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Populär Abstrakt: 
Algoritmer för att automatiskt förstå innehållet i bilder och videor har sett en enorm utveckling               
under de senaste åren. Trots framsteg i hur väl algoritmerna kan läras till att förstå bildinnehållet                
på egen hand så krävs fortfarande en viss grad av handhållning och vägledning från              
områdesexperter som utvecklar och tränar algoritmerna. När positionen och dimensionerna på ett            
objekt av intresse ska lokaliseras i en bild, då ges algoritmen en omfattande mall med               
förbestämda positioner och dimensioner, så kallade ankare, som den sen kan utnyttja för att              
förenkla sin egen sökning och träningsprocess. I detta arbetet har en originell metod utvecklats              
för att kunna träna algoritmerna helt utan ankare, som i slutändan kan bidra till en mer                
automatiserad träningsprocess som kräver mindre manuell vägledning av experter för att uppnå            
bästa resultat. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Träningsmetod för Bildbaserad Objektdetektion som ökar den självlärande 
förmågan. 

Algoritmer för att automatiskt förstå innehållet i bilder och videor har sett en enorm utveckling               
under de senaste åren.. Detta har lett till en massiv ökning av mängden nya teknikprodukter som                
utnyttjar automatisk förståelse av innehållet i bilder och videor, till exempel bildsökning baserat             
på bildinnehållet i ditt fotobibliotek eller på webben. Mycket av dessa framsteg är baserat på en                
uppsättning nya algoritmer som uppkommit ur forskningsområdena Artificiell Intelligens,         
Maskininlärning och Djupinlärning, där den stora skillnaden från tidigare metoder kommer från            
förmågan av algoritmerna att läras till att utföra en viss uppgift, istället för att experter manuellt                
designar algoritmen för att utföra uppgiften.  
 
Denna inlärningsprocess utgår från att man      
har tillgång till stora datamängder med      
representativa exempel på den specifika     
uppgift man vill att algoritmen ska utföra,       
vilket för bildbaserade uppgifter innebär att      
man matar algoritmen med miljontals bilder      
tillsammans med noggrant utvald information     
om bildernas innehåll. En väl konstruerad      
algoritm kan därefter på egen hand      
generalisera till nya miljöer och fortfarande      
klara av samma uppgift, exempelvis känna igen en viss hundras i en bild, även fast det är första                  
gången den ser den specifika hunden eller bilden.  
 
Bilden ovan visar ett exempel på objektdetektion utförd i en bild där målet är att lokalisera och                 

klassificera alla intessanta objekt i bilden, såsom personer,        
cyklar, bilar och trafikljus. Automatisk förståelse av vad        
som försigår i bilder av denna typ är väldigt relevant för           
utvecklingen av bland annat självkörande bilar. Trots       
framsteg i hur väl algoritmerna kan läras till att förstå          
bildinnehållet på egen hand så krävs fortfarande en viss grad          
av handhållning och vägledning från områdesexperterna      
som utvecklar och tränar algoritmerna. Algoritmer för       
objektdetektion använder sig av så kallade ankare, där ett         
ankare är en förbestämd mall som beskriver storleken och         



 

positionen för en viss typ av objekt som man är intresserad av. Bilden till vänster visar ett                 
exempel på nio stycken ankare som är avsedda för att hitta objekt av olika storlek och dimension.                 
Om man vill detektera fotgängare till exempel, så vet man att personer som går eller står upp                 
vanligtvis är mycket längre än vad dom är breda, vilket man då kan utnyttja genom att använda                 
ett ankare som i storlek och dimension redan liknar en fotgängare för att förenkla arbetet för                
algoritmen.  
 
I detta arbetet har en originell metod utvecklats för att kunna träna algoritmer för objektdetektion               
helt utan ankare, utan att nämnvärt minska förmågan för att detektera objekt av varierande              
storlek och dimensioner. Detta kan ses som ett steg mot än mer automatiserad algoritmutveckling              
som kräver mindre manuell vägledning av experter för att uppnå bästa resultat. 
 


