
 

Bildigenkänning med hjälp av 3D-modeller 
 
Bildigenkänning är ett område som nyligen fått ett uppsving till följd av olika metoder 
som går under samlingsnamnet ‘machine learning’. Nackdelen med dessa är att de 
kräver stora mängder data. Vi har undersökt en metod för att generera denna data 
automatiskt, med hjälp av 3D-modeller. 
 
‘Machine learning’-metoder har på senare fått stor plats inom tekniken, på grund av att 
de lyckats lösa många historiskt svårlösta problem. Till exempel kan man väldigt bra 
lära en dator känna igen ifall en bild föreställer ett ansikte eller inte, med hjälp av dessa 
metoder. Teorier för detta har funnits länge, åtminstone sedan 50-talet, men endast 
nyligen har man nått stora praktiska framgångar. Detta är på grund av en kombination 
av att det finns mycket data, och att datorer har blivit kraftfullare.  
 
De fungerar genom att man ger datorn många exempelbilder, tillsammans med vad de 
föreställer, och låter den lära sig med hjälp av dessa. Nackdelen är att det kan krävas 
tusentals sådana exempel för att lära en dator känna igen bara ett objekt. Skulle man 
vilja använda dessa metoder för att till exempel känna igen saker i en matbutik, skulle 
det kunna krävas miljontals exempel eller mer. Så många bilder är så klart opraktiskt att 
samla, så istället undersöker vi hur man kan generera dessa syntetiskt i datorn, med 
hjälp av 3D-modeller. 
 
Genom att skapa en 3D-modell av ett objekt kan man i teorin generera oändligt många 
bilder av det i olika positioner och skugglägen, samt i kombination med andra objekt. 
Frågan är bara ifall datorn ta det den lär sig i denna 3D-värld och använda detta i 
verkligheten. Det är det vi undersöker i detta exjobb. Vi genererar bilder på fyra olika 
objekt i olika positioner, vinklar, skugglägen och konstellationer, nämligen coca-cola 
burkar, bananer, äpplen och apelsiner. Vi lär sedan datorn känna igen dessa, och testar 
den sedan i verkligheten. Det visar sig att även om den blir lite sämre när man visar den 
dessa sakerna i verkligheten, är den ändå bra på att känna igen dem. Man kan alltså 
säga att det finns hopp för denna metodiken, och kanske går det snart med hjälp av den 
lära en dator känna igen vad som helst, bättre än en människa. 


