neural Network med 
ramverket Keras, samt algoritmen för Recurrent Neural Network med ramverket 
TensorFlow. Mario har även tränat och testat de neurala nätverken med hjälp av 
datamängden “movie reviews” hittad hos IMDb. Mario implementerade tre olika 

ordimbäddningar till algoritmer som skrevs i Keras, GloVe, Word2Vec och en egen 
ordinbäddningsmetod. Datat tränades och testades på föregående algoritmer. Utöver det har 
Mario bidragit till skrivandet av examensarbetet.  
 
 
Daniel Gilljams bidrag till examensarbetet bestod av att skriva Convolutional Neural 
Network samt Convolutional Recurrent Neural network algoritmerna med hjälp av 
ramverket TensorFlow. Vidare har Daniel även processat och formaterat datamängden från 
IMDb till det slutliga datat som används av algoritmerna. Daniel implementerade både 
teckeninbäddning samt ordinbäddning för de olika neurala nätverken. Daniel har även 
bidragit till skrivande av examensarbetet. 
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2 Teori och bakgrund 

Det här kapitlet behandlar den information som togs fram genom en förstudie efter att ha 
ansetts väsentligt för projektet. Kapitlet förser med en bakgrund till textklassificering, 
Natural Language Processing, maskininlärning, ord- och teckeninbäddningar, TensorFlow 
och Keras. Det gjordes för att få en större förståelse om användandet av maskininlärning för 
att klassificera text och de olika tekniker som används för att optimera resultatet. Olika 
maskininlärnings algoritmer studeras för att se dess styrkor samt svagheter de har vid 
klassificering av text vilket beslutet av de algoritmer som används i arbetet utgår från. Även 
två olika ramverk för maskininlärning studeras för att ta reda på vilken som är mest effektiv 
utifrån teori och praktik. 
 

2.1 Textklassificering 

De senaste 15-20 åren har sättet att analysera och processa information ändrats, då 
tillgången till data online ökat. Företag vill snabbare och snabbare utvinna information som 
kan ge dem en fördel gentemot andra konkurrerande företag. Ett område som blivit allt 
viktigare och mer efterfrågat är textklassificering som med hjälp av maskininlärning kan 
kategorisera texter till olika fördefinierade kategorier. Textklassificering består av två större 
delar, först måste texten behandlas för att underlätta inlärnings-algoritmen att förstå texten 
vilket sker med hjälp av Natural language processing. Därefter kan den processade texten 
användas av en maskininlärningsmodell för att lära sig betydelsen av den inmatade texten 
och förutse dess kategori.  
Tidigare arbeten om textklassificering fokuserar på tre huvudämnen: egenskapsval (feature 
selection), egenskapskonstruktion (feature engineering) samt vilken maskininlärnings 
algoritm som bör användas [2]. Syftet med feature selection är att ta bort egenskaper som är 
otydliga för att förbättra prestandan då det simplifierar processen av beräkningarna datorn 
behöver göra samtidigt som kvaliteten av träffsäkerheten för klassificeringen behålls. Vid 
konstruktion av egenskaper till meningsfulla textvektorer är de två mest förekommande 
ordinbäddningsmetoderna Word2Vec samt GloVe [3]. Ett problem med dessa 
ordinbäddningsmetoder är att de ofta ignorerar sentimentala informationen av texten samt 
att de kräver väldigt stora korpus av text. 
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2.2 IMDb datamängd på omdömen 
A, L. Maas et al. [4] skriver att de konstruerade en datamängd baserat på 50 000 omdömen 
från IMDb där antalet negativa omdömen och positiva omdömen är lika många, 25 000 var. 
Då 50% är positiva och 50% är negativa skulle träffsäkerheten baserat på gissningar på 
slumpmässiga bli 50%. Ett negativt omdöme har ett betyg på 4 eller mindre på en skala från 
1 till 10 och positiva omdömen har ett betyg på 7 eller högre vilket ger tydliga skillnader i 
positiva och negativa omdömen då betygen  5 och 6 anses mer neutrala. Datamängden 
släpptes publikt för att användas som referenspunkt för andra arbeten inom 
textklassificering. A, L. Maas et al. [4] nämner att de delade upp datamängden till 25 000 
träningsexempel som algoritmerna tränar på samt 25 000 testexempel som algoritmerna 
valideras på vilket gör att en ökning av 0.1% i träffsäkerheten motsvarar en ökning av 
korrekta klassificeringar med 25 omdömen. Exempel på omdömen som är positiva hittas 
under bilaga 1 och exempel på omdömen som är negativa hittas under bilaga 2. 
 

2.3 Natural language processing 

Natural Language Processing (NLP) utforskar möjligheterna för datorer att förstå och 
manipulera text och tal. Chowdhury [5] skriver att NLP är baserat på ett visst antal 
discipliner, bland annat lingvistik, matematik informationsteknologiska studier, artificiell 
intelligens, psykologi och robotic m.fl. Meningen med NLP studier är att ta reda på hur 
människor använder och förstår språk. Det gjordes för att sedan utveckla verktyg för 
datorer att använda för att förstå och hantera språk på ett användbart sätt. Natural Language 
Processing är ett brett område av studier bestående av bland annat texthantering av 
naturliga språk, maskin översättning, användargränssnitt, flerspråkig informationshämtning, 
artificiell intelligens, m.fl. 
NLP möter tre huvudsakliga problem vid utveckling av applikationer [5]. Det första är vad 
som kallas för tankeprocessen, det andra problemet tillhör representation och innebörd av 
lingvistiska inmatningar och det tredje problemet kallas den globala kunskapen. Ett NLP 
system kan starta på “ordnivå” för att fastställa bl.a. den morfologiska strukturen av ordet ñ. 

Nästa steg är att gå över till “meningsnivå” för att fastställa ordningen på orden, meningens 

innebörd, grammatik, m.fl. Till slut försöker systemet hitta ett sammanhang där meningen 
platsar in. Chowdhury [5] menar att inom NLP kan språket delas upp i sju olika kategorier, 
vilket är fonetik, lexikalisk, semantisk, syntaktisk, morfologisk, pragmatisk och disclosure. 
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2.4 Maskininlärning 
 
Maskininlärning är en underkategori av artificiell intelligens och beskrevs av Arthur 
Samuels, en pionjär inom maskininlärning, som “a field that gives computers the ability to 
learn without being explicitly programmed” [6]. Målet med maskininlärnings algoritmer är 
att minimera en fördefinierad minimeringsfunktion (“cost function/loss function”) med 

hjälp av en optimeringsalgoritm som “lär” sig olika parametrar. En minimeringsfunktion är 
Cross-entropy (CE) som mäter prestandan på en klassificeringsmodell vars utmaning är 
antingen 0 eller 1. Ju fler klassificeringar som blir rätt under träningen minskar cross-
entropy värdet. 

                  𝐻(𝑝, 𝑞)  =  − ∑∀𝑥 𝑝(𝑥)𝑙𝑜𝑔(𝑞(𝑥)) (1) 
 
I (1) är x en diskret variabel, där q(x) är uppskattning för sanningsfördelningen p(x). CE har 
visat sig resultera  bättre i felfrekvens vid klassificering, samt högre konvergens än t.ex. 
Square Error (SE). Det har lett till att CE blivit mer populär än SE [7]. En 
optimeringsalgoritm är till exempel Adam som D, P. Kingma och J, L. Ba [8] skriver är en 
metod för effektiv stokastisk optimering som har lågt minneskrav. De skriver vidare att 
metoden beräknar individuella adaptiva grader av inlärning för olika parametrar. Det finns 
tre huvudtyper av inlärning, övervakad inlärning, icke övervakad inlärning, samt 
förstärknings inlärning. Övervakad inlärning behandlar uppgiften om att lära en funktion 
som kartlägger(maps) en input 𝑋 till en output 𝑦 baserat på träningsexempel.  Icke 
övervakade inlärnings algoritmer lär sig genom att hitta mönster från input 𝑋 trots att ingen 
explicit återkoppling levererats från tidigare exempel, en vanlig uppgift är “clustering”. 

Inom förstärknings inlärning agerar en agent i en miljö och får belöningar eller 
bestraffningar beroende vilken aktion den tog. Utifrån dessa belöningar eller bestraffningar 
lär sig agenten vad som är bra eller dåliga aktioner [9]. Ye och Byron [10] skriver att text 
klassificerings problemet använder olika icke övervakade inlärnings algoritmer för att bilda 
olika ordinbäddningar, samt övervakade inlärnings algoritmer för att klassificera texten 
med hjälp av de olika typerna av  inbäddningarna. Det finns flera övervakade inlärnings 
algoritmer som används vid klassificeringsproblem likt, Support vector machine (SVM), K-
nearest neighbor, Logistic regression samt neurala nätverk. Det här arbete fokuserade på 
olika typer av neurala nätverk då de visat prestanda i toppklass vid förståelse av 
digitaliserad text.  

2.4.1 Neurala nätverk 
Gerven & Bohte [11] skriver att neurala nätverk, eller Artificiella neurala nätverk (ANNs) 
är anslutna system vars struktur är influerad av biologiska neurala nätverk (hjärnor) från 
bland annat människor och djur. 
ANNs kommer inte nära effektiviteten av biologiska neurala nätverk menar Yegnanarayana 
[12]. Det finns flera anledningar till det. Människan förstår inte fullkomligt de uppgifter 
som utförts av hjärnan och dess neuroner. Vissa saker är fortfarande oklara hur de fungerar. 
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För det andra är det nästan omöjligt att återspegla de biologiska neuronerna och deras 
sammankopplingar på ett artificiellt sätt. 
 
Yegnanarayana [12] skriver vidare att ANNs är uppbyggda av olika lager som består utav 
processande noder som kan liknas med biologiska neuroner. Figur 2.1 visar arkitekturen av 
ett ANN som visar de olika lagren samt dess noder. 
Flera tidigare studier som använt sig av djupa artificiella neurala nätverk, ANNs som har 
flera gömda lager har visat på lovande resultat gällande klassificering av korta texter menar 
Lee och Dernoncourt [13]. Kim [14] visade att “Convolutional Neural networks” som är en 

typ av djupt neuralt nätverk kan prestera toppresultat gällande text klassificering. En annan 
arkitektur av djup ANN är Recurrent Neural Network RNN. Liu et.al [15] skriver att RNN 
är en av de mest använda arkitekturerna för att lösa NLP problem. 

2.4.2 Convolutional Neural Network (CNN) 
Ett Convolutional Neural Network, eller CNN, är en typ av neuralt nätverk även kallat djup 
neuralt nätverk [16] vilket används för att lösa mönster igenkännings problem. Exempel på 
det är taligenkänning och datorseende. CNN implementeras genom att bygga in konstanta 
egenskaper till neurala nätverk. Det gjordes genom att skapa modeller som är konstanta mot 
vissa inmatnings omvandlingar. CNN har en annorlunda arkitektur till skillnad från vanliga 
neurala nätverk. Det innehåller convolution lager samt pooling lager. CNN är byggd på tre 
grunder och dessa är viktdelning, pooling och lokala receptiva fält. I pooling lagret sker 
pooling operationer och i convolution lagret sker convolution operationer. Convolution 
operationen applicerar ett filter på en bestämd längd, t.ex. tre ord i taget, och beräknar 
skalärprodukten av filtrets bestämda reella värden och ordens vektor vilket skapar en 
egenskap. Filtret appliceras på hela texten och skapar då en vektor med egenskaper (feature 
map). Yuan Luo et al. [17] menar att syftet med pooling lagret vilket är en form av icke-
linjär nedsampling är att fånga upp de viktigaste egenskaper från vektorn med egenskaper 
vilket filtrerar ut mindre informativa kompositioner av ord. Vid användning av max pooling 
operationer i pooling lagret (som väljer ut de egenskaper som har högst värde från vektorn 
med egenskaper) är de extraherade egenskaperna oberoende av deras placering i texten 
samt dess segmentlängd. 
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Figur 2.1. Arkitektur av ett artificiellt neuralt nätverk bestående utav 3 inmatnings noder, 1 gömt lager med 4 
noder samt ett utmatningslager med 2 utmatnings noder. 

 
 

CNNs har på senare år visat toppresultat på att klassificera text vilket har visat sig vara en 
komplicerad uppgift. En CNN arkitektur som visat på bra resultat inom textklassificering är 
baserad på X Zhang et al. [18] som visas i figur 2.2 som använder sig utav 6 stycken 
convolutional lager samt 3 stycken helt anslutna lager (fully-connected layers). 

Figur 2.2. Illustration av CNN modell där ett filter i Convolutions operationen appliceras på textvektorn, där 
sedan de egenskaper som anses viktiga väljs ut i Pooling operationen. Kategorisering av texten sker i de helt 
anslutna lagren. 

 

Vid användandet av CNN på textklassificering har convolutional lagret som uppgift att lära 
sig lokala egenskaper och max-pooling lagret väljer de egenskaper som anses viktigast [18, 
19]. Inmatningsdata till algoritmen är representerad i vektorform baserat på den text som 
matades in. Den k-dimensionella ord vektor där ordet på plats i i texten definieras följande 
xi∈Rk . En text med längden n kan skrivas som: 

x1:n= x1⊕x2...⊕xn (2) 
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I formel (2) är ⊕ konkatenerings-operatorn. En convolutional operation inkluderar ett filter 
w∈Rhk, som tillämpas på ett fönster med h ord vilket genererar en ny egenskap. En specifik 
egenskap ci skapas från ett fönster med ord i texten  xi:i+h-1 genom ekvationen 

ci= f(w ⋅xi:i+h-1+b) (3) 

där b i formel (3) termen är en “bias” term och f är en icke-linjär funktion. Filtret w 
appliceras på varje möjliga fönster av ord i texten x1:h, x2:h+1,... ,xn-h+1:n vilket i sin tur skapar 
en vektor med egenskaper(feature map)  c ∈ Rn-h+1 

c = [c1, c2,...,cn-h+1] (4) 

Max-pooling operationen tillämpas på den skapade kartan av egenskaper och tar det största 
värdet som egenskap till det korresponderande filtret. Det filtrerar fram de egenskaper som 
anses ha mest påverkan på texten. Denna process sker över flera filter (4) beroende på hur 
stor CNN modellen är för att ta med fler egenskaper [2]. 

2.4.3 Recurrent Neural Network (RNN) 
Ett Recurrent Neural Network klassas som ett artificiellt neuralt nätverk. I ett RNN bildas 
en riktad graf genom anslutningarna mellan de kopplade enheterna, vilket medför till ett 
dynamiskt temporärt beteende. RNN kan bearbeta sekvenser från inmatningar med hjälp av 
sitt minne skriver Ayed, Labidi och Maraoui [1]. Det ger möjligheten till tal [20] och 
handskrivning [21] igenkännande. Tidskomplexiteten i RNN är O(n) menar Elman [22]. 
Han skriver vidare att RNN har förbättrat infångandet av information som är kontextuell. 
Det görs genom att lagra betydelsen av föregående ord då en text analyseras ord för ord. 
RNN processar sekvenser av godtycklig längd genom att tillsätta en övergångs funktion till 
sitt gömda tillstånd, ht. RNN processar sekvenser rekursivt. h i ht står för hidden state och t 
står för time-step vilket är beräknat genom funktionen f för en nuvarande inmatnings 
symbolen xt och genom föregående gömda tillståndet (5) 
 

 (5) 
 

Övergångs funktionen f agerar vanligtvis som en sammansättning av en icke linjär [23] och 
en affin avbildning (affin transformation) av xt och ht-1 vilket illustreras i figur 2.3. Med 
RNN kan man mappa inmatning sekvenser till en vektor för att sedan mata vektorn till en 
aktiverings funktion för klassificering. Bishop. C [24] hävdar att aktiverings funktionen 
Softmax (6) används ofta vid klassificering av 1 till K kategorier. 
 

σ(z)j = 
𝑒𝑧𝑗

∑ 𝑒𝑧𝑘𝐾
𝑘=1

  för j=1,..., K. (6) 
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I softmax funktionen (6) är 𝑍 en K-dimensionell vektor som består av godtyckliga reella 
värden i form av inmatningsdata där resultatet av funktionen representerar en 
sannolikhetsfördelning över K möjliga kategorier. Det görs för att forma en modellerings 
sekvens. 
 
Figur 2.3. Illustration av RNN modellen 

 
 
Lai et al. [2] hävdar att fördelen med en RNN arkitektur är dess förmåga att uppfatta den 
kontextuella informationen vilket kan vara en fördel när det gäller att förstå semantiken av 
längre texter. Lai skriver dock vidare att RNN är en partisk arkitektur där senare ord i en 
text blir mer dominanta vilket gör att effektiviteten minskar att uppfatta semantiken av 
helheten av texten då nyckelord kan förekomma i början. 

2.4.4 Long Short-term Memory 
Long Short-Term Memory (LSTM) är en typ av Recurrent Neural Network arkitektur [20]. 
LSTM modellerar temporära sekvenser och deras långsiktiga beroenden mer korrekt än 
vanliga RNN. RNN har visat bra resultat inom språk modellering (language modeling) 
genom att bidra till en observerbar minskning i komplexitet för standard n-gram modeller 
[25]. Utöver det skriver M. Sundermeyer, R. Schluter, & H. Ney [26] att LSTM RNN har 
visat sig vara en ytterligare förbättring till vanliga RNN språk modelleringar . 
I Long Short-term memory existerar moduler i dess återkommande (recurrent) gömda lager, 
kallade för minnesblock. Dessa block innehåller minnesceller. Dessa minnesceller lagrar 
det tidsmässiga tillståndet i nätverket. Blocket innehåller moduler som kallas “gates” 

(portar). Dessa portar kontrollerar flödet av information, se figur 6.4. Varje block innehåller 
en inmatnings port, vilket kontrollerar flödet av inmatnings aktiveringar till minnes cellen 
och utmatnings port som kontrollerar utmatnings flödet av cell aktiveringar till resten av 
nätverket. Utöver det har en “forget” port lagts till i efterhand [27]. Innan forget porten 
lades till var LSTM modellens svaghet att inte kunna processa kontinuerliga inmatnings 
strömmar vilket inte var segmenterade. Forget portens uppgift är att skala en cells interna 
tillstånd innan det adderas som en inmatning till sig själv genom vad som kallas 
självgående koppling av cellen. Det leder till en adaptiv glömskan eller återställning av 
cellens minne. Den moderna LSTM modellen har kopplingar som kallas för peepholes 
(kikhål) från den interna cellen till portarna inom samma cell. Det ger träffsäkerheten inom 
tidtagning av utmatningen [11]. 
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Figur 2.4. Illustration av LSTM modulen 

 

2.4.5 Dropout 
Som tidigare skrivet består djupa neurala nätverk av olika gömda lager mellan inmatning 
och utmatnings lagren. Dessa lager har väldigt komplicerade förbindelser som lär sig av 
inmatningsdata för att ge ett utmatnings resultat. N. Srivastava et.al [28] skriver att med 
begränsat träningsdata kan dessa förbindelser resultera i buller. Med det menas att de endast 
existerar inom träningsdata. Testdata kommer alltså fattas på vissa av dessa förbindelser, 
ledande till ett sämre resultat på testdata. Det leder till “overfitting” och flera metoder har 

utvecklats för att försöka förhindra overfitting, bl.a. att avsluta träningen av träningsdata så 
fort det visas att träffsäkerheten börjar minska. 
Det har observerats att träffsäkerheten på träningsdata ibland kan vara vilseledande menar 
C. Shaffer [29]. Ett resultat på träningsdata behöver inte betyda ett liknande resultat på 
testdata. I flesta fall visar en betydligt högre träffsäkerhet på träningsdata än på det nya, 
otestade testdata. Det är vad som kallas overfitting. Det kan efterliknas till att nätverket har 
“memorerat” all träningsdata, vilket ger högre träffsäkerhet vid körning av träningsdata. 
Sedan när ny information kommer i form av testdata leder det till en lägre träffsäkerhet. Det 
är vanligare vid mindre datamängder. 
Ett sätt att hindra overfitting [28] är att använda en större datamängd med varierat data, 
men det är inte alltid möjligt. En teknik som utvecklats för att adressera problemet är 
“Dropout”. Dropout kan användas både för att kombinera flera neurala nätverk effektivt 

och förhindra overfitting. Dropouts uppgift är att temporärt släppa (ta bort) noder inom 
nätverket, både i gömda lagret och inmatningslagret. Det sker slumpmässigt och alla 
enhetens utmatnings- och inmatnings förbindelser tas bort med noden, se figur 6.5. 
 
 



 
 

13 

Figur 6.5. Neurala nätverk före (vänster) och efter (höger) Dropout där noder slumpmässigt har tagits bort 

 
 

2.5 Ordinbäddning 
I “Topical Word Embeddings” skriver författarna Yang et al. [30] att ordinbäddningar är 
ord representerade som vektorer som härleds av träningsmetoder. Dessa träningsmetoder är 
inspirerade av språk modellering inom neurala nätverk. Benagio et al. [10] menar att 
ordinbäddning har en stor roll inom kontinuerliga ord vektorer som samlar sitt innehåll i ett 
stort korpus. Syntaktisk och semantisk information av ord fångas upp genom 
ordinbäddning. Denna information används för att hitta likheter mellan ord som används 
inom neurala språk process uppgifter. 

2.5.1 Word2Vec 
Word2Vec är en typ av ordinbäddningsmodell som använder sig av neurala nätverk med få 
gömda lager för att träna sig att kunna rekonstruera språkliga sammanhang av ord. 
Word2Vec tar en stor korpus av text som inmatningsdata, all text som finns i den 
datamängd som används, och producerar en vektor rymd där varje unikt ord i korpus 
tilldelas en korresponderande vektor i rymden. I  artikeln “Efficient Estimation of Word 

Representations in Vector Space” skriver  T. Mikolov et al. [31] att ord som delar liknande 
kontexter i korpuset placeras närmare varandra i vektor rymden genom Word2Vec. De 
skriver vidare att inbäddningsvektorerna som skapas av Word2Vec algoritmen har flera 
fördelar jämfört med tidigare inbäddningsalgoritmer, bland annat latent semantisk analys. 
Kvaliteten av ordinbäddningen ökar ju högre dimensionalitet vektor rymden har, men 
uppnår en viss gräns. Ordinbäddningstekniken kan fånga flera olika nivåer av likheter 
mellan ord. T. Mikolov et al. [32] menar att semantiska samt syntaktiska mönster kan hittas 
och reproduceras med hjälp av vektor aritmetik, där “King” - “Man” + “Woman” 

producerar ett resultat som är närmast vektor representationen av “Queen”. 

2.5.2 GloVe 
GloVe [33] är en inlärnings algoritm för att erhålla vektor representation av ord. 
Algoritmen är inte övervakad (unsupervised). Träningen av GloVe sker på aggregerade 
globala ord till ords samtida statistik från en korpus, och resultatet representeras av en linjär 
substruktur av ordets vektor rymd.  
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2.6 Teckeninbäddning 
Till skillnad från ordinbäddning relaterar tecken till varandra som inträffar i liknande 
kontexter. Zhang et al. [19] skriver att djupa CNNs inte behöver vetskapen om ord då den 
tränas på storskaliga datamängder, de hävdar även att CNN inte kräver någon kunskap om 
den semantiska eller syntaktiska strukturen i ett språk. Det bidrar till en simplifiering som 
kan få ett singulärt text klassificeringssystem att funka på flera olika språk som innehar 
liknande alfabet. Tecken kan alltid utgöra en korrekt konstruktion oavsett huruvida 
segmenteringen till ord är möjlig [19]. Att använda endast tecken som inbäddning bidrar 
även till fler fördelar som ordinbäddningar inte kan hantera lika bra som emotikoner eller 
felstavningar vilket är vanligt förekommande i dagens sociala medier. 
 

2.7 Förberedelse av data 
P. C. Gaigole et al. [34] hävdar att en av de första faserna för text kategorisering inkluderar 
en förberedelsefas för datat för att extrahera de text egenskaper som är avgörande för att 
identifiera rätt kategori för en text. En effektiv behandling av texten bidrar till att texten 
representeras mer effektivt både tidsmässigt samt lagrings mässigt då det kan minska 
innehållet samt behålla en bra prestation av kategoriseringen. 

2.7.1 Borttagning av stoppord 
Många av de mest använda engelska orden inte har någon betydelse i sammanhanget av en 
text för att skilja åt kategorier, så kallade stoppord [34]. De skriver vidare att stoppord är 
specifika för olika språk där engelska har runt 400-500 Stoppord. Några exempel på 
engelska Stoppord är ‘the’, ‘of’, ‘and’, ‘to’. Enligt Xue, X. and Zhou, Z. [35] har det visat 
sig vara en viktig aspekt att ta bort dessa Stoppord i text kategorisering för effektivisering 
samt uppnå bra resultat. 

2.7.2 Trunkering 
Olika trunkerings tekniker används för att hitta den morfologiska roten till ett ord. 
Hypotesen med trunkering om att ord med samma morfologiska rot kan slås ihop till dess 
rotform då de har liknande innebörd. Porter Stemmer algoritmen är den främst använda för 
trunkering gällande engelska texter [34]. 
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2.8 Tensorflow 
TensorFlow [36] är ett ramverk som släppts som open source bibliotek för hög prestanda av 
numeriska beräkningar. Dess flexibla arkitektur tillåter en enkel distribuering av 
beräkningar på olika plattformar (CPUs, GPUs, TPUs) från stationära datorer, till kluster av 
servrar och mobila enheter. Originellt utvecklat av forskare och ingenjörer från Google 
Brain team kommer det med ett starkt stöd för maskininlärning samt djupinlärning. M. 
Abadi et al. [37] skriver att TensorFlow används vid forskning samt i större system inom 
flera olika områden som språkigenkänning, datorseende, NLP med mera. De nämner även 
att en beräkning med hjälp av TensorFlow beskrivs med en riktad graf som är uppbyggd av 
noder där grafen representerar en flöde av datorberäkningar. En klient konstruerar en grad 
med hjälp av ett av det programmeringsspråk som stödjer TensorFlow, antingen C++ eller 
Python. Den konstruerade grafen interagerar med TensorFlow systemet med hjälp av att 
skapa en Session som kan köras lokalt på en maskin eller distribuerat som körs på flera 
olika processer på olika maskiner. TensorFlow besitter ett verktyg som heter TensorBoard. 
Det verktyget visualiserar information från TensorFlow i form av en graf. 
 

2.9 Keras 
Keras är ett högnivå api för neurala nätverk som bland annat använder sig av TensorFlow 
[38]. Keras är skrivet i Python och är ett verktyg för att förenkla programmeringen inom 
djupinlärning och maskininlärning. Keras följer följande fyra grundprinciper: 
 

● Det ska vara användarvänligt. 
● Det ska vara modulärt. 
● Det ska vara enkelt att tänja.  
● Det ska fungera med python.  

 
Enligt Keras dokumentation var Keras under år 2017 det näst största ramverket som 
nämndes i forsknings artiklar på arXiv.com samt att det används av NASA och CERN. 
Keras använder sig av TensorFlow i backend som standard men kan använda sig av andra 
ramverk som backend. 
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3 Metoder 

Det här kapitlet tar upp det tillvägagångssätt och metoder som användes för att få fram 
resultaten. Det som beskrivs är tillvägagångssättet, datainsamlingen, utvecklingsmiljö, data 
manövrering, inbäddning av text, val av algoritmer samt testning. 
 

3.1  Vetenskaplig metod 
Arbetet påbörjades med att utföra en förstudie genom att göra en litteraturstudie som hittas 
under rubriken Teori och bakgrund, för att få en bättre förståelse inom ämnet samt 
undersöka hur tidigare arbeten utfört liknande arbeten som det här examensarbetet 
behandlar. Med hjälp av den nya informationen togs beslut om de kvalitativa val som 
lämpade sig bäst i arbetet för att i slutändan besvara frågeställningarna. Baserat på 
förstudien beslutades det för vilken datamängd som skulle användas, vilken 
utvecklingsmiljö som gav bäst förutsättningar, hur texten skulle processas, vilka typer av 
inbäddningstekniker det fanns för att representera texten, samt vilka maskininlärning 
algoritmer som visat på bäst resultat inom det valda området. Utifrån dessa beslut kunde 
kvantitativa metoder göras där flera olika tester gjordes för att sedan göra en jämförelse av 
resultatet. Resultaten diskuterades och analyserades för att besvara frågeställningarna, vad 
som skulle ha gjorts annorlunda samt andra frågeställningar som dök upp. 
 
Algoritmerna som valdes att användas var Convolutional Neural Network, Recurrent 
Neural Network och Convolutional Recurrent Neural network, vilket har beskrivits under 
kapitlet Teori och bakgrund. De kvalitativa testerna gjordes på ramverken TensorFlow och 
Keras, med olika inbäddningsmetoder. Dessa valdes bland annat för att jämföra algoritmer 
vilket var relativt lika i grunden. 
 

3.2 Prototyper 
De beslut som togs för att bygga upp och testa de prototyper som användes vid de 
kvantitativa mätningarna tas upp nedan vilket inkluderar datainsamling, utvecklingsmiljö, 
inbäddning av text, data formatering samt val av algoritmer. 
 

3.2.1 Datainsamling 

Då YABS inte hade till tillräckligt stor datamängd tillgänglig att använda under arbetets 
gång för tillfället för att ge en bra förutsättning att träna algoritmerna på  hämtades 
träningsdata från internet. Datainsamlingen från internet hämtades från IMDb. 
Datamängderna hämtades i form av .tsv, vilket är ett filformat som står för “tab-separated 
values”. Datamängderna innehöll följande attribut: id, sentiment, och review. Det som 

extraherades var endast attributen “sentiment” och “review” från datamängden. Attributet 
sentiment i IMDbs datamängd bestod av en siffra, antingen 0 eller 1. Med hjälp av dessa 
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attribut kunde träningsdata (review attributen) tränas övervakat. Det sker genom att 
siffrorna indikera ifall text ansågs vara negativt laddat eller positivt laddat. Siffran 0 ansågs 
vara negativ och siffran 1 positiv. IMDbs datamängd som användes var två stycken 
mängder med 25 000 träningsdata och 25 000 testdata vardera, samt två förminskade 
versioner på 10 000 tränings- och testdata och två förminskade versioner på 1 000 
träningsdata samt 500 testdata.  
Valet av data baserades både på tidigare arbeten men även på den begränsade tidsram som 
satts samt de resurser som fanns till hands då för stora datamängder skulle ta för lång tid att 
träna på de begränsade resurser som används. IMDbs datamängd visade sig vara en populär 
datamängd inom forskning då det finns 50 000 omdömen (som delats upp i 25 000 
träningsexempel och 25 000 testexempel) som hade en medellängd på 233 ord vilket är mer 
än andra datamängder med  omdömen. Anledningen till att en minskad version på 10 000 
användes var för att se hur mycket skillnad i träffsäkerhet olika stora datamängder gav för 
att kunna dra ett beslut om ungefär hur mycket data som behövs för att det ska vara 
användbart med neurala nätverk. 
 

3.2.2 Utvecklingsmiljö 

Programmeringsspråket som användes var Python då det används i stor utsträckning vid 
forskningssyfte samt att det redan fanns färdiga ramverk för maskininlärning i form av 
TensorFlow och Keras. Python erbjuder även NLP bibliotek som passade bra till de 
problem som löstes. De viktigaste verktyg som användes var TensorFlow och Keras för att 
implementera de neurala nätverk algoritmerna, Numpy för att representera datat i vektorer 
samt NLTK för att processa datat.  
 
Både Keras och TensorFlow gav möjligheten att träna algoritmerna på GPU:n vilket 
minskade tiden att träna modellerna. Den GPU som användes var MSI Geforce GTX 1070. 
Anledningen till att TensorFlow valdes som ramverk för utveckling av maskininlärning 
algoritmerna baserades på förstudien där de som använt sig av Python använde sig utav 
TensorFlow samt att det visade sig att ett av användningsområdena för TensorFlow var 
forskning vilket togs upp i 2.8. Keras valdes då det gav möjligheten att enkelt skapa 
prototyper av algoritmerna men även för att jämföra det ramverkets prestation mot 
TensorFlow för att se om det mer användarvänliga ramverket Keras kan uppnå liknande 
resultat. Keras visade sig enligt förstudien även vara det näst största ramverket som använts 
vid tidigare arbeten och var därför en av anledningarna till att det valdes. 

3.2.3 Inbäddning av text 
För att ta reda på vilken inbäddningsmetod som passade bäst för att på effektivaste sätt lära 
sig uppfatta sentiment i texterna används olika typer av inbäddningsalgoritmer. 
Ordinbäddningsalgoritmer jämfördes med varandra samt hur de skiljde sig i prestanda 
gentemot teckeninbäddning för att ta fram den mest lämpliga metoden för arbetet. 
Ordinbäddningstekniken Word2Vec implementerades först. Då det redan fanns 
färdigtränade Word2Vec modeller valdes Googles färdigtränade Word2Vec modell av ord 
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vektorer som tränats på över 100 miljarder ord från Google News som genererat en 300-
dimensionell vektor med över 3 miljoner ord och fraser [39]. Det beslutet togs då det data 
som användes inte skulle komma i närheten av samma  nivå av dimensioner och därav 
sämre resultat om en egen ordinbäddningsmetod hade tränats på det data som användes. 
Den andra ordinbäddningstekniken som användes var GloVe som även den hade 
färdigtränade modeller. Ett beslut togs att använda Stanfords färdigtränade modell av ord 
vektorer. Den modell som användes hade tränades på över 840 miljarder ord där data som 
användes kom från Wikipedia samt Gigaword som genererat en 100-dimensionell vektor 
med runt 400 tusen ord och fraser. Dessa två algoritmer har beskrivits under kapitlet Teori 
och bakgrund under rubrikerna 2.4.1 och 2.4.2. Algoritmerna skulle även testas med en 
tredje ordinbäddningsalgoritm, en inbäddning med egen genererade ord vektorer. 
Då ordinbäddningsvektorer är baserade på riktiga ord kommer dessa metoder att ignorera 
ord som är felstavade i en text eller ord som inte finns med i ordinbäddningsvektorn som 
emotikoner implementerades även en tecken inbäddningsmetod. De tecken som användes 
var de vanligaste ASCII-tecken då de är de mest förekommande tecken i en engelsk text, 
vilket visas i figur 3.1 
 
Figur 3.1. En sträng innehållandes de ASCII-tecken som användes vid teckeninbäddningen. 

 
 
En annan anledning till att teckeninbäddning jämfördes med ordinbäddning var att de redan 
färdigtränade ord vektorerna var stora, där Word2Vec modellen var 3 000 000 ord × 300 

egenskaper/dimensioner × 4 bytes/egenskap ≈ 3.35GB stor. Som Zhang et al. [15] 
nämnde är en annan fördel med teckeninbäddning att det kan uppnå ett singulärt system 
som kan hantera flera språk vilket även det är en anledning att teckeninbäddning användes 
då YABS har kunder i flera länder. 

3.2.4 Dataformatering 

För att få texten i det format som ansågs lämpligast användes python biblioteket Natural 
Language Toolkit (NLTK) för att utföra bland annat trunkering samt borttagning av 
stoppord. Vid trunkeringen användes Porter-stemmer algoritmen då det visade sig under 
förstudien att det var den mest använda för engelska texter. Det minskar antalet unika ord 
användes. Då det data som användes var rå text fanns även html-taggar kvar samt andra 
tecken som inte hörde till själva omdömet som behövdes filtrera bort vilket gjordes genom 
regular expressions. 

3.2.5 Val av algoritmer 

Inom maskininlärning finns det en mängd algoritmer att välja mellan för att utföra det 
arbete som begärts. De som valdes var tre olika arkitekturer av neurala nätverk,  
“Convolutional Neural Network”, “Recurrent Neural Network” och en blandning av de två 
föregående “Recurrent Convolutional Neural Network”. Anledningen till att dessa 
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algoritmer valdes baserades på förstudien under punkt 2.4.1 då det visat sig att flera tidigare 
arbeten uppnått ett bra resultat med de arkitekturerna och djupa neurala nätverk överlag 
visat på lovande resultat. Utöver det valdes just tre typer av neurala nätverk för att jämföra 
algoritmer som var relativt lika varandra i grunden, till exempel att alla tre neurala 
nätverken tränas övervakat. 
 

3.3  Implementation av prototyp 
För att implementera prototypen hämtades först IMDb datamängden som innehöll 25 000 
träningsdata samt 25 000 testdata i filformatet .tsv. Textdatat, det vill säga alla omdömen, 
filtrerades i Python med hjälp av biblioteket NLTK där stoppord togs bort. Därefter 
användes även regular expressions för att ta bort oönskade tecken, separera bland annat 
utropstecken och det ord som utropstecknet tillhörde samt göra om texten till gemener 
vilket syns i figur 3.2. När väl textdata formaterats, gjordes textdata om till 
vektorinbäddning. Då ordinbäddning implementerades representerade varje ord i texten en 
1:a på den index ordet befann sig i en ordbok som byggdes på alla de ord som fanns med i 
alla omdömen från IMDbs datamängd, resterande ord som fanns med i ordboken men ej 
fanns med i texten representerades med en 0:a. Samma princip implementerades då 
teckeninbäddning användes men för varje tecken i ett ord som fanns med i det ASCII-
alfabet som visades i figur 3.1 representerades med en 1:a och resterande tecken i ASCII-
alfabetet representerades med en 0:a. Då texten var representerad som vektorinbäddning 
blandades alla omdömen med hjälp av biblioteket Numpy:s “random” funktion så inte alla 

positiva omdömen kom efter varandra och alla negativa kom efter varandra men samma 
seed behölls så blandningen blev lika för alla testningar. 

 
Figur 3.2. Formatering av textdatat med hjälp av regular expressions. 

 
 
Då representationen av texten var färdig att användas implementerades de olika neurala 
nätverken. Först implementerades Convolutional Neural Network i både TensorFlow samt 
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Keras där samma struktur på nätverket användes i båda ramverken. I Keras skapades först 
en så kallad Sequential() som är en tom stack av olika gömda lager (hidden layers) där 
första lagret var inbäddningslagret där antingen egna inbäddningar tränades eller redan 
färdigtränade inbäddningar användes, det vill säga Word2Vec samt GloVe. Vid första 
testerna tränades alltid egna inbäddningar för både ord och tecken. Efter inbäddningslagret 
lades 3 Convolutional1D-lager med 3 MaxPoolings-lager efter varje Convolutional1D-
lager. Anledningen till att Convolutional1D-lager användes och inte Convolutional2D är då 
textdata endast är 1 dimensionell. I alla Convolutional-lager lades filter storleken att iterera 
över till två, tre och fyra ord åt gången. Efter de lagren implementerades ett Dropout-lager 
till med en 50% sannolikhet att ta bort en beräkningsenhet vilket appliceras på alla 
beräkningsenheter. Sista lagret som lades till i stacken var Dense() som fungerar som ett 
helt anslutet lager. Då modellen var färdigbyggd konfigurerades modellen för att tränas 
med, där minimeringsfunktionen binary_crossentropy samt optimeringsalgoritmen Adam 
bestämdes. I TensorFlow byggdes samma struktur upp men med hjälp av TensorFlows 
grafstruktur som sedan kördes distribuerad genom en session.  
 
Efter implementationen av Convolutional Neural Network implementerades Recurrent 
Neural Network. Det neurala nätverket implementerades i både TensorFlow och Keras, 
båda implementerades med liknande struktur. Det första som skedde var att en variabel 
kallad modell skapades genom Sequential(), likt tidigare beskrivet. Likt Convolutional 
Neural Network bestod första lagret av en inbäddningsmetod, antingen egentränade 
inbäddningar, eller de färdigtränade gloVe eller Word2Vec. Ett Dropout-lager 
implementerades till modellen (stacken) med en sannolikhet på 50% att “släppa” varje nod i 

nätverkets gömda lager. Till skillnad från Convolutional Neural Network implementerades 
inte Convolutional1D-lager in, utan LSTM moduler implementerades till modellen. Antalet 
moduler var 100 stycken. Det sista lagret som lades till i modellen var Dense(). Den 
färdigbyggda modellen tränades med minimeringsfunktionen binary_Cross-Entropy och 
med optimeringsalgoritmen Adam, likt tidigare neuralt nätverk gjorde. 
 
Sist implementerades det neurala nätverket Convolutional Recurrent Neural Network i både 
Keras och TensorFlow. Strukturen på nätverket var uppdelad i två delar, där den ena delen 
bestod av Convolutional Neural Network och den andra delen bestod av en Recurrent 
Neural Network. Inbäddningslagret var som de tidigare algoritmerna det första lagret som 
modellen var uppbyggd av. I den första delen för Convolutional Neural Network byggdes 
upp användes samma struktur som den Convolutional Neural Network algoritm som 
implementerades först, där tre Convolutional1D-lager implementerades med MaxPooling-
lager efter varje Convolutional1D-lager med samma filter storlekar. Dessa Convolutional-
lager användes som inmatning till den andra delen som bestod ett dynamiskt Recurrent 
Neural Network lager uppbyggt av 650 LSTM-celler. I slutet på andra delen 
implementerades Softmax aktiverings funktion som ansvarar för själva kategoriseringen.  
 
Gemensamt för alla tre nätverk var att tre olika callbacks användes under träningsfasen, en 
som skrev träffsäkerheten till Tensorboard, en som endast sparar den modell som ger bäst 
träffsäkerhet samt EarlyStopping() som stoppar träningen då ingen förbättring av 
träffsäkerheten skett de senaste 5 stegen. Efter implementationen där egna inbäddningar 
tränades, implementerades även de färdigtränade ordinbäddningarna Word2Vec samt 
GloVe. Alla inbäddningsmetoder som implementerades tränade först på 25 000 
träningsdata och testades på 25 000 testdata, därefter tränades implementationerna på 10 
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000 träningsdata och testades på 10 000 testdata och till sist tränades implementationerna 
på 1 000 träningsdata och testades på 500 testdata. Då nätverken tränats på alla 
datamängder i Keras kördes samma träningar och implementationer i TensorFlow. 
Implementationen har visualiseras i blockschemat i figur 3.3. 
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Figur 3.3. Visuell representation av den generella implementeringen av prototypen i form av ett blockschema. 
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3.4  Kvalitativa val 
De tre valda algoritmerna valdes att testas på flera olika sätt. Det första exemplet är att 
algoritmerna skrevs med hjälp av två olika ramverk, TensorFlow och Keras. Varje algoritm 
i Keras och i TensorFlow tränades tills de inte kunde bättra sina resultat gällande 
träffsäkerheten. Algoritmerna testades med olika inbäddningsmetoder för att se skillnader i 
hur bra de olika inbäddningsmetoderna presenterade gentemot varandra. Algoritmerna 
tränades och testades på attributen, “movie reviews” och ”sentiment” från IMDb 

datamängden. Algoritmerna tränades och testades på tre olika stora storlekar från IMDbs 
datamängd där varje storlek testades två gånger. Först testades en datamängd på 25 000 två 
gånger och därefter testades en datamängd på 10 000 två gånger. Baserad på de testerna 
valdes de bäst presterande algoritmer från varje neuralt nätverk ut som sedan tränades två 
gånger på en datamängd närmare den storlek på antal omdömen som YABS genererat 
vilket var 1 000 träningsdata samt 500 testdata. Det gjordes för att se hur bra de bäst 
presterande neurala nätverken hanterade en mindre datamängd. Resultaten noterades för att 
jämföras. Anledningen till att samma datamängd kördes två gånger men att träningsdata 
samt testdata böt var för att få fram avvikelsen av träffsäkerheten. Anledningen till att de 
neurala nätverk algoritmerna först tränades på de större datamängderna var för att jämföra 
prestationen på de olika algoritmerna på en datamängd med en storlek som används som 
referenspunkt vid tidigare arbeten vilket togs upp i teori och bakgrund under punkt 2.2.  
 
Den bäst presterande neurala nätverksalgoritmen jämfördes även med att slumpvis bedöma 
ett omdöme som positivt eller negativt vilket ger en träffsäkerhet på ca 50% då hälften av 
datat var positiva och andra hälften var negativa. Den jämförelsen är intressant då det visar 
om neurala nätverk blir bättre än att slumpvis gissa samt hur mycket bättre vid det olika 
datamängderna och kan därifrån se om det blir användbart att använda sig av 
maskininlärning eller om andra lösningar bör ses över. 

3.4.1 Convolutional Neural Network 
Convolutional Neural Network algoritmen skrevs både i ramverket TensorFlow och Keras. 
I TensorFlow testades algoritmen med en ordinbäddningsmetod och en 
teckeninbäddningsmetod. Ordinbäddningsmetoden som testades var en egen 
ordinbäddning. I Keras testades algoritmen med två olika ordinbäddningar, Word2Vec och 
GloVe, samt testades algoritmen även med en egen tränad ordinbäddning. Convolutional 
modellerna som tränades bestod av tre stycken “convolutional” lager samt lika många 

“pooling” lager. Anledningen till att tre lager användes var då en större modell gav problem 
med de resurser som användes för att träna modellen då det allokerade minnet för GPU:n 
att träna modellen var för lite. Anledningen till att fler än två lager valdes att användas 
baserades på förstudien där det visade sig att tidigare arbeten visat att djupare CNNs har 
åstadkommit bra resultat gällande text klassificering. 
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3.4.2 Recurrent Neural Network 
Recurrent Neural Network algoritmen skrevs både i ramverket TensorFlow och Keras. I 
TensorFlow testades algoritmen med ordinbäddningsmetoden GloVe. I Keras testades 
algoritmen med två olika ordinbäddningar, Word2Vec och GloVe, samt testades algoritmen 
även med en egen tränad ordinbäddning.  

3.4.3 Convolutional Recurrent Neural Network 
Convolutional Neural Network algoritmen skrevs både i ramverket TensorFlow och Keras. 
I TensorFlow testades algoritmen med en ordinbäddningsmetod samt med 
teckeninbäddning. I Keras testades algoritmen med två olika ordinbäddningar, Word2Vec 
och GloVe, samt testades algoritmen även med en egen tränad ordinbäddning.  

3.4.4 Testning och validering 
För att ta reda på vilken algoritm som är bäst lämpad att lösa 
problemställningen(klassificera texter) utfördes tester på de olika stora datamängderna som 
processats. Det som utmärker en algoritm som bra på en uppgift är hur hög träffsäkerhet 
algoritmen kan uppnå när den valideras på testdata. Vid alla tester som utfördes var därför 
träffsäkerheten på testdatat det som resultatet baserades på. Alla tester utfördes på en och 
samma dator för att tiden att utföra testerna inte skulle variera för mycket. Alla tester 
utfördes även två gånger för att se hur stor avvikelse av träffsäkerheten på testdatat som 
uppstod. De tester som utfördes var: 

● Träna upp alla tre olika typer av neurala nätverk på 25 000 omdömen med 
respektive inbäddningmetoder, likt beskriver under 3.4.1-3.4.3, samt validera 25 
000 omdömen tills träffsäkerheten på testdatat inte längre förbättras. Testet utfördes 
för implementationerna från båda ramverken, Keras samt TensorFlow. 

● Träna upp alla tre olika typer av neurala nätverk på 10 000 omdömen med 
respektive inbäddningmetoder, samt validera 10 000 omdömen tills träffsäkerheten 
på testdatat inte längre förbättras. Testet utfördes för implementationerna från båda 
ramverken, Keras samt TensorFlow. 

● Träna upp alla tre olika typer av neurala nätverk på 1 000 omdömen, samt validera 
500 omdömen tills träffsäkerheten på testdatat inte längre förbättras. Testet utfördes 
endast för den bäst presterande algoritmen från respektive typ av neuralt nätverk.  

● Vid alla tester jämfördes tiden det tog att träna upp algoritmerna för att kunna 
avgöra den mest effektivaste algoritmen samt inbäddningsmetod att träna. 

 
För att utvärdera varje test skrevs träffsäkerheten för testdata samt träningsdata vid varje 
steg till TensorBoard som visualiserade träffsäkerheten vid varje steg i en graf samt den tid 
det tog att träna upp varje algoritm. På TensorBoard visades även den högst nådda 
träffsäkerheten på både testdatat samt träningsdatat som används vid resultatdelen. Även 
graferna samt den tid det tog att träna används vid resultatdelen för att utvärdera resultatet 
och utifrån det besvara målsättningarna.   
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4 Resultat 

Det här kapitlet tar upp resultat som gavs vid testning av metoderna. De tabeller och figurer 
som visas upp i kapitelet tillhör resultatet av de olika testerna som utfördes. Graferna som 
visas representerar hur hög träffsäkerhet en algoritm uppnådde på både träningsdata och 
testdata under ett visst antal träningssteg, samt avvikelsen av träffsäkerheten vid två test av 
olika data. Under 4.1 till 4.3 visas resultaten av träffsäkerheten för de olika neurala 
nätverken med olika inbäddningsmetoder på 25 000 samt 10 000 träningsexempel. Under 
4.4 jämförs de bäst presterande neurala nätverken där de även tränats på 1000 exempel samt 
testas på 500 exempel för att se hur det presterar på mindre datamängder. 
 

4.1 Recurrent Neural Network 

Varje underrubrik nedan visar upp en graf över respektive Recurrent Neural Network 
algoritm som tränats på 10 000 samt 25 000 tränings- och testdata. Data som presenterats i 
graferna under 4.1.1-4.1.4 visar träffsäkerheten för algoritmen över det antalet steg det tog 
att träna klart algoritmerna.  

4.1.1 TensorFlow med GloVe 
IMDbs datamängd med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.1 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, RNN, 
TensorFlow, GloVe. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 2 timmar och gjordes i 100 000 steg. Valideringen på testdatat 
gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 81.0% och gav en avvikelse på ca ±1.8%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.2 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, RNN, 
TensorFlow, GloVe. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 3 timmar och gjordes i 100 000 steg. Valideringen på testdatat 
gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 85.4% med en avvikelse på ca ±1.5%. 

4.1.2 Keras med GloVe 
IMDb datamängd med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.3 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, RNN, 
Keras, GloVe. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 15 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 76.3% med en avvikelse på ca ±2.9%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.4 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, RNN, 
Keras, GloVe. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 1 timme 36 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på 
testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 83.2 med en avvikelse på ca ±1.2%. 

4.1.3 Keras och Word2Vec 
IMDb datamäng med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.5 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, RNN, 
Keras, Word2Vec. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 1 timme 30 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på 
testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 79.5% med en avvikelse på ca ±3.2%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.6 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, RNN, 
Keras, Word2Vec. Orange linje - validering, blå linje - träning. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 3 timmar och 47 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen 
på testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 87.2% med en avvikelse på ca ±2.0%. 

4.1.4 Keras och egen tränad ordinbäddning 
IMDb datamäng med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.7 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, RNN, 
Keras, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 14 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 81.6% med en avvikelse på ca ±3.1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 

IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.8 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, RNN, 
Keras, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 1 timme och 37 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på 
testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 86.1% med en avvikelse på ca ±1.2%. 
 

4.2 Convolutional Neural Network 

Varje underrubrik nedan visar upp ett diagram över sin respektive Convolutional Neural 
Network algoritm som har visualiserats. Det som har visualiserats är träningsprocessen för 
Recurrent Neural Network. Data som presenterats i diagrammen under 4.2.1-4.2.5 visar 
träffsäkerheten för algoritmen över antalet steg, samt förlusten vid varje steg. Det 
visualiserades för både en större, respektive en mindre datamängd. 

4.2.1 TensorFlow och teckeninbäddning 
IMDb datamäng med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.9 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CNN, 
TensorFlow, teckeninbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 5 timmar och gjordes i 13 000 steg. Valideringen på testdatat 
gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 85.2% med en avvikelse på ca ±1.5%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.10 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CNN, 
TensorFlow, teckeninbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 5 timmar och gjordes i 11.2 tusen steg. Valideringen på 
testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 87.3% med en avvikelse på ca ±1.3%. 

4.2.2 TensorFlow och egen ordinbäddning 
IMDb datamäng med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.11 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CNN, 
TensorFlow, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 29 minuter och gjordes i 3 000 steg. Valideringen på testdatat 
gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 84.3% med en avvikelse på ca ± 2.2%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.12 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CNN, 
TensorFlow, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 49 minuter och gjordes i 14 500 steg. Valideringen på testdatat 
gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 87.5% med en avvikelse på ca ± 1.8%. 

4.2.3 Keras och GloVe 
IMDb datamäng med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.13 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CNN, 
Keras, GloVe. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 3 minuter och 30 sekunder och gjordes i 24 steg. Valideringen 
på testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 82.0% med en avvikelse på ca ±1.9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

34 

IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.14 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CNN, 
Keras, GloVe. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 9 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 88.3% med en avvikelse på ca ±0.6%. 

4.2.4 Keras och Word2Vec 
IMDb datamängd med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.15 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CNN, 
Keras, Word2Vec. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 5 minuter och gjordes i 34 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 82.3% med en avvikelse på ca ±1.6%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.16 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CNN, 
Keras, Word2Vec. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 9 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 88.8% med en avvikelse på ca ±0.4%. 

4.2.5 Keras och egen ordinbäddning 
IMDb datamäng med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.17 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CNN, 
Keras, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 4 minuter och gjordes i 34 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 81.0% med en avvikelse på ca ±2.3%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.18 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CNN, 
Keras, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 10 minuter och gjordes i 34 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 87.0% med en avvikelse på ca ±0.7%. 

4.3 Convolutional Recurrent Neural Network 

Varje underrubrik nedan visar upp ett diagram över sin respektive Convolutional Recurrent 
Neural Network algoritm som har visualiserats. Det som har visualiserats är 
träningsprocessen för Recurrent Neural Network. Data som presenterats i diagrammen 
under 4.3.1-4.3.4 visar träffsäkerheten för algoritmen över antalet steg, samt förlusten vid 
varje steg. Det visualiserades för både en större, respektive en mindre datamängd. 

4.3.1 TensorFlow och teckeninbäddning 
IMDb datamängd med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.19 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CRNN, 
TensorFlow, teckeninbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 10 timmar och 30 minuter och gjordes i 37 steg. Valideringen 
på testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 85.4% med en avvikelse på ca ±1.2%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.20 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CRNN, 
TensorFlow, teckeninbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 16 timmar och 16 minuter och gjordes i 16 steg. Valideringen 
på testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 87.0% med en avvikelse på ca ±0.9%. 

4.3.2 Keras och GloVe 
IMDb datamängd med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.21 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CRNN, 
Keras, GloVe. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 23 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 77.9% med en avvikelse på ca ±2%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.22 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CRNN, 
Keras, GloVe. Orange linje - validering, blå linje - träning. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 52 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 81.4% med en avvikelse på ca ±1.2%. 

4.3.3 Keras och Word2Vec 
IMDb datamängd med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.23 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CRNN, 
Keras, Word2Vec. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 35 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 80.0% med en avvikelse på ca ±1.9%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.24 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CRNN, 
Keras, Word2Vec. Orange linje - validering, blå linje - träning. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 1 timme och 30 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på 
testdatat gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 85.2% med en avvikelse på ca ±1%. 

4.3.4 Keras och egen ordinbäddning 
IMDb datamäng med 10 000 träningsdata och testdata: 
 
Figur 4.25 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 10 000 träningsdata, CRNN, 
Keras, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 

Tiden att träna nätverket tog 24 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 84.6% med en avvikelse på ca ±0.8%. 
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IMDb datamängd med 25 000 träningsdata: 
 
Figur 4.26 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 25 000 träningsdata, CRNN, 
Keras, egen ordinbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 1 timme och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav en 
genomsnittligt träffsäkerhet på ca 86.7% med en avvikelse på ca ±0.9%. 

4.4 Jämförelse av bäst presterande neurala nätverksalgoritmer 
De bäst presterande modellerna av varje neurala nätverksalgoritm som testades togs ut för 
att jämföra de olika aspekterna, vilket som gav bäst träffsäkerhet på testdata, vilket ramverk 
som de bästa modellerna byggdes i, samt vilken inbäddningsmetod som respektive modell 
använde. De bästa presterande modellerna tränades även på en förminskad datamängd med 
storleken av 1000 träningsdata. 

4.4.1 Inbäddningsmetoder 
De olika inbäddningsmetoderna jämförs där den bästa modellen för respektive 
inbäddningsmetod valdes, vilket gjordes för alla neurala nätverk som tränades som visas i 
figur 4.27. Det gjordes för att se hur de olika inbäddningsmetoderna presterat mot varandra 
samt  hur de skiljer sig mellan olika neurala nätverk. 
 
Figur 4.27. Figuren visar vilken inbäddningsmetod som användes vid de bäst presterande av varje neurala 
nätverksalgoritm då algoritmerna tränades på 25 000 träningsdata. Teckeninbäddning används ej vid 
Recurrent Neural Network. 
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4.4.2 Bäst presterande nätverk 
I tabell 4.1 presenteras ett av varje neuralt nätverk (RNN, CNN, CRNN) från algoritmerna 
som har testats. De nätverk som presenteras är de nätverk som har presterat bäst gällande 
träffsäkerheten på testdatat, vilket ramverk och inbäddning de använde, samt dess 
träffsäkerhet och träningsträffsäkerhet. 
 
Tabell 4.1 Tabell som visar de högst presterande neurala nätverksalgoritmer gällande träffsäkerheten på 

testdata som tränats på 25 000 exempel och testats på 25 000 exempel. 

Algoritm Ramverk Träffsäkerhet 
på testdata 

Inbäddningsmetod Träffsäkerhet på 
träningsdata 

Recurrent 
Neural Network 

Keras 87.2% Word2Vec 90% 

Convolutional 
Neural Network 

Keras 88.8% Word2Vec 99% 

Convolutional 
Recurrent 
Neural Network 

TensorFlow 87.0% Teckeninbäddning 99% 

 

Sannolikheten att gissa rätt sida vid myntkast är 50%, det samma gäller antagandet om ett 
omdöme är negativt eller positivt vid slumpmässigt antagande då de negativa och positiva 
omdömen är jämnt uppdelat. Den bäst presterande neurala nätverksalgoritmen 
Convolutional Neural Networks träffsäkerhet på 500, 1000 och 25000 testdata i förbättring 
till träffsäkerheten på ett slumpmässigt antagande visualiserades i en graf. Den procentuella 
förbättringen från 50% träffsäkerhet visas nedan i figur 4.28 för de olika testdata. 
 
Figur 4.28 Tabell som visar skillnaden i träffsäkerhet på testdata mellan den bäst presterande Convolutional 
Neural Network och att slumpmässigt anta att ett omdöme är positivt eller negativt laddat. 
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4.4.3 Recurrent Neural Network 

IMDb datamängd med 1 000 träningsdata och 500 testdata: 
 
Figur 4.29 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 1 000 träningsdata och 500 
testdata, RNN, Keras, Word2Vec. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog ca 2 minuter och gjordes i 44 steg. Valideringen på testdatat 
gav en genomsnittligt träffsäkerhet på ca 57. 6% med en avvikelse på ca ±4.3%. 

4.4.4 Convolutional Neural Network 

IMDb datamängd med 1 000 träningsdata och 500 testdata: 
 
Figur 4.30 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 1 000 träningsdata och 500 
testdata, CNN, Keras, Word2Vec. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog ca 2 minuter och gjordes i 44 steg. Valideringen på testdatat 
gav en genomsnittligt träffsäkerhet på 69.9% med en avvikelse på ca ±3%. 
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4.4.5 Convolutional Recurrent Neural Network 

IMDb datamängd med 1 000 träningsdata och 500 testdata: 
 
Figur 4.31 Träffsäkerheten för varje steg under träning- och valideringsfasen på 1 000 träningsdata och 500 
testdata, CRNN, TensorFlow, teckeninbäddning. Orange linje - träning, blå linje - validering. 

 
 
Tiden att träna nätverket tog 2 minuter och gjordes i 24 steg. Valideringen på testdatat gav 
en genomsnittligt träffsäkerhet på 64.0% med en avvikelse på ca ±3.9%. 
 
4.4.5 Convolutional Recurrent Neural Network  
I tabell 4.3 presenteras ett av varje neuralt nätverk som har testats. De nätverk som 
presenteras är de nätverk som har testats med 1 000 träningsdata och 500 testdata, 
respektive ramverket och inbäddning de använde, samt dess träffsäkerhet och tränings 
träffsäkerhet. 
 
Tabell 4.2 Tabell som visar de högst presterande neurala nätverksalgoritmer gällande träffsäkerheten på 

testdata som tränats på 1000 exempel och testats på 500 exempel. 

Algoritm Ramverk Träffsäkerhet Inbäddnings-
metod 

Tränings 
träffsäkerhet 

Recurrent 
Neural Network 

Keras 57. 6%  Word2Vec 100% 

Convolutional 
Neural Network 

Keras 69.9%  Word2Vec 100% 

Convolutional 
Recurrent 
Neural Network 

TensorFlow 65.4% Tecken-
inbäddning 

75.3% 
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5 Analys och Diskussion 

Det här kapitlet analyserar och diskuterar metoderna som användes och resultatet som togs 
fram. Det gjordes för att ta reda på eventuella brister och styrkor inom metoden och vad 
som kan förbättras, samt vad som borde gjorts annorlunda. 
 

5.1 Analys av de neurala nätverken 
Av de tre olika neurala nätverken presterade Convolutional Neural Network bäst på både 
större datamängder med 25 000 exempel vilket syns i tabell 4.1 men även på mindre 
datamängder med 1 000 exempel som visas i tabell 4.2. Alla tre neurala nätverken 
presterade ungefär lika bra vid  25 000 exempel där det skiljde 1.6 % i träffsäkerhet på 
testdata mellan den bäst presterande ( Convolutional Neural Network) och den sämst 
presterande ( Recurrent Neural Network ). Däremot var skillnaden mycket tydligare vid den 
lägre datamängden på 1 000 som visas i tabell 4.2 där Convolutional Neural Networks 
träffsäkerhet på testdata var mer än 10 % högre än vad Recurrent Neural Network 
uppnådde och drygt 6% bättre än Convolutional Recurrent Neural Network vilket ger 
Convolutional Neural Network en större fördel att användas för YABS då den mindre 
datamängden speglar det antal data YABS har. En träffsäkerhet på 69.9% på testdata som 
var på 500 exempel betyder att endast 350 exempel blev korrekt klassificerade och 150 blev 
felaktigt klassificerade anses inte som fullt användbart då för många av omdömena skulle 
bli felaktigt klassificerade och ta upp mycket manuell tid att justera dem vilket YABS ville 
undvika. Då hälften av alla träningsexempel är positiva och den andra hälften är negativa är 
det en 50% chans att man gissar rätt och då är träffsäkerheten på den minsta datamängden 
endast ca 20% bättre än att gissa på slumpmässigt vilket visas i figur 4.28. Den ökningen är 
inte så stor vilket visar på att YABS bör se över andra lösningar för tillfället. Vid 10 000 
och 25 000 omdömen har dock den procentuella ökningen ökat med 35 respektive 39% 
vilket är mer acceptabelt, så vid högre datamängder är maskininlärning en bra lösning på 
problemet att klassificera text beroende på dess semantiska betydelse, där Convolutional 
Neural Network visade sig prestera bäst av de neurala nätverk som testas. 
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5.2 Datamängd storlek 
Datamängderna som testades var sex olika varianter av IMDbs movie review datamängd, 
två med storleken av 25 000 träningsdata, två med storleken av 10 000 träningsdata och två 
med storleken av 1 000 träningsdata, var av de sista två användes endast på tre algoritmer. 
Något gemensamt för alla algoritmer som testades var att när nätverken tränandes med 10 
000 träningsdata gavs en lägre träffsäkerhet än när nätverken tränades med 25 000 
träningsdata. Algoritmerna tränades under lika många steg, men eftersom storleken på 
träningsdata var lägre, minskade träffsäkerheten på grund av en lägre generalisering av data 
vid träning. Med större datamängder, likt 25 000 i detta fall, ökade generaliseringen vilket 
möjliggjorde ett bättre tränat nätverk anpassat för att hantera nytt, icke testat data. Mängden 
data som användes hade störst betydelse för hur hög träffsäkerhet en algoritm uppnådde på 
testdatat då 15 000 fler omdömen ökade träffsäkerheten med 2%-10% vilket kan göra en 
stor skillnad i användbarhet. Då mängden data har större betydelse (då datamängden är 
mellan 10 000 och 25 000) än den neurala nätverksalgoritm som används, är det viktigare 
att samla in mycket data än att välja den algoritm som passar bäst för text klassificering. Ett 
sätt att få in mer data är att artificiellt öka datamängden utöver den data som redan finns 
tillgängligt. 
 
Datamängden på 1500 data (1000 träningsdata och 500 testdata) gav en träffsäkerhet på ca 
70% som bäst. Det ansågs inte vara en tillräckligt bra träffsäkerhet baserat på tidigare 
studier, samt diskussion med handledare och beställare (YABS). Figur 4.28 skapade i syftet 
att visualisera antagandet. 70% träffsäkerhet kan tänkas vara rimligt, tills jämförelsen med 
träffsäkerheten för ett slumpmässigt antagande gjordes. 70% träffsäkerhet är endast 20% 
högre träffsäkerhet än att slumpmässigt anta om ett omdöme är negativt eller positivt 
(50%). Om det jämförs med den högre datamängden på 25000 data, vilket gav ca 90% 
träffsäkerhet, som är ca 40% högre än ett slumpmässigt antagande, vilket är en märkbar 
ökning. Anledningen till att YABS inte kunde använda sig av neurala nätverk tränade på 
IMDbs datamängd är på grund av två faktorer. Till att börja med är IMDbs omdömen 
baserade på filmer, medan YABS har omdömen om sina produkter och tjänster. Eftersom 
man dömer filmer annorlunda från YABS produkter och tjänster måste nätverken tränas 
med liknande omdömen för att ge bra resultat. Annars kommer nätverken ha mindre 
träffsäkerhet på YABS testdata. Den andra faktorn var att IMDbs datamängd är på 
engelska, medan YABS omdömen är till mesta dels på svenska. 
 
Att skapa mer textdata artificiellt är relativt svårt om man jämför med bild data, där man 
kan lägga till olika filter samt rotera bilder m.m. Det kan öka den datamängd man jobbar 
med utan att behöva få in ny data i form av bilder, för att minska felmarginalen och därav 
minska fenomenet “overfitting”. Ett alternativ till det skulle vara att artificiellt öka den text 

data som finns tillgänglig genom att använda sig ett lexikon av synonymer, t.ex. 
Thesaurus.com. Man skulle då kunna byta ut de morfologiska stam orden som beskrevs i 
bakgrund 2.6.2 mot dess synonym, vilket i teori bör ha samma betydelse och få ut en 
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mening med samma sentiment, men med andra ord. Detta bör åtminstone dubbla den 
tillgängliga datamängden. Det kan utforskas vidare i kommande arbeten. 
 

5.3 Overfitting 
Vissa grafer under resultatdelen visar en betydligt högre träffsäkerhet på sitt träningsdata än 
på testdata. Det visas bland annat i figur 4.1, figur 4.2, 4.7 m.fl. Det beror på overfitting. 
Nätverket tränar om på samma träningsdata och “lär sig” träningsdata nästan utantill. Det 
resulterade i hög träffsäkerhet vid träning av nätverket, men eftersom träningsdata inte var 
tillräckligt generell eller innehöll tillräckligt mycket träningsdata kommer en minskning i 
träffsäkerhet ske när nytt, icke testat data hanteras. Overfitting är ett känt problem världen 
över inom neurala nätverk. Overfitting som uppkom vid träning av algoritmerna kunde ha 
åtgärdats med hjälp av att öka storleken på datamängden, generalisera data eller använda 
sig av dropout metoden eller andra regulaiserings metoder, likt beskrivet under teori och 
bakgrund, under rubrik 2.3.5.  
 
Figur 4.6 under resultatdelen visar en graf vars validerings träffsäkerhet överskrider 
tränings träffsäkerheten. Det är ett fenomen som sällan sker. Anledningen till att 
valideringen är högre kan vara på grund av att algoritmen kör en för hög dropout, ledande 
till det resultatet. 
 

5.4 Analys av inbäddningsmetoder 

Word2Vec och GloVe är ordinbäddningsalgoritmer för att representera text till neurala 
nätverk. Förutom ovanstående algoritmer som testades, tränades en egen 
ordinbäddningsmetod. Alla tre neurala nätverk, Recurrent Neural Network, Convolutional 
Neural Network och Convolutional Recurrent Neural Network kördes med var och en av 
dessa ordinbäddningar. Under resultatdelen visade det sig att Word2Vec metoden gav en 
högre träffsäkerhet än GloVe vid alla fall. Det skedde för att färdigtränade Word2Vec 
modellen är större än  den färdigtränade GloVe modellen. GloVe modellen använder 100 
dimensioner för sina ord vektorer, medan Word2Vec modellen använder sig av 300 
dimensioner.  
 
Vid observering av graferna (figurerna 4.7, 4.8, 4.17, 4.18 och 4.25)  för egna 
ordinbäddningar för Keras algoritmerna kan ett mönster uppfattas. Vid lägre träningsdata (i 
detta fall 10 000) ger egna tränade ordinbäddningar en högre träffsäkerhet för nätverket än 
de färdigtränade ordinbäddningarna Word2Vec och GloVe. Det kan bero på att Word2Vec 
och GloVe är mycket större än den egna ordinbäddningen, vilket tar längre tid för nätverket 
att effektivisera, eftersom det finns en större generalisering av språket i dessa 
inbäddningsmetoder. Vid större datamängder (i detta fall 25 000) visade det sig att GloVe 
och Word2Vec var effektivare än att träna upp en egen ordinbäddning. Vid större 
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datamängder kan slutsatsen dras att Word2Vec är den mer effektiva av de tre 
ordinbäddningsmetoderna. 
 
Bevisligen kan teckeninbäddning uppnå liknande resultat gällande träffsäkerheten som 
redan färdigtränade ordinbäddningsmetoder uppnår vilket syns i figur 4.27. De 
färdigtränade ordinbäddningarna Word2Vec och GloVe uppnår aningen högre träffsäkerhet 
på den större datamängden med 25 000 exempel än teckeninbäddning när de används i 
Convolutional Neural Network men i Convolutional Recurrent Neural Network presterar 
teckeninbäddning bättre än Word2Vec metoden. Figur 4.27 visar även att teckeninbäddning 
presterar bättre på träffsäkerheten än de egna tränade ordinbäddningar för både 
Convolutional Neural Network samt Convolutional Recurrent Neural Network. Det kan ge 
teckeninbäddning en fördel på omdömen som är på andra språk som t.ex. svenska som inte 
har stora färdigtränade modeller som engelska språket har i Word2Vec eller GloVe. Det är 
fördelaktigt för YABS som har både internationella och svenska kunder. De största 
nackdelarna som syns vid teckeninbäddning är att träningen av en modell tar flera timmar, 
upp emot 16 timmar vilket visades i resultatdelen under 4.3.1, medan den 
ordinbäddningsmodell som tog längst tid att tränas tog 3 timmar och 47 minuter. Det är en 
betydlig skillnad där värdefull tid kan sparas in vid användning av redan färdig tränade 
ordinbäddningar. En annan nackdel är att vid träning av 1 000 exempel så minskar 
träffsäkerheten med mer än 20% jämfört med träningen på 25 000 exempel som syns i en 
jämförelse av tabell 4.1 och 4.2. Denna minskning av träffsäkerhet är likt den minskning 
som även skedde med ordinbäddningar vilket visar att teckeninbäddning inte kräver allt för 
mycket mer data än ordinbäddningar för att uppnå liknande resultat även vid mindre 
datamängder. 
 

5.5 TensorFlow vs. Keras 
De neurala nätverken som programmerades under arbetet skrevs i ramverken TensorFlow 
och Keras. Keras är ett högnivå alternativ till TensorFlow eftersom Keras är byggt på 
TensorFlow. Det medför att Keras är enklare att programmera i, medan TensorFlow ger en 
större frihet och kontroll över programmet. I teori bör TensorFlow algoritmerna prestera 
bättre än respektive Keras algoritm, vilket de inte gör i majoriteten av dessa fall. Det kan 
ses på graferna under resultatdelen. Anledningen kan vara flera och varierande. En 
anledning kan vara att inom TensorFlow, får man mer kontroll vilket dock kräver mer 
ansvar. Med det menas att det krävs mer kunskap från användaren om hur neurala nätverk 
fungerar för att implementera metoder som presterar på hög nivå vilket är vitalt för 
slutresulatet. En annan anledning är att Keras som är enklare att använda för att 
implementera olika typer av neurala nätverk leder till att färre misstag begås vilket kan 
bidra till att Keras presterar bättre i det här fallet. 
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5.6 Brister och förbättringar 

Arbetet hade vissa brister som kunde ha åtgärdats. En aspekt var tidsbristen som togs upp i 
inledningen under rubriken 1.3. Tidsbristen och tiden det tog att träna och testa alla neurala 
nätverk med respektive algoritmer medförde till att allting inte testades på samma sätt. 
Optimalt hade varit om alla neurala nätverk testades med samtliga NLP metoder, som 
GloVe, Word2Vec och teckeninbäddning. Det skulle giva ett bättre resultat för en rättvis 
jämförelse mellan graferna. 
 
Varje algoritm kördes med x antal steg vid träningsfasen, där vissa kördes i betydligt färre 
steg än andra. Vissa körde i betydligt fler steg än andra. Ett exempel är att algoritmerna 
skrivna i Keras körde mellan 24-34 steg, medan t.ex. Recurrent Neural Network skriven i 
TensorFlow körde i 100 000 steg. Det beror främst på hur koden är skriven och hur mycket 
ett nätverk behöver tränas, samt hur stora block av data som programmet tränar åt gången. I 
Keras kan t.ex. ett block med data ha storlek 64, medan det block med data som tränas i 
TensorFlow är mycket mindre, ledande till att fler steg (steps) av programmet behöver 
köras. För framtida arbeten vore det optimalt om i alla fall de algoritmer som är 
gemensamma, t.ex. alla Keras algoritmer, körde samma antal steg i sin kod. Detta för att få 
jämnare resultat att jämföra bl.a. hur bra varje algoritm har tränat sitt nätverk under samma 
tidsperiod. 
 
En annan aspekt vid jämförelse av de neurala nätverken kunde inte de resurser som fanns 
tillgängliga köra djupare än 3 lager vid Convolutional Neural Network vilket kan ha 
påverkat träffsäkerheten negativt än om ett djupare Convolutional Neural Network tränats. 
Med bättre resurser skulle det gå att träna djupare neurala nätverk vilket skulle kunna ha en 
påverkan på det slutliga resultatet av vilket neurala nätverk som presterat bäst. 
 
En annan brist var att de två typerna av färdigtränade ordinbäddningarna Word2Vec och 
GloVe var olika stora vilket kan ha gett en fördel till Word2Vec, då den hade tränats på fler 
ord och där av fått fler relationer mellan ord. Om både modellerna var mer lika i storlek 
hade jämförelsen mellan deras prestationer varit mer jämställd och därmed hade en bättre 
slutsats kunnat dras. 
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5.7 Arbetets bidrag till en hållbar utveckling 

Termen hållbar utveckling är ett samlingsord när man diskuterar de tre begreppen ekonomi, 
miljö och hälsa ihop. Ur ett ekonomiskt perspektiv effektiviserar programmet 
arbetsprocessen för företaget. Detta genom att använda sig av maskininlärning vilket sparar 
tid åt företaget då en färdigtränad modell klassificerar en text på under en sekund medan en 
människa kan behöva tid för att först läsa texten och sedan besluta om den är positivt 
laddad eller negativ laddad. Ur ett hälsoperspektiv gynnar det den anställda som annars har 
i uppgift att sköta kategoriseringen manuellt. Att läsa igenom omdöme efter omdöme för att 
sedan ta ett beslut om omdömet är negativt eller positivt kan trötta ut en människa. 
Dessutom kan beslutstagandet angående omdömena påverkas av trötthet, intensivt fokus 
under långa perioder och repetitivt arbete. Ur ett miljöperspektiv kan det diskuteras om att 
det går hand i hand med ovanstående faktorer. Om arbetet effektiviseras genom att inte 
utföras manuellt sparar företaget på bland annat ström. Även om fallet är att annat arbete 
utförs och ingen ström sparas så har inte strömmen varit till spillo, utan utnyttjas för annat 
arbete under samma tid. Förutom att arbetaren tjänar på det och företaget tjänar på det 
ekonomiskt så kan det tjäna miljön, då ström inte används i onödan. Det finns etiska frågor 
att behandla gällande maskininlärning. Integriteten är en aspekt, t.ex. vid användningen av 
datamängder i form av omdömen som IMDbs datamängd blir användarnamnet och 
omdömet synligt för den som arbetar med datamängden vilket användaren kanske inte är 
medveten om. En annan etisk aspekt är om neurala nätverket lärs upp på ett sätt som 
användaren inte tänkt sig. Exempel på det är om nätverket lär sig ord som bl.a. kan anses 
rasistiska eller sexistiska, och anta att dessa ord ger ett positiv sentiment i sammanhanget. 
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6 Slutsatser 

Convolutional Neural Network var den neurala nätverksalgoritm som presterade bäst 
gällande träffsäkerheten på tidigare osedd data, både på den större datamängden med 25 
000 film omdömen och på den mindre datamängden med totalt 1 500 omdömen. Word2Vec 
visade sig vara den inbäddningsmetod som hjälpte de neurala nätverken till att uppnå bäst 
träffsäkerhet och majoriteten av algoritmerna skrivna i ramverket Keras gav bättre 
träffsäkerhet i detta fall.  
 
Träffsäkerheten på den mindre datamängden uppnår ej en användbar nivå då den endast ger 
en träffsäkerhet på 70% vilket är 20% högre än vid slumpmässig antagning av alla 
omdömen om de är positiva eller negativa vilket ger en 50% träffsäkerhet vilket visar på att 
maskininlärning inte är rätt väg att gå för YABS för att klassificera deras kundomdömen. 
Det betyder att endast 350 av 500 omdömen blev korrekt klassificerade och 150 blev 
felaktigt klassificerade. Däremot vid 25 000 omdömen uppnås en träffsäkerhet på nästan 
90% vilket är en mer användbar nivå då det är 40% bättre än vid slumpmässigt antagande 
av alla omdömen. Det visar att YABS behöver öka mängden omdömen relativt mycket för 
att få användning av maskininlärning. 
 
För att uppnå högre datamängder vilket är vitalt för maskininlärning kan framtida arbeten 
studera om framtagning av text data på ett artificiellt sätt hjälpa processen att öka den 
tillgängliga datamängden genom att byta ut ord i texten till ordets synonym. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Exempel på positiva omdömen från IMDb datamängd: 

- If you fast forward through the horrible singing, you will find a classic fairy tale 
underneath. Christopher Walken is very humorous and surprisingly good in the role. 
His trademark style of acting works well for the sly Puss in Boots. The other actors 
are well for their parts. I did not find any of the acting terribly fake or awkward. The 
king in particular appears a real dunce though, and I wonder if he is supposed to be. 
I can not remember the original tale. The special effects are typical of the eighties, 
but at least they are not overly fake like some of the computer generated fare that 
we see today. Overall, I recommend this movie for children and adults who are a 
child at heart. 

- Perhaps the funniest 'backstage at Hollywood' movie ever, especially for a look at 
comedy short factories like Keystone.<br /><br />Marion Davies should get a 
medal for bravery for taking a part where acting poorly in front of a camera is part 
of the role. Plenty of cameos for film buffs. 

- Definitely one of my favourite movies. The story is good, acting is great, all 
technicals (especially cinematography) are sharp and the script is clever.<br /><br 
/>Heath Ledger is terrific as Edward ''Ned'' Kelly. He is gripping as the legendary 
outlaw, and is supported well by Geoffrey Rush, Naomi Watts and Orlando Bloom. 
All action sequences are on point<br /><br />The film is edge-of-your seat stuff 
right up to to the end. One of my favourite films from the late legend Heath Ledger, 
who has been the highlight of every film he has starred in. And makes no mistake 
here.<br /><br />An excellent film all round. 

 
Bilaga 2 
Exempel på negativa omdömen från IMDb datamängd: 

- I was sooooo excited to see this movie after finally reading the book this week. My 
13 year old son was looking forward to it too. I rented it and snuggled down to 
enjoy a classic holiday story brought to life on screen.<br /><br />Boy, was I 
disappointed. This movie veered off from the book more times than is forgivable. 
George C. Scott is an excellent actor but in this, it seemed that he was fully into 
character only about 20% of the time. The rest of the time he was quite flat.<br 
/><br />I realize that this was made in '84, pre-CG effects, for the most part. But it 
looked to be very B-movie quality, especially the encounter with Jacob Marley.<br 
/><br />The biggest disappointment was the fact that they left out one of the most 
moving parts of the story: When the Spirit of Christmas Present takes Scrooge on 
the whirlwind tour of the world, observing people in the bleakest of circumstances 
still having the light and love of Christmastime.<br /><br />I will admit that Mr. 
Scott did a good job with the "reformed" Scrooge at the end. That was a refreshing 
portrayal.<br /><br />I wish that Bob Cratchit had been portrayed as a little more 
ragged and down-trodden. And Tiny Tim... oh don't even get me started on bad 
child actors... 
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- Killer Tomatoes movies have this special kind of humor - you either love it or hate 
it. I personally like it, but in this fourth movie the feeling is gone. The tomatoes 
aren't the same, jokes are lame, even the actors aren't as funny. Because that's the 
only thing this kind of movies are supposed to be - funny.<br /><br />So now 
following the plot made to laugh, is annoying. They really shouldn't have done the 
fourth part to the Killer Tomatoes trilogy. 

- ...okay, maybe not all of it. Lured by the false promise of bikini-clad women on the 
movie's cover...but the HORROR...THE HORROR... ...whatever you do, do NOT 
watch this movie. Gouge out your eyes, repeatedly bash your skull in...do what it 
takes. Never again--never forget!<br /><br /> 
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