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INDEHOLDER KONKRETE VIDEOEKSEMPLER 
PÅ MACHINE LEARNING I SKYEN

Effektiv databehandling 
med Machine Learning

Sådan undgår du brud på datasikkerheden
- og sparer millioner
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Verden forandrer sig hele tiden og søgningen efter værktøjer, 
som kan være med til at effektivisere især manuelle rutiner 
og arbejdsgange er højt prioriteret i de fleste virksomheder. 

Mange forsøger i øjeblikket at strømline de arbejdskrævende 
manuelle processer gennem en strategisk strukturering af 
processer og digitalisering. 

Brug machine learning til at udnytte det potentiale, du har i 
dine data, til at automatisere arbejdet yderligere - mere end 
du kan gøre med almindelig programmering.
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#1Hvad er Machine Learning?

Machine Learning er en anvendelse af kunstig intelligens 
(AI), der giver systemer mulighed for automatisk at lære og 
forbedre fra erfaring uden at være eksplicit programmeret. 

Machine Learning fokuserer på udvikling af 
computerprogrammer, der kan få adgang til data og bruge 
dem til at lære sig selv. Det kan være måden hvorpå du kan 
udnytte det potentiale, du har i dine data, til at automatisere 
arbejdsopgaver. 

Machine Learning i lommen

Du bruger højest sandsynligt en eller anden form for 
Machine Learning i din dagligdag. Hvis du bruger Facebook 
eller Google Photos vil du se, at begge platforme vil finde 
ansigter i dine billeder og måske vil foreslå hvem billederne 
er af. Har du kæledyr, vil Google Photos også kunne adskille 
din hund fra din kat på billederne.

Hvis du har en smartphone af nyere dato, går du sikkert 
rundt med ansigtsgenkendelse i lommen. 

Hvad du bruge det til?

Da du (sikkert) ikke er ansat til at skulle identificere din 
ægtefælle eller dine kæledyr på billeder fra din telefon, er det 
nu nærliggende at stille spørgsmålet: “Jamen, hvad skal jeg 
bruge det til?”.

Der er utallige muligheder - her er to eksempler:
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El Peñón minen forudser placeringer af vener

El Peñón er en underjordisk guld- og sølvmine, der dagligt 
udtrækker 4.200 tons op af undergrunden. 

El Peñón minen har brugt Machine Learning til at skabe et 
forudsigeligt litologisk kort, der kan identificere nye boremål.

Sammenlignet med det forrige år, øgede minen deres 
udtrækning af guld og sølv med 21%.

Østjysk kommune beskytter personfølsomme data på 
byggepladser

I forbindelse med byggeprojekter på tværs af kommunen, 
bruges der løbende billeddokumentation. 

Billederne bliver taget af ansatte, der uploader dem til et 
drev, hvor de lagres. 

Da billederne er taget på byggepladserne, er der flere 
forekomster af køretøjer. Køretøjerne har nummerplader. 

Da nummerpladerne indeholder informationer, som 
kommunen ikke har ret til at opbevare, skal disse sløres på 
samtlige billeder. 

Kommunen har, for at undgå en stor mængde manuelt 
arbejde, anvendt Machine Learning til at identificere og sløre 
nummerplader på billederne. 
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#2Hvilke udfordringer løses?

I vores verden af softwareudvikling og drift af webapps, er 
der ikke mange udfordringer, der ikke kan løses - men hvad 
giver mening at løse med Machine Learning? 

Det er ofte nærliggende at overveje at bruge Machine 
Learning som et stærkt værktøj til at automatisere 
gentagne processer. Machine Learning kan forsimple dine 
arbejdsopgaver, berige din data og meget mere. 

Teknologien til at skabe Machine Learning er gennem de 
seneste år blevet mere simpel - i hvert fald set fra brugernes 
perspektiv. Det er “til at finde ud af”,  som flere kunder har 
sagt til mig. 

Til at forklare processen, har jeg lavet et eksempel, hvor jeg 
viser, hvordan jeg laver Machine Learning. 

https://kbsoftware.dk/ml/video-intro?utm_source=Whitepaper&utm_medium=PDF&utm_campaign=Video%20%231
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Typiske områder, vi digitaliserer 
med Machine Learning
Ofte handler det om store mængder data (Big Data), hvor det 
er meget tidskrævende at processere det manuelt. Når du har 
repetitive opgaver, kan det være, at du kan bruge Machine 
Learning til at digitalisere, og muligvis automatisere, opgaven.

Visuel genkendelse
Visuel genkendelse af (u)ønskede ord og billeder i scannede 
dokumenter. At bruge Machine Learning er mere præcist 
end at anvende Optical character recognition (OCR).

Detektion og sløring 
Som du ser i videoen, er Machine Learning et stærkt 
værktøj til at detektere specifikke elementer. Hvad du 
ikke ser i videoen er, hvad du derefter kan gøre med den 
indsamlede data. Et område, vi ofte arbejder med, er sløring 
af det detekterede område. Det kan f.eks. være ansigter, 
nummerplader eller lignende.  

Optælling 
Via kamerascanning kan du bruge Machine Learning til at 
lave en optælling af forskellige objekter. Det er den funktion, 
der blev brugt ved El Peñón minen, du læste om på side 5.

Billedescanning med BiD 
Som du kan se, indeholder opgaverne ofte en form for 
scanning af billeder. Derfor har vi udviklet en App, som kan 
sættes i drift hurtigt. Sådan skydes der genvej.AP

P



8 | Fra kælder til cloud

#3Eksempel: Sådan virker det

Til eksemplet vil jeg bruge Custom Vision AI, som er et 
Microsoft produkt, der er designet til at identificere objekter i 
billeder. 

Man kan bruge denne form for Machine Learning til at 
identificere mønstre i billederne. Det kan være ting, du 
ønsker at fremhæve, eller ting, du ønsker at sløre.

I mit videoeksempel er målet at bruge Machine Learning til 
at kunne identificere hvilke billeder, der indeholder hunde og 
hvilke der ikke gør.

Hvorfor hunde?

Når jeg vælger at bruge identificering af hunde som 
eksempel, er der to gode grunde:

Der er relativ stor forskel på en siberian husky og en 
gravhund. Jeg vil vise, hvordan maskinen lærer at 
begge hører under kategorien “hunde”.

For at undgå at bryde lovgivningen om at dele 
personfølsomme data, var valget at bruge hunde 
nærliggende. 

1
2
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På de næste sider vil jeg uddybe de 4 trin, men start med at 
se hvordan det virker, her i videoen:

2

1

3

4

Bestem datagrundlag
Hvad vil du måle efter?

Angiv
Angiv område med hund

Analyse & Træning
Der laves en analyse - maskinen skal lære

Test
Lav en test på et andet sæt af billeddata 

Du kan opdele processen i 4 trin:

https://kbsoftware.dk/ml/video-mellem?utm_source=Whitepaper&utm_medium=PDF&utm_campaign=Video%20%232
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Bestem datagrundlag 

Når du ved, hvad du kan bruge Machine Learning til, 
udvælger du det datagrundlag, du vil bruge til at lære 
maskinen hvad den skal kunne genkende.

I video eksemplet drejer det sig om en række af billeder 
hvorpå der er hunde. 

Billederne vælges og uploades.

1 2 3 4
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Angiv

På det andet trin skal du fortælle maskinen “hvad en hund 
er”. Det gør du ved at markere det område af billedet, hvori 
der er en hund.

Når området er markeret, angiver du det med et mærke. Her 
angives det som værende “Hund”. 

Dette trin gentages flere gange, så maskinen lærer flere 
typer hunde at kende, flere farver, flere racer, flere placeringer 
og på flere baggrunde.

1 2 3 4
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Analyse & Træning

Nu hvor maskinen ved, hvad den skal søge efter og 
genkende, skal den analysere og træne den nye data. 

Alt efter hvor megen data maskinen skal igennem, og hvor 
grundig du har sat den til at være, skal du her ikke gøre 
andet end at vente. Maskinen gør alt arbejdet, når den først 
er igangsat. 

Du kan vælge en hurtig analyse, eller en mere avanceret 
analyse.

1 2 3 4
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Test

Du kan nu lave en test på maskinen, og se, hvor god den er 
til at genkende hunde. Det gør du ved at uploade en række 
nye billeder. Vælg billeder både med og uden hunde. 

Ved at skrue op og ned for maskinens grænseværdi får du et 
klart billede af, hvor følsomt maskinen skal gå til værks.

1 2 3 4

Jo mere data maskinen har at arbejde med, dets bedre vil 
den være til at identificere hundene på billedet.
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#4Har du nok data?

Da mængden af data har noget med præcisionen at gøre, 
er det ikke lige meget, hvor meget data du fodrer maskinen 
med. 

Hvor præcis maskinen skal være afhænger naturligvis 
af, hvad den skal identificere, men Custom Vision AI har 
indbygget et analyseværktøj, der giver dig et godt overblik. 

På opgaven med at identificere hunde i billeder ser resultatet 
således ud:

Nøjagtigheden kan forbedres ved at gentage trin 1-3, indtil 
du når et niveau, du er tilfreds med. 

2

1

3

4

Bestem

Angiv

Analyse & Træning

Test

Gentages indtil du opnår 
den nøjagtighed, du ønsker.
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#5Kan du også se mulighederne?

Tak, fordi du er med så langt. Spørgsmålet er nu:

Kan du også se mulighederne? 

Og ved du allerede nu om Machine Learning er svaret på 
nogle af jeres udfordringer? 

Sandsynligheden for, at du netop nu står overfor en 
opgave, hvor du skal kunne identificere hunde på 
billeder er nok ikke stor - men jeg håber, du kan se 
parallellerne til, hvordan et utal af andre opgaver kan 
løses med Machine Learning. 

https://kbsoftware.dk/ml/video-slut?utm_source=Whitepaper&utm_medium=PDF&utm_campaign=Video%20%233
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Book sparringsmøde

Med venlig hilsen

Klaus B. G. Hjulmand
Adm. Direktør & Senior Konsulent
KB Software Aps

Klaus Hjulmand

Tilbud om gratis sparring

Hvad enten du har en konkret 
idé til en udfordring, der skal skal 
løses, eller bare har en tanke om 
at noget må kunne effektiviseres, 
vil jeg gerne tilbyde dig en times 
gratis sparring.

Jeg foreslår, at vi tager 
udgangspunkt i jeres data 
og ser på:

Hvilke udfordringer I kan løse 
med Machine Learning
Hvilke gentagende 
arbejdsopgaver, I kan 
automatisere
Hvilken værdi Machine 
Learning kan give jer
Hvordan du kommer i gang 

Det er gratis og ganske 
uforpligtende.

mailto:tsk%40edh-tech.dk?subject=
tel:+4527624100
https://kbsoftware.dk/ml/booksparring?utm_source=Whitepaper&utm_medium=PDF&utm_campaign=Book%20sparringsm%C3%B8de
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