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För att automatiskt kunna
utvärdera säkerheten i trafiken
vill vi kunna hitta hur trafikan-
terna förflyttar sig i förh̊allande
till varandra. Det första steget
för att åstadkomma detta är att
hitta — eller detektera — trafi-
kanter i de enskilda bilderna i en
film. Mycket har forskats p̊a de-
tektionsproblem i enstaka bilder
men eftersom tillämpningen kom-
mer att vara p̊a filmer har det här
tagits till vara p̊a den information
som finns i videoformatet genom
att använda att det vi letar efter
rör p̊a sig.

Trafiksäkerheten p̊a olika platser
utvärderas idag genom att manu-
ellt iaktta och bedöma de situa-
tioner som uppst̊ar i till exempel
en korsning under en begränsad tid.
Det här tillvägag̊angssättet är väldigt
tidskrävande och inexakt. Om man au-
tomatiskt kunde hitta hur alla trafi-
kanter rör sig i förh̊allande till varand-
ra skulle det kunna användas för
att utvärdera hur m̊anga och vilken
typ av farliga situationer som upp-
st̊ar. Den kunskapen skulle kunna bli
väldigt viktig för att komma p̊a vilka
förändringar som skulle kunna leda till
ökad säkerhet, det skulle kunna vara
till exempel att sätta in ett trafikljus
eller att bygga en cykelbana.

I examensarbetet “Detektion med
och utan rörelsebaserade särdrag” var
m̊alet att skapa en detektor för att hit-
ta bilar. En bildetektor är ett datorpro-
gram som med en bild som input ger
bilarnas positioner i bilden som out-

put. Datorn lär sig att hitta bilar i bil-
der genom att f̊a “träna” p̊a bilder av
bilar och bilder som inte föreställer bi-
lar och datorns uppgift är att lära sig
att hitta hur de skiljer sig åt. För att
detektorn ska bli bra krävs det väldigt
m̊anga bilder och m̊alet är att när den
f̊ar se en ny bild s̊a kan den kategori-
sera den korrekt som “bil” eller “inte
bil”. Det här kallas maskininlärning.

Filmformatet togs tillvara p̊a ge-
nom att fr̊an flera p̊a varandra följande
bildrutor i filmen räkna ut en bak-
grundsbild, se Figur 1. Genom att
använda b̊ade bilden och dess bak-
grund kunde detektorn hitta att det
finns rörelse i bilden där dessa skiljer
sig åt. I arbetet jämfördes detektorer
som fick använda bakgrundsbilder med
detektorer som inte fick det.

Figur 1: Bild och bakgrundsbild

Det upptäcktes att detektorerna
som använde rörelse var bättre p̊a att
skilja träningsbilderna åt än detekto-
rerna utan rörelse men när de tes-
tades p̊a nya bilder s̊a var resulta-
tet det motsatta. Detta fenomen kal-
las överträning och kan bero p̊a att
det inte fanns tillräckligt med data att
träna p̊a. Eftersom detektorerna som
använde rörelse hade mer information
att bygga sina modeller p̊a är en teo-
ri att de ocks̊a behövde mer data att
träna p̊a för att fungera optimalt. De-
tektorerna som inte använde rörelse



var n̊agot mer exakta och snabbare to-
talt men användandet av bakgrunds-
bilder gjorde detektorerna bättre p̊a
att i ett tidigt stadium av detektionen
rensa ut vilka delar av bilden som inte
innehöll n̊agra bilar. D̊a tidseffektivi-

tet är en viktig komponent s̊a är en idé
om vidareutveckling att använda bak-
grunden endast i de första stegen av
detektionen för att utesluta att bilar
finns i de delar av bilden där det inte
finns n̊agon rörelse.


