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Sammanfattning 
 

Den här rapporten beskriver hur en bildklassificerare skapades med förmågan att via en given 

bild på en bil avgöra vilken bilmodell bilen är av. Klassificeringsmodellen utvecklades med 

hjälp av bilder som företaget CAB sparat i samband med försäkringsärenden som behandlats 

via deras nuvarande produkter. 

 

Inledningsvis i rapporten så beskrivs teori för maskininlärning och djupinlärning på en 

grundläggande nivå för att leda in läsaren på ämnesområdet som rör rapporten, och fortsätter 

sedan med problemspecifika metoder som var till nytta för det aktuella problemet. 

 

Rapporten tar upp metoder för hur datan bearbetats i förväg, hur träningsprocessen gick till 

med de valda verktygen samt diskussion kring resultatet och vad som påverkade det – med 

kommentarer om vad som kan göras i framtiden för att förbättra slutprodukten. 

 

 

 

Abstract 
 

This report describes how an image classifier was created with the ability to identify car make 

and model from a given picture of a car. The classifier was developed using pictures that the 

company CAB had saved from insurance errands that was managed through their current 

products. 

 

First of all the report begins with a brief theoretical introduction to machine learning and deep 

learning to guide the reader in to the subject of the report, and then continues with problem-

specific methods that were of good use for the project. 

 

The report brings up methods for how the data was processed before training took place, how 

the training process went with the chosen tools for this project and also discussion about the 

result and what effected it – with comments about what can be done in the future to improve 

the end product. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet beskrivs bakgrunden och syftet av projektet från företagets synvinkel, varför 

projektet startades och förhoppningar om vad dess resultat skulle leda till. Liknande arbeten 

utförda på platser utanför företaget tas också upp och jämförs med det aktuella arbetets 

förutsättningar och utformning för att markera likheter och skillnader mot föregående arbete. 

1.1 Bakgrund 

CAB Group AB är ett företag som arbetar med systemstöd och tjänster för att underlätta 

fordons- och fastighetsbranschen att göra reparationskalkyler. Huvudkontoret ligger i Örebro 

och resten av verksamheten finns utbredd i hela Norden och i Tyskland. Det är 180 personer 

anställda inom koncernen och företaget omsätter 220 miljoner kronor.  

 

Företaget grundades i mitten av 70-talet. Ett samarbete med Skandia för att beräkna 

karosserireparationer blev startskottet på ett långt samarbete mellan CAB och hela 

försäkringsbranschen som ledde till att CAB idag ägs av If, Folksam, Länsförsäkringar och 

Trygg Hansa. De flesta bilskadereparationer som utförs i Norden idag beräknas med hjälp av 

CABs system. 

 

I andra halvan av 2016 så funderade CAB på ifall all data de hade sparat från tidigare 

försäkringsärenden i form av bilder, information om reparationstid och kostnader etc. kunde 

användas för att förbättra deras produkter på något vis. Idén om att använda data för 

maskininlärning dök upp. 

 

CAB kontaktade ett externt företag som fick i uppdrag att göra ett konceptbevis med hjälp av 

deras data. Tillbaka fick de ett antal tränade modeller, både regressionsmodeller och 

bildklassificerare, där resultatet i den senare av de två imponerade mest på företaget. Detta 

bevisade för CAB att det fanns ett värde i deras data – det kunde användas för att skapa 

fungerande modeller för bildklassificering. 

 

Innan arbetet startade hade alltså CAB en fungerande modell för bildklassificering som gick 

att anropa via ett REST-API som det testades och experimenterades med lite internt. Modellen 

klarade av att utifrån en given bild på en bil klassificera vilket bilmärke och modell som bilen 

tillhörde med ett konfidensvärde på resultatet. 

 

Vad som saknades innan det här arbetet startade var kunskapen och infrastrukturen om hur de 

skulle gå till väga för utforma och träna en bildklassificerare på egen hand utan att ta hjälp av 

ett extern företag. Det saknades även generell kunskap som till exempel vad som ska göras 

när ny data tillkommer i databasen som är relevant för modellen.  

 

Liknande arbeten har utförts tidigare där bildklassificering av bilar har varit i fokus [1]. I 

huvudsak är det arbetet likt det arbetet som beskrivs i den här rapporten men en väsentlig 

skillnad är kvalitén på databasen. Databasen som användes i den refererade artikeln är helt 

skapad för ändamålet medan databasen för det här arbetet är insamlad från ett befintligt 

system där tanken från början inte har varit att användas som datamängd till en 

klassificeringsalgoritm.  

 

1.2 Projekt 

Bilderna som fanns i databasen var inte enbart tydliga bilder på bilar utifrån, eftersom det var 

bilder som var förknippat med försäkringsärenden så fanns det även bilder på t.ex. 

instrumentpanelen inifrån som visade milantalet och in-zoomade detaljbilder på skador. Dessa 
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bilder som inte visade utmärkande attribut för en viss bilmodell hade fortfarande samma 

märkning som bilder tagna utifrån på bilen då de tillhör samma försäkringsärende (Varje 

försäkringsärende hade en bilmodell knutet till sig, varje bild tillhörde ett försäkringsärende). 

Se Figur 1 för ett exempel på hur några av bilderna i databasen såg ut. 

 

 

Figur 1: Ett axplock av den typ av bilder som fanns i databasen. Grön kant visar på den typ av bilder 
som ansågs användbara till bilmodellsklassificeringen och röd kant visar de bilder som ansågs 

oanvändbara. 

 

Förhoppningen var att en del missvisande bilder från databasen skulle kunna filtreras bort så 

att det till största del var bilder på bilar tagna utifrån som skulle användas för att träna och 

framförallt testa bildklassificeraren. Tanken var att det här steget skulle kunna automatiseras 

med hjälp av en binär klassificerare som skulle kunna filtrera ut de önskade bilderna till 

bilmodellklassificeraren. 

  

Examensarbetet var uppdelat i två huvudsakliga delar – den första var att dokumentera hela 

processen att skapa en bildklassificerare: från stor mängd data till fungerande 

klassificeringsmodell. Den andra delen var att leverera en klassificeringsmodell samt 

analysera hur modellen presterade och vad som påverkade den prestandan. Till exempel 

undersöka hur prestandan påverkades av olika processer gjorda på datan i förhand samt 

träningskonfigurationer. 

 

Modellen som levererades skulle precis som den existerande modellen från det externa 

företaget klassificera bilder på bilar till bilmärke samt modell. På det viset skulle intressanta 

jämförelser mellan modellerna förhoppningsvis kunna göras i analysdelen. 

 

Den teoretiska fördjupningen och bakgrundsdelen av rapporten skulle vara om generella 

principer inom maskininlärning och djupinlärning. Det för att det skulle vara en bra teoretisk 

bas för arbetet, och för att metodavsnittet för den tekniska rapporten skulle kunna fungera 

som en referens för den som läser processbeskrivningen (Bilaga A) och vill läsa lite om teorin 

bakom verktygen. 

 

Startpunkten för examensarbetet var alltså en stor mängd märkt data samt en maskin med 

Ubuntu 16.04 LTS [2] installerat. Den tidigare bildklassificeringsmodellen skulle endast 

eventuellt användas för att jämföra prestanda och skulle inte vara en utgångspunkt eller 

ledning för arbetet. 
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1.3 Syfte 

Syftet var att ge CAB ett underlag till att kunna utveckla och underhålla 

bildklassificeringsmodeller på egen hand. I slutändan så var tanken att det skulle leda till att 

förbättra CABs tjänster och på så vis innefatta en affärsnytta för företaget. Men även fast detta 

examensarbete inte skulle bli integrerat i någon av CABs produkter skulle 

kunskapsöverföringen och uppbyggandet av intern maskininlärningsförmåga vara till stor 

nytta för företaget. 

 

I tidpunkten för när arbetet startade så fanns det inte mer än spekulationer om hur en 

bildklassificerare skulle kunna förbättra företagets produkter, men det undersöktes med en 

utredning som låg parallellt med examensarbetet. Utredningen om lönsamheten omfattades 

alltså inte av examensarbetet – det var endast dom tekniska förutsättningarna som togs upp i 

denna rapport. 

1.4 Krav 

Inför arbetet så sattes ett antal krav upp för projektet som skulle vara avklarade vid arbetets 

slut: 

 Sätta upp en infrastruktur för maskininlärning. Det vill säga sätta i ordning allt som 

behövs för att utveckla en bildklassificerare på CAB.  

 Bilda en process som beskriver alla steg som krävs för att skapa en bildklassificerare; 

hur man går från märkt data till en färdigtränad modell.  

 Leverera en färdig modell som kan klassificera bilmärke och modell utifrån en given 

bild på en bil. 

 Analysera prestandan i den tränade modellen och vilka faktorer som påverkar den. 
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2 Metoder och verktyg 

I det här kapitlet så redovisas det för vilka metoder och verktyg som användes för att 

genomföra arbetet. En del metoder var specificerade från början i specifikationen medan en 

del metoder motiverades efter resultatet av informationssökningen. 

2.1 Metoder 

Då ett mål var kunskapsöverföringen och att så många som möjligt skulle kunna följa med i 

rapporten trots eventuell avsaknad av ämnesspecifik kunskap så inleds den med en mindre 

teoretisk bakgrund inom området. Stegvis kommer läsaren att dirigeras från de generella 

principerna inom maskininlärning till de områden och begrepp som är centrala för det här 

arbetet. 

2.1.1 Maskininlärning 

Styrkan med maskininlärning är att kunna skapa program som med hjälp av klassisk 

programmering skulle vara komplicerade att tillverka. Istället för att manuellt konstruera ett 

program som behandlar indata och skapar utdata enligt en viss specifikation är det möjligt att 

med hjälp av maskinlärning automatiskt skapa ett program med hjälp av data. Processen när 

algoritmen justerar sig själv efter känt data kallas för träning. Syftet med träningsprocessen på 

känt data är att kunna lära sig representationer för att kunna generalisera på tidigare okänt data 

[3]. 

 

Maskininlärning kan delas upp i två olika subkategorier beroende på vilken typ av data som 

behandlas, oövervakad- och övervakad inlärning. I den senare så är varje exempel associerat 

med en etikett som kan ses som en konsekvens till exemplet, eller ett resultat från en funktion 

som exemplet är indata till. I den förre så är det uteslutande informationen som finns i 

exemplet som är utmärkande för just det exemplet – det saknas metadata associerat till 

exemplet [4]. 

 

Oövervakad inlärning. Syftet med en algoritm av den här typen är att upptäcka gömda 

mönster i en datamängd som kan vara svåra att upptäcka genom manuell inspektion [3]. Ett 

typiskt mål för en sådan här algoritm är att representera existerande data på ett bättre och 

lättillgängligare sätt utan att påverka datan. Till exempel att dela upp datan i olika grupper 

som inte var definierade innan datamängden behandlades i algoritmen [5]. 

 

Övervakad inlärning. Det är en sådan typ av lärande som användes till problemet i det här 

projektet. Exemplen i det här specifika fallet var då bilderna från bilddatabasen och etiketten 

var namnet på den bilmodell som bilden beskrev. Det aktuella problemet var alltså ett 

klassificeringsproblem, men med hjälp av övervakad inlärning kan även regressionsproblem 

lösas. Regression är likt klassificering fast med skillnaden att istället för en diskret etikett så 

har varje exempel ett reellt värde knutet till sig. Syftet med en regressionsmodell är då att på 

nytillkommet data kunna generalisera fram ett reellt värde för det exemplet [4]. 

 

Klassificering. En klassificeringsalgoritm har i uppgift att tilldela en given indatavektor X en 

diskret klass y, där y är ett heltal, med hjälp av sambandet visat i Ekvation 1 där C 

representerar klassificerarens funktion [3] [4]. Som nämnts tidigare så var alltså X i det 

aktuella fallet bilderna och y namnet på bilmodellen.  

 

(1)                                                                        𝑦 = 𝐶(𝑿) 

 

Neuronnät. Ett neuronnät är en typ av maskininlärningsmodell där modellen består av ett 
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antal aktiveringsenheter(neuroner) som är sammankopplade med viktade länkar som 

tillsammans bildar ett nätverk. Varje neuron kör den viktade summan av all indata till sig själv 

i en specificerad aktiveringsfunktion innan den passerar utdata vidare till nästa neuron. På det 

viset går det att se hela nätverkets funktion som en kombination av alla aktiveringsfunktioner 

som körs i neuronerna [6]. 

 

Neuronerna ligger ordnade lagervis och är anslutna till det främre och det bakre lagret. Det 

finns inga länkar inom lagren. Motiveringen bakom att använda ett neuronnät är att modellera 

en icke-linjär funktion för till exempel klassificering [6]. Se Figur 2 för ett exempel på hur ett 

neuronnät kan se ut. 

 

 

Figur 2: Ett exempel på ett neuronnät. Detta nät består utav ett indatalager med tre neuroner, ett gömt 
lager med fyra neuroner och ett utdatalager med två neuroner. I fallet för klassificering så matchar 

dimensionen på indatalagret dimensionen på indatavektorn och dimensionen för utdatalagret matchar 
antalet klassificeringar modellen är kapabel till.  

 

En förutsättning för att modellera en icke-linjär funktion med denna metod är att 

aktiveringsfunktionen som används av neuronerna inte är en linjär funktion. Det eftersom alla 

kombinationer av en linjär funktion i neuronerna också bildar en linjär funktion. Det finns ett 

antal olika aktiveringsfunktioner som vanligtvis används i samband med neuronnät och den 

som används i nätverket för det här arbetet [7] är en så kallad rectifier vars funktion beskrivs 

i Ekvation 2. 

 

(2)                                                               𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥)  

 

Sammanfattningsvis kan funktionen förklaras som en bitvis linjär funktion som mappar alla 

negativa värden till 0. Alltså är det ingen linjär funktion. 

 

Framåtmatande nätverk. Den delmängd av artificiella neuronnät där information endast 

flödar från start till slut utan några cykliska vägar [5]. Det vill säga att det inte är något 

sekventiellt nät, resultatet av klassificeringen bygger endast på det aktuella indatat. 

 

Överpassning och underpassning. Som nämnts tidigare så är uppgiften för en 

maskininlärnings modell att kunna generalisera på exempel den inte stött på tidigare. 

Överpassning och underpassning är begrepp som beskriver hur noggrant modellen är 

anpassad efter träningsdatan och dennes förmåga att kunna generalisera på nytt data [5]. 
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Termerna är motsatser till varandra där den förre beskriver tillståndet då modellen tolkar 

träningsdatan för bokstavligt och inte lämnar något utrymme till generalisering. Den senare 

beskriver tillståndet då modellen inte är komplex nog att beskriva karaktäristiska drag i 

träningsdatan. Beteendet önskvärt för en modell ligger mellan de två extremiteterna. Se Figur 

3 nedan för en visualisering där datan antas vara tvådimensionell och modellens uppgift är att 

klassificera nytillkommet data. 

 

 

Figur 3: Cirklarna representerar exempel ur träningsmängden. Röd och blå symboliserar två olika 
klasser. Notera att vid ett test av det högra scenariot (överpassning) så skulle många exempel 

troligtvis felklassificeras på grund av överpassning på avvikande data. 

 

Ett problemspecifikt exempel för överpassning i fallet för bildigenkänning av bilar skulle 

kunna vara t.ex. att träningsmängden bestått av bilder på en viss bil tagna exakt bakifrån, och 

att en bild tagen av en likadan bil i en liten annorlunda vinkel skulle felklassificeras till att 

vara något annat eftersom modellen lärt sig så precist att bilder på just den bilmodellen ser ut 

exakt på ett visst vis – med en exakt vinkel. Modellen misslyckas alltså då att generalisera 

sina kunskaper på den nya bilden för den har anpassat sig för mycket efter träningsmängden. 

2.1.2 Djupinlärning 

Djupinlärning syftar till den delmängd av artificiella neuronnät som består utav flera lager av 

artificiella neuroner. Antal nivåer av ett djupinlärningsnätverk brukar hänvisas som djupet av 

det nätverket, det är där termen ”djup” kommer ifrån. Ökas djupet i ett djupinlärningsnätverk 

så ökar förmågan för nätverket att modellera en mer komplex funktion [5]. Det finns olika 

typer av djupinlärningsnätverk, och den typen som användes i det här arbetet var ett så kallat 

djupt framåtmatande nätverk och mer specifikt ett faltningsneuronnät [5]. 

 

Kostnadsfunktion. Kostnadsfunktionen är den funktionen som appliceras på utdata-vektorn 

för att beräkna hur stort felet är jämfört med den förväntade utdata-vektorn för det specifika 

exemplet. En klassificerare ger ofta utdata i en variant av en one-hot kodad vektor för varje 

exempel där varje element i vektorn symboliserar en klass. Kostnadsfunktionen jämför då hur 

mycket den vektorn skiljer sig från den förväntade, till exempel med kvadratisk distans [5] 

[8].  

 

Bakåtpropagering. Den process modellen använder sig av under träningsfasen för att ta reda 

på hur vikterna i nätverket påverkar kostnadsfunktionen. Genom att undersöka partiella 

derivator av kostnadsfunktionen med hänsyn till vikterna i nätverket ges information om hur 

specifika vikter i nätverket påverkar resultatet i kostnadsfunktionen. Vikternas värden för den 

aktuella iterationen uppdateras då med hänsyn till dess partiella derivator enligt en 

specificerad optimeringsalgoritm. [8]. 
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Faltningsneuronnät. Förkortas CNN från engelskans Convolutional Neural Network. För 

bildigenkänning så har CNN modeller visat bättre resultat på bildigenkänningsuppgifter 

jämfört med ett vanligt neuronnät [8]. Se Figur 4 för ett exempel på hur ett CNN kan se ut. 

 

 

Figur 4: Ett exempel på hur ett CNN kan se ut. Första lagret är indatalagret, andra laget visar tre 
egenskapskartor, tredje lagret visar samma kartor fast nedsamplade (pooling-lager), fjärde lagret är ett 

neuronnät som beskrivits i rapporten tidigare [8]. 

 

Enkelt förklarat så består ett klassiskt CNN av ett indatalager, ett eller flera par av 

egenskapskartor och pooling-lager som avslutas med ett fullt sammankopplat neuronnät. Den 

delen av nätverket som består av egenskapskartor och pooling-lager kan ses som den delen 

som extraherar egenskaper ur bilden medan det sammankopplade neuronnätet sköter själva 

klassificeringen utifrån de egenskaperna som har extraherats [8]. Detta är en simplifierad 

förklaring och hålls kort för att behålla fokus på huvudinnehållet i rapporten.  

 

Överförbar inlärning. Att träna en CNN modell från grunden med slumpmässigt initierade 

vikter i hela nätverket kan ta lång tid. Ett sätt att undkomma det är att använda sig av så kallad 

överförbar inlärning, eller finjustering som det även kallas. Det innebär att vikterna från en 

tidigare tränad modell, som kan vara tränad på någon annan liknande datamängd, används 

som bas till den nya modellen. Fördelar, förutom att träningen av modellen går snabbare än att 

träna modellen från grunden, är att det inte krävs lika mycket träningsdata och att modellen 

blir mer robust mot överpassning [9].  

 

CNN-arkitekturer. Det finns ett antal väldokumenterade CNN-arkitekturer som har testats 

och bevisat sin förmåga för bildklassificering. En av de mest aktuella arkitekturerna idag är 

GoogleNet [7]. Den vann bildklassificeringstävlingen ILSVRC14 [7] med bäst resultat av de 

arkitekturerna som ställde upp och har också visat sig vara den bästa av dem för 

bildigenkänning av bilar i ett experiment [1]. Därför valdes GoogleNet [7] som arkitektur för 

modellerna i det här projektet, med initierade vikter från grundlig träning på ImageNet [10] 

datamängden i fallen då överförbar inlärning användes.  

 

GoogleNet. Google skapade en ny typ av CNN-arkitektur som fick kodnamnet Inception. Den 

stora fördelen med denna nya arkitektur jämfört med tidigare typer var att beräkningsresurser 

kunde utnyttjas mer effektivt. Det bygger på användandet av sk. Inception-moduler. Dessa 

moduler möjliggör att flera olika typer av faltningslager kan köras på samma input och i 

förlängningen minska antalet parametrar för modellen jämfört med att bara använda enkla 

faltningslager [7]. Exakt hur det fungerar är komplicerat och tas inte upp djupare i denna 
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rapport. Se Figur 5 för en abstrakt beskrivning för hur en inception-modul ser ut. 

 

 

Figur 5: Beskrivning av en Inception-modul [7] 

GoogleNet är namnet på en specifik instansiering av Inception-arkitekturen som Google 

ställde upp i ILSVRC14 med [7]. Som nämnt tidigare så är det denna arkitektur som samtliga 

modeller i rapporten använde sig av. 

2.1.3 Dataprocesser 

Som tidigare nämnts så bedömdes bilddatabasen att inte vara i perfekt skick för att direkt 

börja arbeta med metadatan som fanns tillgänglig. Bilderna i ansågs behöva bli tvättade så att 

de missvisande bilderna rensades bort och de önskade bilderna blev kvar. Med missvisande 

bilder syftas det på bilder som inte föreställde en bild på en bil tagen utifrån men som ändå 

var märkt med modellinformation via försäkringsärendets metadata. 

 

Det bedömdes vara absolut nödvändigt att filtrera ut bilder från bilddatabasen i syfte för 

testmängden. Ska en klassificeringsmodell bedömas för sin förmåga att klassificera bilder på 

bilar utifrån så är det den typen av bilder som bör ingå i testmängden – inte skräpbilder på 

andra saker som riskerar att dra ner testresultatet och ge en missvisande bild. Huruvida det var 

helt nödvändigt att filtrera träningsmängden eller inte sett till klassificeringsresultatet var inte 

lika självklart och därför prövades det i en jämförelse som det går att läsa om i kapitel 4. 

 

Brodley & Friedl [11] beskriver hur en enklare klassificerare kan användas för att filtrera bort 

oönskad data från träningsdatan. Den generella proceduren beskrivs nedan i Figur 6 där filtret 

symboliserar den binära klassificeraren som användes i det här arbetet för att klassificera 

träningsdatan i ”Bil” eller ”Inte bil”.  

 

 

Figur 6: Generell procedur för att filtrera bort oönskat träningsdata (5) 

 

För att kunna skapa den önskade binära klassificeraren så behövdes det träningsdata för det 

specifika ändamålet. Eftersom metadatan ifall bilden innehåller en bil eller inte saknades så 

behövdes ett antal bilder ur databasen märkas manuellt. 
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Varför metoden att dela upp bilderna ”Bil” och ”Inte bil” användes istället för någon annan 

distinktion som till exempel ”Framsida bil”, ”Baksida bil” eller ”Inte bil” motiverades av 

experimentella resultat från ett tidigare arbete i bilmodellsklassificering av bilar [1]. Deras 

experiment visade att CNN modellen lättare identifierade bilmodeller då den tränats på bilder 

tagna från samtliga vypunkter istället för enbart bilder tagna från en specifik vypunkt, som till 

exempel endast bilder tagna framifrån bilen [1]. Tabell 1 visar skillnaderna i genomsnittlig 

träffsäkerhet för de olika fallen av träningsdata i det experimentet. 

 

Tabell 1: Genomsnittlig träffsäkerhet för CNN-modeller med olika typer av träningsdata vars syfte var 
att klassificera bilmodell från en given bild av en bil. Varje kolumn symboliserar att modellen tränats 

endast med bilder från den vyn [1]. 

Vy Framifrån Bakifrån Sida Snett-framifrån Snett-bakifrån Samtliga 

Topp-1 0.524 0.431 0.428 0.563 0.598 0.767 

Topp-5 0.748 0.647 0.602 0.769 0.777 0.917 

  

 

Obalanserat träningsdata. En teori var att märkningen av bilderna i databasen med 

avseende på bilmodell var ojämnt distribuerad. Det baserades på antagandet att olika 

bilmodeller förekommer olika ofta bland hushållen och därmed förekommer olika ofta på 

verkstaden där de fotograferats. He & Garcia [12] nämner att det är ett fundamentalt problem 

med maskininlärningsalgoritmer att de flesta algoritmer utgår från balanserat data för att 

fungera som de ska. Konsekvensen med obalanserat data i en sådan algoritm blir då att 

noggrannheten blir sämre över de underrepresenterade klasserna. Experiment på CNN-

modeller visade att även en sådan struktur lider av konsekvenserna som obalanserat 

träningsdata ger [13]. 

 

Översampling och undersampling. Bägge begreppen beskriver olika tillvägagångssätt för 

att motverka obalanserat data, alltså verka för att nå en balanserad datamängd. En perfekt 

balanserad datamängd i meningen för detta problem är en likformig fördelning av alla 

förekommande klasser i datamängden. Översampling syftar till att med olika metoder tillföra 

syntetiskt data till de underrepresenterade klasserna – det kan vara så enkelt att slumpmässigt 

duplicera data från den underrepresenterade mängden till mer avancerade metoder som skapar 

artificiellt data utifrån de exempel som finns. Undersampling syftar till att helt enkelt ta bort 

förekomster från de överrepresenterade klasserna för att jämna ut fördelningen [12]. Se Figur 

7 för en demonstration över hur dessa metoder kan påverka en klassdistribution.  
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Figur 7: Staplarnas höjd beskriver antal exempel av respektive klass. Bilden till vänster visar den 
ursprungliga datamängden och bilden till höger visar hur översampling och undersampling kan 

kombineras för att få en mer balanserad datamängd. Undersampling har utförts på Klass A och C 
medan översampling utförts på Klass B. 

2.2 Verktyg 

Verktygen var till viss del specificerade innan arbetet startade men en del framkom efter 

utredningsarbete. Motivering av varje specifikt verktyg finns under respektive radrubrik. 

2.2.1 Hårdvara 

Till arbetet användes en stationär dator med specifikation nedan som plattform för själva 

träningen och utvecklandet av klassificeringsmodellerna. Den står på CABs kontor och ägs av 

CAB. De väsentliga komponenterna redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2: Specifikationen för datorn som användes för utvecklandet av modellerna. 

Komponent Specifikation 

Processor Intel Core i7-5930K @ 3.5GHz 

Grafikkort NVIDIA Geforce GTX 1080ti 11GB 

Minne 32 GB DDR4 @ 2133MHz 

 

 

För skrivandet av rapporten och processbeskrivningen användes en privat bärbar dator så att 

arbetet skulle kunna ske mer flexibelt och oberoende av konfigurationen på CABs stationära 

dator (olika operativsystem).  

2.2.2 Mjukvara 

Ett antal olika mjukvaror och program användes för att genomföra arbetet. För att undvika 

onödiga distraktioner och nedskräpning av rapporten så tas endast de centrala mjukvarorna 

upp. Alla mjukvaror listas nedan under respektive radrubrik så att de blir lätta att identifiera 

och isolera från varandra. Figur 8 illustrerar hur verktygen samverkar med varandra. 

 

Caffe. Ett djupinlärningsramverk skrivet i C++ med stöd för GPU beräkningar. Förutom C++ 

så har Caffe gränssnitt mot Python, Matlab samt terminalen vilket möjliggör enkla högnivå-

interaktioner med ramverket [14]. Varför just Caffe valdes till detta projekt var för att innan 

projektet startade så var det ett av kraven. Det eftersom företaget redan hade experimenterat 
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lite internt med den färdiga modellen de hade sen tidigare som var skapad i samma ramverk. 

De var alltså redan familjära med interaktioner mot dessa typer av modellfiler och ville 

utnyttja det. 

 

Digits. NVIDIA startade öppen-källkod projektet Digits för att underlätta utvecklingen av 

djupinlärningsnätverk [15]. Det är ett program som underlättar hela utvecklingsprocessen, 

från datahanteringen till analys av nätverkets prestanda. Programmet startas som en server på 

maskinen som ska utföra beräkningarna och klienter får tillgång till det grafiska gränssnittet 

och verktygen när de ansluter till servern i en webbläsare. Anrop till ramverket Caffe [14] 

görs automatiskt vilket ger en högre abstraktionsnivå för användaren. Yeager et al. [16] 

beskriver nyttan av att kunna visualisera utvecklingsprocessen i Digits och hur det sparar tid 

för en utvecklare av djupinlärningsmodeller.  

 

Docker. Docker är ett program som syftar till att isolera mjukvara i små portabla 

exekveringsmiljöer och på så sätt garantera att mjukvaran alltid fungerar som den ska oavsett 

värdsystem. Det möjliggör att användare och utvecklare inte behöver oroa sig för att något 

program inte ska fungera i en viss miljö eller att det skulle vara inkompatibelt med annan 

mjukvara i systemet [17].  

 

NVIDIA-Docker. NVIDIA har skapat en omslutare till Docker för att möjliggöra enkel GPU 

isolering i Docker-exekveringsmiljöer. Det möjliggör att till exempel olika versioner av 

CUDA [18] kan användas i olika Docker-containrar, det enda som krävs av värdsystemet är 

att NVIDIA-drivrutinerna är installerade till grafikkortet. Digits [15] tillsammans med många 

andra ramverk som har stöd för beräkningar på GPU förutsätter att NVIDIA-Docker är 

installerat på datorn när de körs i Docker-containrar. [19].  

 

Python. Ett högnivåspråk som körs med hjälp av en Python-tolk som tolkar programkoden  

[20]. Det är enkelt att skapa något som fungerar på kort tid i Python då det är ett väldigt 

simpelt språk och den saknar komplexiteten och strukturen i koden som andra programspråk 

kräver. Dessa egenskaper gör att språket är lämpligt att använda för att skriva små skript. I 

Caffe [14] ramverket så finns det bindningar till Python vilket gör det smidigt att 

kommunicera med modeller utan att behöva skriva C++ kod. 
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Figur 8: Illustration som visar hur verktygen som användes i arbetet samverkade med varandra. 
Python användes inte endast för att kommunicera med Caffe utan även till hanteringen av datan vilket 

framgår i kapitlet för genomförandet. 

 

2.3 Övriga resurser 

CAB bistod med alla bilder som krävdes för utvecklandet av bildklassificerarna. All data som 

användes för träningen och testningen kom exklusivt från CABs databas. Bildernas ursprung 

var fotografier som har tagits i samband med försäkringsärenden, därmed kunde varje bild 

associeras med metadata för ärendet som bilden tillhörde. Ett exempel på information från 

metadatan var vilket märke och modell bilen i försäkringsärendet var av. 

 

Bilder med koppling till gemensamt ärende var märkt med samma metadata oavsett motiv på 

bilden, metadatan var alltså ärendespecifikt och inte bildspecifikt. Det var inte uteslutande 

bilder på bilar i databasen utan även väldigt ärendespecifika bilder till exempel fotografier på 

kvitton, milantal på instrumentbrädan och kraftigt förstorade detaljbilder på skador. 

 

För att få tillgång till bilddatabasen så krävdes en signering av ett sekretessavtal där det 

intygades att bilderna inte skulle spridas vidare. Bilderna som visas i rapporten är inte de 

faktiska bilderna som användes som datamängd i projektet eftersom CAB inte ägde de 

bilderna fullt ut och hade därmed ingen rätt att publicera dem. De bilderna som visas i 

rapporten är andra som CAB själva fotograferat vid övriga tillfällen, till exempel studiebesök 

på verkstäder samt bilder framsökta på internet. 

 

2.4 Evaluering av modellen 

För att mäta prestandan i den färdiga bildklassificeraren så användes måtten Topp-1- och 

Topp-5 träffsäkerhet. Topp-1 träffsäkerhet syftar på hur stor andel av testexemplaren som 

modellen predikterade rätt etikett på. Topp-5 träffsäkerhet fungerar på liknande vis förutom 

att modellen anses ha predikterat rätt ifall den rätta etiketten fanns bland de fem mest 

sannolika för det exemplet. 
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3 Genomförande 

I det här kapitlet så återges tillvägagångsättet för projektet. Förhoppningen är att innehållet är 

skrivet så pass abstrakt att det är lättillgängligt och lätt att ta in men samtidigt vara tillräckligt 

detaljerat för att det ska vara möjligt att reproducera resultatet. Kapitlet inleds med en översikt 

över hela lösningen och fortsätter sedan med mer ingående beskrivningar av de inblandade 

momenten, inklusive en kort genomgång av den nödvändiga infrastrukturen. 

 

3.1 Design 

Hade det varit så att alla bilder i databasen varit relevanta för uppgiften, det vill säga varit 

bilder på bilar, samt att det varit en någorlunda jämn distribution av de förekommande 

bilmodellerna – då hade problemet haft en relativ enkel lösning. Figur 9 beskriver hur ett 

flöde för att träna och utvärdera en klassificerare skulle kunna sett ut med de premisserna. 

 

 

Figur 9: Flöde som beskriver hur en klassificerare skulle kunna skapats med perfekta omständigheter i 
form av perfekt data. 

 

Förvånansvärt enkelt kan tyckas, men i och med att ett ramverk användes för inlärningen så 

kunde mycket av det tekniska abstraherats bort och det som blev över till det här steget var 

parametriseringen av träningen.  

 

I fallet för detta projektet, som nämnts tidigare, så fanns det problem i datamängden i form av 

ojämn klassdistribution och missvisande bilder. På de premisserna så blev flödet för hur 

träningen och skapandet av testmängden skulle gå till annorlunda. Med Figur 10 i 

kombination med Figur 11 så beskrivs flödet som användes för det här specifika problemet.  
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Figur 10: Flöde som beskriver hur en binär klassificerare kan användas för att filtrera ut användbara 
bilder ur en heterogen datamängd. 

 

Figur 10 visar övergripande hur processen för att nå den användbara datan gick till. Det första 

som krävdes var att en binär klassificerare tränades med hjälp av manuellt märkt data ur 

databasen som kunde klassificera en bild i ”Bil” eller ”Inte bil”. Filtret representerar hur den 

binära klassificeraren sedan körde en klassificering på samtliga bilder i databasen och 

kategoriserade dem i ”Bil” eller ”Inte bil”. De bilder som kategoriserades som ”Bil” användes 

för att träna den slutgiltiga bilmodellsklassificeraren samt till testmängden, de bilder som 

kategoriserades som ”Inte bil” användes inte ytterligare (förutom i jämförelsen i kapitel 4 

mellan en filtrerad och en ofiltrerad träningsmängd). 

 

 

 

Figur 11: Flöde som beskriver hur träningen av klassificerare går till när det är korrekt märkt data i 
bilddatabasen men med en ojämn klassdistribution. 

 

När det endast var den användbara datan kvar i samlingen så beskriver Figur 11 hur det 

kvarvarande övergripande flödet såg ut för att nå den slutgiltiga klassificeraren. Notera att det 

inte var fören nu inspektionen av klassdistributionen gjordes – det kunde vara så att den 

relativa distributionen ändrats efter filtreringen av den användbara datan. 
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3.2 Implementation 

I det här avsnittet så beskrivs implementationen av den bilmodellsklassificerare som beskrivs 

i design-avsnittet. Förutom den klassificeraren så tränades även två andra i annorlunda 

konfigurationer för att jämföra prestanda mellan de olika modellerna. Skillnaden i 

implementation på de tre olika modellerna var snarlika därför beskrivs inte de två övriga 

modellernas implementation utförligare än att belysa väsentliga skillnader under 

konfigurationsavnittet i resultatkapitlet. 

3.2.1 Binär filtreringsklassificerare 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för att skapa den binära klassificeraren. Det inleds 

med en beskrivning om hur den manuella märkningen av bilderna gick till och fortsätter sedan 

med genomgång om hur träningen av modellen gick till i Digits [15]. 

 

Manuell märkning av bilder. För att förse bilderna med den korrekta märkningen i form av 

”Bil” eller ”Inte bil” så användes en självförklarande och enkel metod visad i Figur 12. Med 

hjälp av en grafisk filutforskare så öppnades två fönster – ett fönster som visade bilderna i 

dess ursprungsmapp med miniatyrbilderna synliga och ett andra fönster som visade två 

mappar märkta med de önskade klassnamnen. Genomförandet blev då att med hjälp av 

miniatyrbilderna identifiera rätt klass i det vänstra fönstret för att sedan markera och föra över 

dem till rätt mapp i det högra fönstret. Det filtrerades ut totalt 2000 bilder, 1000 i varje 

kategori. 

 

Varför denna simpla metod användes istället för någon mer sofistikerad lösning som till 

exempel att använda någon typ av bildmärkningsverktyg motiverades av att det var relativt få 

bilder som skulle märkas. Så processen att installera och lära sig något smidigare verktyg 

hade troligen varit mer tidslösande än att filtrera på detta vis. 

 

 

Figur 12: Manuell märkning av bilder. Med hjälp av miniatyrbilderna så placeras bilderna i korrekt 
kategori i mappstrukturen i fönstret till höger. 

 

Skapande av datamängd. Via webb-gränssnittet för Digits [15] så valdes alternativet för att 

skapa en datamängd för ett klassificeringsproblem och parametrar fylldes i formuläret enligt 

Tabell 3. Bilderna i datasetet fick sin etikett härlett från namnet på mappen som bilden befann 

sig i, det eftersom en ordnad mappstruktur på det viset är ett av alternativen för att registrera 

etikett till varje exempel i Digits. Den andra metoden är att ladda upp separata textfiler för 
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metadata vilket utnyttjades i ett senare skede för bilmodellsklassificeraren. 

Tabell 3: Parametrarna som användes för att skapa datasetet till den binära klassificeraren. 

Parameter Värde 

Databastyp LMDB [21] 

Storlek 256x256 

Totalt antal bilder 2000 

Träningsdel (%) 75% 

Valideringsdel 

(%) 

25% 

 

Konfigurering av nätverk. En modell av arkitekturen GoogleNet [7] som var tidigare tränad 

på bilder från ImageNet [10] hämtades hem via gränssnittet i Digits [15]. Då den 

datamängden bestod av 1000 olika klasser och eftersom den binära klassificeraren bara skulle 

kategorisera i två kategorier så krävdes viss anpassning av nätverkets senaste del – 

klassificeringslagret. Via samma gränssnitt så modifierades klassificeringslagren till att bestå 

av två noder istället för 1000 (GoogleNet består rent tekniskt av tre klassificeringslager som 

behövde modifieras, men de två första används endast till syfte av träningen och ger inte den 

slutgiltiga klassificeringen). Det var även nödvändigt att byta namn på klassificeringslagren 

för att undvika att vikter från den förtränade modellen överfördes även till 

klassificeringslagrena.  

 

Träning. Träningen av modellen skedde enligt parametrarna i Tabell 4. Digits [15] skapar 

ögonblicksbilder av modellen vid angivet intervall vilket möjliggjorde att det gick att studera 

grafen som ritade ut träning- och testresultat och välja den version av modellen som 

presterade bäst på testmängden.  

 

Steglängden för minskning beskriver minskningen av inlärningstakten vilket även gamman är 

relaterad till. Med en steglängd på 33% så tas den aktuella inlärningstakten och multipliceras 

med gamma varje gång ytterligare 33% av de totala träningsepokerna har skett. 

 

Tabell 4: Parametrarna som användas för att träna den binära klassificeraren. 

Parameter Värde 

Optimeringsalgoritm Stochastic Gradient Descent 

Partistorlek 64 

Inlärningstakt 0.001 

Epoker 30 

Ögonblicksintervall 1 

Steglängd för minskning 33% 

Gamma 0.1 
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Utvärdering av modellens filtreringsfunktion. Den binära klassificeraren testades på en 

testmängd med 218 stycken bilder ur vardera klass och resultatet för det testet går att betrakta 

i förväxlingsmatrisen i Tabell 5. Denna matris återges även under kapitlet för resultatet. 

 

Tabell 5: Förväxlingsmatris för den binära klassificeraren som testades på en likformig testmängd på 
436 bilder. 

 Bil Inte bil Klassträffsäkerhet 

Bil 215 3 98.62% 

Inte bil 7 211 96.79% 

 

 

Resultatet i Tabell 5 visade att modellen presterade bra på testmängden och bedömdes därför 

vara tillräcklig träffsäker för att kunna användas för att filtrera resten av datamängden 

automatiskt. Det vill säga filtrera bort de oönskade bilderna så att bara bilbilderna blev kvar.  

3.2.2 Bilmodellsklassificerare 

Det här avsnittet beskriver hur tillvägagångsättet för att skapa bilmodellsklassificeraren gick 

till. Avsnittet inleds med en genomgång av dataförberedelser samt hur bildfiltreringen skedde 

rent praktiskt och fortsätter sedan med information om hur skapandet av datasetet gick till 

samt vilka parametrar som användes för träningen. Det finns skillnader i denna metod jämfört 

med den för den binära klassificeraren så det här avsnittet är inte endast en repetition av de 

tidigare stegen i ett annat utförande. 

 

Dataförberedelser. Som nämnts tidigare så bistod CAB med alla bilder och metadata till 

arbetet, bortsett från det metadata som uppkom vid den manuella märkningen. Metadatan till 

den stora bildsamlingen gavs från CAB i form av en kommaseparerad fil (CSV) enligt Tabell 

6. Bilderna gavs på en extern hårddisk med filstrukturen enligt Figur 13. Varje bildfil var döpt 

till den hash som fanns i CSV filen för metadatan och det gick att härleda vilken mapp 

bildfilen befann sig igenom att studera de två inledande tecknen i respektive filnamn. 

 

Tabell 6: En beskrivning av hur CSV filen med metadata var strukturerad. 

Etikett Hash 

Volvo V70 00AF21492BCD21DFEDA2F 

KIA Sportage 0A412341DFBA213DBFA21 

Audi Q5 BA1312BFAD498853BAF25 

… … 

 

 



 

  21 (41) 

 

Figur 13: Filstrukturen för bilddatabasen. 

 

Utifrån den kunskapen så skapades ett Python [20] skript som automatiskt fyllde en textfil 

med filvägar till samtliga bilder i databasen genom att studera CSV filen med metadatan. Den 

exporterade textfilen var en förutsättning för att kunna göra filtreringen eftersom 

filtreringsskriptet behövde veta vilka bilder som skulle klassificeras till ”Bil” eller inte ”Inte 

bil”.  

 

Filtrering av bilder. Med hjälp av ett Python [20] skript så kördes klassificering på samtliga 

bilder i databasen via Caffes [14] Python-gränssnitt på den binära klassificeraren. Skriptets 

funktion var att givet en textfil med filvägar så kopierade den raderna vars filvägar 

klassificerades som kategorin ”Bil” av den binära klassificeraren till en ny textfil. Tabell 7 

visar resultat från bildfiltreringen. 

 

Tabell 7: Resultatet efter den binära klassificeringen på datamängden som visar hur många bilder som 
kategoriserades som bilar, och hur många som avvisades till följd av det. 

Totalt antal bilder Avvisade bilder Bilder på bilar 

11 000 000 6 224 395 4 775 605 

 

Skapande av datamängd. Då bildfilernas mappar inte längre var relaterade till dess etikett så 

kunde inte samma tillvägagångssätt som för den binära klassificeraren användas. Istället så 

laddades två textfiler med metadata upp till Digits [15]. Med hjälp av ett Python [20] skript 

som kördes på den originella CSV filen i Tabell 6 tillsammans med textfilen innehållande 

filvägar till bilmärkta bilar så skapades textfilerna med den struktur som gränssnittet 

förväntade sig. Strukturerna på de filerna som förväntades av Digits visas i Tabell 8 och 

Tabell 9 nedan. 
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Tabell 8: Strukturen på textfilen som Digits [15] använder för att förknippa en bild med en etikett. 
Kolumnen numerisk märkning kan ses som en nyckel till en rad i Tabell 9. 

Filväg Numerisk märkning 

/photos/00/00ab231dfab3912.jpg 0 

/photos/00/00ba2314sbaf231.jpg 1 

/photos/01/01ab313abcda953.jpg 0 

… … 

 

Tabell 9: Strukturen på textfilen som Digits [15] använder för att förknippa en textsträng med en 
numerisk märkning. Rad n är textrepresentationen av numeriska värdet n-1 

Textrepresentation av märkning 

Volvo V70  

Volkswagen Golf  

Hyundai i30 

... 

 

Uppdelning och sampling. Med hjälp av Python [20] skripts och Gnuplot inspekterades 

klassdistributionen på textfilen beskriven i Tabell 8 och det visade sig vara en obalanserad 

fördelning, vissa bilmodeller var kraftigt överrepresenterade och vissa kraftigt 

underrepresenterade. Se Figur 14 för en översiktsbild av en begränsad del av 

klassdistributionen. Det fanns totalt 4862 klasser i den filtrerade datamängden innan någon 

typ av sampling ägde rum. 
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Figur 14: En översiktsbild av fördelningen bland de vanligaste bilmodellerna i den filtrerade 
datamängden. Varje bilmodell är indexerad där högsta index hänvisar till den mest representerade 

bilmodellen. 

 

Hensman & Masko [13] visade i ett experiment att översampling av de underrepresenterade 

klasserna i en fördelning där minoritetsklassen är cirka hälften så stor som majoritetsklassen 

leder till en prestanda likvärdig för en balanserad datamängd. Med hjälp av ett undre 

gränsvärde som sade hur många representationer en klass kräver för att ingå i datamängden så 

härleddes en övre gräns i dubbel storlek som angav hur många representationer respektive 

klass fick ha maximalt för att likna de förutsättningar som var i experimentet. Undersampling 

användes alltså för att nå en fördelning likt den i experimentet. Se Figur 15 för en visuell 

beskrivning. 
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Figur 15: Beskrivning av hur det nedre gränsvärdet påverkade hur många klasser som kom att ingå i 
datamängden. Den röda linjen representerar den undre gränsen och den svarta den härledda övre 

gränsen. Gråmarkerad data ingick inte längre i datamängden. 

 

Testmängden valdes till att vara likformigt fördelat mellan de olika kvarvarande klasserna 

med den motiveringen att alla klasser bedömdes vara lika viktiga att klassificera. Antalet 

förekomster av varje klass grundades på en procentsats av minoritetsklassen. 

Träningsmängden för de underreprenterade klasserna översamplades sedan genom 

slumpmässig duplicering för att nå samma antal som det härledda övre gränsvärdet visade. 

OBSERVERA: översamplingen skedde endast på träningsmängden efter det att 

uppdelningen till testmängden var skedd. På det viset undveks det att identiska bilder 

hamnade i både tränings- och testmängden. Se Figur 16 för en visuell beskrivning av 

uppdelningen till testmängden och översamplingen. Figur 17 samt Tabell 10 visar konkreta 

värden för projektet.  

 

Den undre gränsen sattes till 2500 och den övre härleddes då till 5000. Gränsen var inte 

godtyckligt satt, det var en balans mellan att få tillräckligt träningsdata för varje klass samt att 

kunna representera tillräckligt många klasser för att kunna identifiera så många bilmodeller 

som möjligt i klassificeraren. Ett lägre värde gav konsekvensen att flera klasser blev 

representerade i datamängden men med färre exempel per klass och vice versa för ett högre 

värde. 
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Figur 16: En visuell beskrivning av uppdelningen av valideringsmängden samt översamplingen på 
träningsmängden. De gröna rutorna symboliserar valideringsdata och de ljusblåa rutorna symboliserar 

data duplicerad från de underliggande mörkblå rutorna. 

 

 

Figur 17: En visualisering av hur under- och översamplingen skedde för det faktiska projektet. Den 
fyllda röda färgen symboliserar översamplad data. Från bilden framgår det att cirka hälften av de 400 

klasserna i träningsmängden använde någon grad av översampling. 

 

Tabell 10: Siffror på hur många klasser och bilder som försvann till följd av undersamplingen. 

 Totalt Avvisade Kvarstående 

Klasser 4 862 4 462 400 

Bilbilder 4 775 605 3 089 060 1 686 545 
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Träning. Träningen skedde via Digits [15] med olika parametrar beroende på vilken 

konfiguration av modellen som tränades. De gemensamma parametrarna visas i Tabell 11 och 

de modellspecifika presenteras i kapitel 4 under avsnittet konfigurationer. 

 

Tabell 11: De träningsparametrar som var gemensamma för samtliga konfigurationer av 
bilmodellsklassificerare. 

Parameter Värde 

Optimeringsalgoritm Stochastic Gradient Descent 

Partistorlek 64 

Epoker 30 

Ögonblicksintervall 1 

Steglängd för 

minskning 

33% 

Gamma 0.1 

 

3.2.3 Processbeskrivning till CAB 

Dokumentet till CAB skrevs allt eftersom arbetet med bildklassificeringen fortgick. Allt 

innehåll i dokumentet baserades på det utförda arbetet förutom ett praktiskt exempel där en 

given datamängd från Kaggle [22] användes. I dokumentet skrevs information om verktygen 

som användes på en mer praktisk nivå med utförliga instruktioner och förklaringar jämfört 

med den tekniska rapporten. 
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4 Resultat 

I det här kapitlet så presenteras resultaten för den slutgiltiga bildklassificeringsmodellen samt 

processbeskrivningen. Resultatet som är hämtade för respektive modell är hämtat från den 

epok där modellen presterade bäst på testmängden sett till genomsnittlig korrekt klassificering 

för hela testmängden. 

 

4.1 Konfigurationer 

Här beskrivs hur testningen genomfördes på de olika modellerna. Det redogörs för hur 

klassificeringsmodellerna testades för sin förmåga både genom tillvägagångssätt och hur 

prestandan mättes. 

 

Binär klassificerare. Den binära klassificeraren utvärderades genom att studera 

förväxlingsmatrisen och på så vis dra en slutsats om dess filtreringsförmåga. 

 

Bilmodellsklassificerare. Den modellen som beskrevs i genomförandet tränades i två olika 

konfigurationer, från grunden med slumpmässigt initierade vikter och genom att använda 

överförbar inlärning med en modell förtränad på ImageNet [10]. Modellen tränades även med 

en ofiltrerad träningsmängd för att undersöka skillnader i prestanda och tid jämfört med att 

använda en filtrerad träningsmängd. Tabell 12 och Tabell 13 beskriver de olika 

konfigurationerna för modellerna och datamängderna. 

 

Tabell 12: Konfigurationerna av de olika bilmodellsklassificerare som testades. 

Namn Överförbar 

inlärning 

Inlärningstakt Träningsmängd 

Modell 1 X 0.001 1 

Modell 2  0.01 1 

Modell 3  0.01 2 

 

 

Tabell 13: De datamängder som användes i samband med träning och testning av 
bilmodellsklassificerarna. Storleken på Träningsmängd 2 motiverades av förhållandet mellan 

användbara bilder och oanvändbara bilder i Tabell 7. 

Namn Antal 

bilder 

Antal 

klasser 

Bilder per 

klass 

Filtrerad Översamplad Tid att skapa 

Träningsmängd 1 1 700 000 400 4 250 X X 38 timmar 

Träningsmängd 2 4 000 000 400 10 000  X 82 timmar 

Testmängd 300 000 400 750 X  10 timmar 

 

 

För att analysera prestandan i de olika varianterna av bilmodellsklassificeraren så jämfördes 

dess Topp-1 och Topp-5 träffsäkerhet på en gemensam testdatamängd som var ny för samtliga 

modeller. Se Tabell 13 för en specifikation av testmängden samt de träningsmängderna som 

användes.  

 

4.2 Binära klassificeraren 

I det här avsnittet så beskrivs resultatet för den binära klassificeraren. Figur 18 visar hur 
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träningsförloppet för klassificeraren gick till, med kompletterande information i Tabell 14. 

Som det går att se så fick klassificeraren en hög träffsäkerhet på testmängden ganska 

omgående vilket tydde på ett enkelt klassificeringsproblem. Det går också att se att modellen 

visade små tecken på överpassning eftersom felet på testmängden var större än felet på 

träningsmängden, men eftersom det handlade om så små värden så hade det ingen vidare 

betydelse.  

 

Förväxlingsmatrisen i Tabell 15 avslöjar information om hur modellen presterade över de 

olika klasserna. Då den binära klassificeraren användes som ett filter så gick det att relatera 

klassträffsäkerheten till olika egenskaper för ett filter.  

 

En hög klassträffsäkerhet för klassen Bil tyder på att en stor andel av bilbilderna skulle 

komma att hamna i den filtrerade datamängden. En hög klassträffsäkerhet för klassen Inte bil 

tyder på att en stor andel av de oönskade bilderna skulle bli bortfiltrerade från den filtrerade 

datamängden. 

 

Figur 18: Träningsgraf för den binära klassificeraren. Färgschema: Felet på träningsmängden, Felet 
på testmängden, Träffsäkerhet på testmängden. 

 

Tabell 14: Data angående träningsprocessen för den binära klassificeraren 

Förfluten tid Genomsnittlig träffsäkerhet Bäst Epok 

3 minuter 97.71% 8 

 

Tabell 15: Förväxlingsmatris för den binära klassificeraren. Raderna visar den sanna etiketten och 
kolumnerna visar klassificeringsresultatet. 

 Bil Inte bil Klassträffsäkerhet 

Bil 215 3 98.62% 

Inte bil 7 211 96.79% 

 

I Tabell 14 går det att utläsa information från träningsprocessen för den binära klassificeraren. 
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Från förväxlingsmatrisen Tabell 15 går det att se att modellen presterade bra och att de allra 

flesta bilbilderna hamnade i den filtrerade datamängden. Filterfunktionen för den binära 

klassificeraren bedömdes tillräcklig för uppgiften, därför utvecklades den inte ytterligare. 

4.3 Bilmodellsklassificeraren 

I det här avsnittet så redovisas resultatet för bilmodellsklassificerarna. Inledningsvis så visas 

träningsgraferna för respektive konfiguration och avslutningsvis så presenteras deras 

prestanda på den gemensamma testmängden i form av en graf med tillhörande tabell. 

 

 

Figur 19: Träningsgraf för Modell 1. Färgschema: Felet på testmängden, Felet på träningsmängden, 
Topp-1 träffsäkerhet på testmängden, Topp-5 träffsäkerhet på testmängden. 

 

Figur 19 visar träningsgrafen för Modell 1 med filtrerad träningsmängd. Felvärdena för 

träning- och testmängden låg i fas med varandra vilket tydde på en bra passning efter 

träningsdatan, det vill säga modellen led inte av någon överpassning. Det går också att utläsa 

tydliga hopp i klassificeringsresultaten i epok 10 och 20 där inlärningstakten stegvis minskats. 
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Figur 20: Träningsgraf för Modell 2. Färgschema: Felet på träningsmängden(övre), Felet på 
testmängden, Topp-1 träffsäkerhet på testmängden (nedre), Topp-5 träffsäkerhet på testmängden. 

 

I fallet för träningen av förtränade Modell 2 som visas i Figur 20 så gick det snabbt att 

konstatera att saker inte var som de skulle. Felet på både tränings- och testmängden skenade 

iväg och var uppe på riktigt höga nivåer under hela träningsfasen, samtidigt som modellen 

aldrig visade något slags tecken på klassificeringsförmåga förutom i Epok 1. 

 

 

Figur 21: Träningsgraf för Modell 3. Färgschema: Felet på träningsmängden, Felet på testmängden, 
Topp-1 träffsäkerhet, Topp-5 träffsäkerhet. 

 

Figur 21 visar träningsgrafen för Modell 3 med ofiltrerad träningsmängd. I stora drag var den 

lik grafen för Modell 1 med den filtrerade träningsmängden, men med en stor skillnad. I fallet 

för den här modellen var det stor skillnad mellan felet på träningsmängden och felet på 

testmängden över hela träningsperioden.  

 

Resultaten på testmängden för de olika konfigurationerna visas sammanfattningsvis med hjälp 

av grafen i Figur 22 och datan i Tabell 16. Från detta så går det att utläsa att Modell 1 och 

Modell 3 presterade likvärdigt på testmängden men att träningen för Modell 3 tog mycket 
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längre tid.  

 

I Figur 23 visas en visualisering av de lärda vikterna i det första faltningslagret för 

modellerna. En observation är att viktvisualiseringen av Modell 2 skiljer sig avsevärt i typ 

jämfört med Modell 1 och Modell 3 – det saknas svartvita visualiseringar i filtret. Alla 

kontrastvisualiseringar i Modell 2 visar även en tydlig färginformation. 

 

 

Figur 22: Resultat för de olika modellerna på den gemensamma testmängden. 

 

Tabell 16: Resultat för de olika modellerna på den gemensamma testmängden. 

Namn Träningstid Topp-5 

träffsäkerhet 

Topp-1 

träffsäkerhet 

Bäst epok 

Modell 1 32 timmar 94.4% 64.5% 30 

Modell 2 41 timmar 10.1% 3.1% 1 

Modell 3 75 timmar 95.1% 64.8% 30 
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Figur 23: En visualisering av de lärda vikterna i det första faltningslagret för modellerna. 

 

Ett test på den verkliga klassdistributionen gjordes även på Modell 1, alltså den 

klassdistributionen som går att observera i Figur 14 – att vissa bilmodeller förekommer oftare 

än andra. Det för att säkerställa att modellen presterar bra även på den verkliga 

klassdistributionen som modellen troligtvis skulle möta om den var satt i produktion. Som det 

går att se i Tabell 17 så var den genomsnittliga träffsäkerheten för den obalanserade 

testmängden lägre jämfört med träffsäkerheten på den balanserade testmängden. 

 

Tabell 17: Resultat för Modell 1 på en balanserad- respektive obalanserad testmängd. 

Typ av datamängd Topp-1 träffsäkerhet Topp-5 träffsäkerhet 

Balanserad 64.5% 94.4% 

Ej balanserad 59.39% 94.8% 

 

 

4.4 Processbeskrivning 

Se bilaga A. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet så diskuteras resultatet av arbetet. Det inleds med en utvärdering av resultatet 

sett till projektets krav och avslutas med reflektioner kring eget lärande. Även 

anmärkningsvärda resultat och slutsatser tas upp i kapitlet.  

5.1 Uppfyllande av projektets krav 

Sett till de specificerade kraven så var det ett lyckat projekt. Då kraven i huvudsak var 

fokuserade på kunskapsöverföringen och uppsättandet av infrastrukturen som krävdes snarare 

än att skapa en modell som presterade så bra som möjligt så var de ganska löst definierade. 

Det går att diskutera om det hade varit intressantare med ett prestationskrav på modellen inför 

arbetet som hade varit lättare att utvärdera, till exempel att modellen skulle nått en viss 

genomsnittlig träffsäkerhet, men eftersom något sådant krav inte hade haft någon grund i 

verkligheten så hade det nog inte varit så intressant trots allt.   

5.2 Speciella resultat och slutsatser 

I det här avsnittet så redovisas speciella resultat och slutsatser som uppkom under projektets 

gång samt kunde härledas ur resultatet. Vissa resultat och experiment tas upp för första 

gången i avsnittet för att poängtera saker i diskussionen. 

 

Skillnader mellan filtrerad och ofiltrerad träningsmängd. Det visade sig i resultatet att 

modellen som var tränad på den filtrerade träningsmängden presterade i princip lika bra på 

testmängden som modellen som var tränad på den ofiltrerade träningsmängden. Den stora 

skillnaden var i tidsåtgång för träningen, där träningen för modellen med den filtrerade 

träningsmängden tog 32 timmar, jämfört med 75 timmar för modellen med den ofiltrerade 

träningsmängden. Slås tiderna för träningen och skapandet av datamängden ihop så blir det en 

stor skillnad för de olika processerna, se Tabell 18. 

 

Tabell 18: Jämförande av tidsåtgången mellan filtrerad och ofiltrerad träningsmängd 

Typ Datamängd Träning Total tid 

Filtrerad 38 timmar 32 timmar 70 timmar 

Ofiltrerad 82 timmar 75 timmar 157 timmar 

 

  

Slutsatsen från den jämförelsen är att i en datamängd för bildigenkänning där en stor andel 

(56.6% från resultatet av filtreringen i Tabell 7) av datan innehåller exempel som inte är 

talande för dess etikett så lönar det sig att träna på en filtrerad träningsmängd – givet att det 

bara är den typen av filtrerade bilder som modellen ska klara av att klassificera. Den 

slutsatsen motiveras av den stora vinsten i tid som gjordes genom skapandet av 

träningsmängden samt träningsprocessen för den filtrerade träningsmängden jämfört med den 

ofiltrerade. 

 

Eftersom hela datamängden vid träningsskedet bör vara färdigfiltrerad i vilket fall som helst 

då det är en förutsättning vid inspektionen av klassdistributionen för de användbara bilderna 

samt vid skapandet av testmängden så går det att diskutera varför denna jämförelse var 

intressant över huvud taget när man i praktiken aldrig skulle ställas inför ett sådant val. 

Oavsett så var det intressant att se hur väl modellen presterade klassificeringsmässigt trots att 

majoriteten av bilderna inte var till någon egentlig nytta. 

 

På tal om att filtreringen var en förutsättning inför skapandet av testmängden så motiveras det 
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ytterligare under följande radrubrik. 

 

Skillnad på felet mellan träning- och testmängd för Modell 3. Som nämnt i kapitlet för 

resultatet så hade Modell 3 genomgående en stor skillnad på felet mellan träning- och 

testmängden medan Modell 1 inte visade några sådana tendenser. Se Figur 24 för en 

markering av den observationen. 

 

 

Figur 24: Skillnaden mellan felet på träning- och testmängden för Modell 3 och Modell 1. Färgschema: 
Felet på träningsmängden, Felet på testmängden. 

 

Detta berodde helt enkelt på det faktum att träningsmängden för Modell 1 var filtrerad medan 

träningsmängden för Modell 3 inte var det. Desto mer intressant blev slutsatsen som kunde 

dras av detta beteende. Det stora felet för den ofiltrerade träningsmängden var en konsekvens 

av att det var svårt, eller rentav omöjligt att klassificera vissa bilder i den ofiltrerade 

träningsmängden rätt – eftersom de var skräpbilder. 

 

Slutsatsen av detta är alltså att det är viktigt att i testmängden endast ha data som verkligen 

utvärderar modellens problemspecifika klassificeringsförmåga. Hade testmängden i arbetet 

bestått av ofiltrerade bilder så hade ingen modell visat något bra resultat på den testmängden 

– vilket det höga felet på den ofiltrerade träningsmängden kombinerat med det låga felet på 

den ofiltrerade testmängden talade för. 

 

Varför detta hade varit ett problem, förutom den tråkiga detaljen att det hade varit låga siffror 

för träffsäkerheten i rapporten, är att utvecklingsbeslut i arbetet hade kunnat grunda sig på 

felaktiga grunder. Kanske hade träningen för Modell 1 avbryts på förhand för att den visade 

uselt resultat på testmängden utan tecken på förbättring – när modellen i själva verket var bra 

på att klassificera bilder på bilar utifrån som var dess faktiska uppgift. Men om bilderna i 

testmängden till stor del bestod av skräp som gav garanterade klassificeringsfel så hade den 

förmågan inte lyst igenom. 

 

Prestandaskillnad mellan Topp-1 och Topp-5 träffsäkerhet. Efter att ha undersökt vissa 

bilmodellers individuella klassificeringsresultat samt undersökt bilddatabasen lite 

noggrannare, bland annat jämfört bildinnehållet mellan vissa bilmodeller, så var en teori att 

prestandaskillnaden berodde på en kombination av dessa två fenomen: 

 

 Bilden i testmängden som skulle klassificeras var inte tillräckligt förklarande för att 

prediktera exakt rätt bilmodell. Till exempel en bild på endast lyktorna på en Audi 

kanske inte var tillräckligt information för att prediktera att det var en Audi A1, Audi 

A4 eller Audi A6 – men det är stor chans att den sanna bilmodellen återfanns 

någonstans bland Topp-5 prediktionerna. 

 

 I vissa fall så var det en onödig klassuppdelning på datan sett till uppgiften för 

bildklassificeraren som ledde till att det var omöjligt att prediktera exakt rätt bilmodell 

med endast bilden som information. 
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Ett exempel på det senare fenomenet var bilmodellerna VW TIGUAN D och VW TIGUAN. 

Det enda som skiljde dessa modeller åt var att den ena var bestyckad med en dieselmotor och 

den andra bestyckad med en bensinmotor. Bara genom att titta på en bild så gick det inte att 

säga vilken bil som tillhörde vilken klass (såvida inte det var en detaljbild på motoremblemet 

bakifrån) så då är det såklart förståeligt om klassificeraren inte lyckades bra med det heller. Se 

Tabell 19 för värden som styrker teorin om att dessa två fenomen påverkade den relativt låga 

topp-1 träffsäkerheten snarare än att det var ett generellt svårt klassificeringsproblem. 

 

Tabell 19: Klassificeringsresultat för vissa utvalda klasser ur testmängden. Klassificeringen utfördes av 
Modell 1. 

Etikett Topp-1 Topp-5 
CHRYSLER GRAND 

VOYAGER MPV 5D 
88,93% 95.07% 

RENAULT CAPTUR KOMBI-

SEDAN 5D 
93.33% 96.0% 

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 

KOMBI 5D 
94.0% 96.0% 

VW TIGUAN D KOMBI 5D 52.13% 96.90% 
VW TIGUAN KOMBI 5D 45.47% 96.27% 
VOLVO XC60 2.0D KOMBI 5D 54.53% 98.13% 
VOLVO XC60 2.4D KOMBI 5D 53.87% 97.33% 
VOLVO XC60 D KOMBI 5D 92.27% 97.2% 

 

De tre översta raderna visar klassificeringsresultaten för modeller som endast hade en etikett 

oavsett motorvariant, det går att se att modellen lyckas väl att klassificera bilderna i 

testmängden till rätt etikett. 

 

De två nästföljande raderna visar det som förklarades tidigare angående VW TIGUAN 

modellen. Modellen predikterar att det rätta svaret finns bland topp-5 prediktionerna i 96% av 

fallen, men att den predikterat exakt rätt klass i bara 50% av fallen. Det visar på att modellen 

är säker på att det är en VW TIGUAN, men exakt vilken motorvariant lämnas snarare åt 

slumpen – eftersom bilderna i träningsmängden för de två klasserna sett från utsidan beskriver 

samma bil. 

 

Resultaten för VOLVO XC60 varianterna var mycket intressanta och talade för att det 

faktiskt var etikettförvirringen som bidrog mest till det låga snittresultatet för topp-1 

träffsäkerheten sett till hela testmängden. De två översta raderna visade samma symtom som 

för VW TIGUAN modellen, och genom att inspektera träningsmängden för de två klasserna 

gick det att se att bilderna också där beskrev, utifrån sett, samma bil. Hur kommer det sig då 

att etiketten på den sista raden, VOLVO XC60 D KOMBI 5D, visade resultat i nivå med de 

tre översta klasserna i tabellen? 
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Figur 25: Bilderna till höger om den blå avgränsningslinjen visar bilder från klassen VOLVO XC60 D 
KOMBI 5D. Till vänster om den så visas bilder ur de två andra homogena XC60 klasserna. Bilderna är 

tagna från en hemsida som recenserar bilar [23]. 

 

Från Figur 25 går det att dra slutsatsen att modellen var bra på att särskilja bilmodeller som 

var lika varandra sett till utseendet. Det var inte mycket som skiljde de två homogena 

klasserna från VOLVO XC60 D KOMBI 5D men ändå lyckades modellen bra med att 

identifiera den utan att blanda ihop den med de andra. Det visade på att den största delen av 

felen troligtvis inte kom från felpredikteringar i svåra klassificeringsproblem – utan snarare 

att det var en konsekvens av dåligt märkt data. 

 

Svårt att se skillnaden själv? Jämför de nedre lyktorna på både fram- och baksidan samt 

utrymmet under registreringsskylten fram.  

 

Lägre prestanda på den obalanserade testmängden. I Tabell 17 så framgår det att Modell 1 

presterade sämre på en obalanserad testmängd jämfört med en balanserad testmängd, men att 

det endast gällde Topp-1 träffsäkerheten. Det förklaras troligtvis av att de mest representerade 

klasserna var sådana typer av klasser där bilmodellen var uppdelad i flera olika varianter med 

hänsyn till motor. Se Figur 26 för en bild av de främst förekommande bilmodellerna för den 

obalanserade testmängden. 

 

 

Figur 26: De mest förekommande klasserna i den obalanserade testmängden. Kolonseparerade rader 
mellan etikett och antalet förekomster i den obalanserade testmängden. 

 

Som det går att se i Figur 26 så hade VOLVO V70 flertalet förekomster med olika 

motorvarianter bland de mest förekommande klasserna. Tabell 20 bekräftar slutsatsen att de 

överrepresenterade klassernas dåliga Topp-1 träffsäkerhet på grund av deras etikettförvirring 



 

  37 (41) 

drog ner på den genomsnittliga Topp-1 träffsäkerheten för den obalanserade testmängden. 

Som nämnts tidigare så talade den stora skillnaden mellan Topp-1 och Topp-5 träffsäkerhet 

för att det var just etikettförvirringen som var problemet. I och med att de mest 

förekommande klasserna i den obalanserade testmängden utgjorde en så stor del av den totala 

storleken på testmängden så hade de stor påverkan på det genomsnittliga resultatet. Raden 

längst ner i Tabell 20 visar återigen att när etikettförvirringen var frånvarande så presterade 

modellen bra. 

 

Tabell 20: Klassträffsäkerheten för några av de mest förekommande klasserna i den obalanserade 
testmängden. 

Klass Topp-1 träffsäkerhet Topp-5 träffsäkerhet 

VOLVO V70 2.4 KOMBI 5D 38.1% 97.5% 

VOLVO V70 2.4D KOMBI 1.6% 89.07% 

VOLVO V70 2.0/2.5 BI-FUEL KOMBI 

5D 

31.47% 94.0% 

TOYOTA AVENSIS KOMBI 5D 72.8% 95.2% 

 

 

Dålig prestanda med överföringsinlärning för bilmodellsklassificeraren. När 

bilmodellsklassificeraren tränades via överförningsinlärning så visade den undermåliga 

resultat, även fast den var tränad med samma parametrar som för den binära klassificeraren – 

som den fick ett bra resultat med överförningsinlärning. 

 

Varför det blev så vart inte klarlagt under arbetet. En teori är att de generella egenskaperna 

som den förtränade modellen hade lärt sig identifiera sedan tidigare var tillräckliga för att 

kunna detektera skillnaden på en bild på en bil och en bild på något annat – men de var inte 

tillräckligt specialiserade för den typ av finkategorisering som skedde i 

bilmodellsklassificeraren. Kanske var det så att den bilmodellsklassificeraren som var tränad 

från grunden lärde sig identifiera just de egenskaperna som behövdes för att skilja på olika 

bilmodeller eftersom det var de enda typen av bilder den hade tittat på. 

 

Som sagt så är ovanstående inte mer än en teori – det skulle behövas utredas och 

experimenteras lite mer för att ge ett definitivt svar på varför metoden för 

överföringsinlärning fungerade dåligt på bilmodellsklassificeraren. 

 

Jämförelse mot CABs tidigare modell. Det gick inte att göra någon bra jämförelse mot den 

tidigare modellen i och med att både träning och testning av modellerna skedde på olika 

villkor. Dels så var kapaciteten för den tidigare modellen i form av hur stort antal klasser som 

skulle klassificeras mycket större, den modellen var tränad för att klassificera i 14000 olika 

klasser – jämfört med den som utvecklades i denna rapport som klassificerade en bild in i en 

av 400 olika klasser. 

 

Det hade varit intressant att testköra den tidigare modellen på samma testmängd som har 

använts i det här arbetet och direkt kunna jämföra siffror mot varandra. Tyvärr är det inte 

möjligt eftersom etiketterna som använts mellan modellerna skiljer sig från varandra. Den 

tidigare modellen tog även hänsyn till årsmodell vilket inte gjordes för modellerna som 

utvecklades i detta arbete. 

 

Användningsområden för metoden. Som nämnts tidigare i rapporten så var det här 
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examensarbetet fokuserat på de tekniska förutsättningarna för att kunna skapa en 

bilmodellsklassificerare – men oavsett så är det ändå intressant att diskutera eventuella 

användningsområden för metoden. 

 

En idé är till exempel att den skulle kunna används i samband med någon typ av 

marknadsundersökning. Kanske är det så att en biltillverkare funderar på i vilken svensk stad 

deras nästa bilsalong ska öppna. Genom att installera en kamera längs vägen i ett antal olika 

svenska städer skulle biltillverkaren kunna kartlägga var i Sverige marknaden redan är mätt av 

deras bilar och var det finns expansionsmöjligheter. 

 

En annan tillämpning skulle kunna vara att metoden används i trafiken för att identifiera 

övriga trafikanters bilmodeller under körning. Till exempel så skulle en självkörande bil med 

hjälp av en kamera kunna identifiera ifall medtrafikanters bilar också är självkörande eller ej – 

och i fallet när det är en människa som kör kanske köra lugnare och visa mer aktsamhet för 

det fordonet. 

 

Risker om metoden hamnar i fel händer. Det är svårt att komma på någon konkret risk för 

vad som skulle kunna hända i fall den presenterade metoden hamnar i fel händer, det vill säga 

en person med onda avsikter. Då metoden syftar till att kunna identifiera bilmodeller 

automatiskt så sträcker sig risken iallafall till vad en illasinnad person skulle kunna 

åstadkomma i kombination med just den förmågan – och den risken kan troligtvis sträckas 

mycket långt. 

 

Vad som menas med ovanstående text är att automatisk identifiering av bilmodeller i sig inte 

innebär någon vidare risk, men den förmågan i kombination med till exempel ett vapensystem 

skulle kunna ge förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att vara försiktig och inte lämna 

ut information och data om projektet i onödan utan att ha tänkt igenom eventuella 

konsekvenser i förväg. 

 

5.3 Projektets utvecklingspotential 

Det övergripande projektet med satsningen på maskininlärning överlag har stor 

utvecklingspotential på företaget, maskininlärning är ett område de vill satsa på framöver och 

det här projektet var det första steget i den riktningen på CAB. Det här arbetet ligger till 

grunden för den satsningen både i form av kunskapsökningen inom just bildigenkänning samt 

att den nya datorn med dess verktyg bildar en gemensam bas för fler typer av 

maskininlärning.  

 

Sett till utvecklingspotentialen för den här specifika uppgiften, att identifiera en bilmodell 

från en given bild, så finns det ett antal punkter listade under radrubriker nedan som skulle 

vara intressanta att undersöka ytterligare: 

 

Andra värden för samplingen. Under kapitlet för genomförandet så beskrevs det hur 

minoritetsklassen som var cirka hälften så stor som majoritetsklassen översamplades till att 

innehålla lika många exempel som majoritetsklassen. Det eftersom ett relevant experiment 

[13] visade att översampling under sådana förutsättningar gav liknande resultat som för en 

balanserad datamängd. Det beskrevs även att värdet för den undre gränsen var en balans 

mellan antalet klasser modellen skulle kunna representera samt hur många unika exempel 

varje representerad klass hade att tillgå. 
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En sak som skulle vara intressant att testa vore att undersöka hur långt i översamplingen det 

skulle vara möjligt att gå och fortfarande få ett resultat likt för en balanserad datamängd. Till 

exempel härledda den övre gränsen till att vara fyra gånger så stor och sedan översampla 

minoritetsklassen upp till de nivåerna. Presterar modellen fortfarande likt som den skulle göra 

på en balanserad datamängd? Hur ser prestandan ut för minoritetsklasserna i det fallet? 

 

Förutom det så skulle det vara intressant att undersöka hur många unika exempel av varje 

bilmodell som faktiskt krävs i träningsmängden för att klassificeraren ska kunna lära sig en 

bra representation av den klassen. I projektet så hade ingen klass färre än 1750 unika exempel 

i träningsmängden, det från det faktum att den undre samplingsgränsen var satt till 2500 och 

750 exempel från varje vald klass flyttades till testmängden. Kanske hade det räckt med 1000 

exempel för varje klass i träningsmängden och därmed kunde fler klasser ha inkluderas i 

representationen för klassificeraren? 

 

Det är svårt att svara på ovanstående frågor utan att göra det kanske mest självklara – 

experimentera med de förutsättningarna och utvärdera resultatet. Varför det inte var ett 

alternativ i fallet för examensarbetet var för att processen både för att skapa bilddatabaser 

samt träna modellen tog dagar att utföra. Därför var det naturligt att utgå från dokumenterade 

experiment som bevisligen fungerade bra på förhand, men i framtiden vore det absolut 

intressant att undersöka specifika lösningar för just det här problemet. 

 

Lösa problemet med etiketterna. Om det bara var det här problemet som bildernas metadata 

skulle användas till så hade det inte varit en omöjlig uppgift att helt enkelt slå ihop klasser 

som hade samma utseende för att motverka det problemet som togs upp tidigare angående 

onödig klassuppdelning. Det hade fungerat bra för nuet och modellen hade med största 

sannolikhet förbättrat den genomsnittliga prestandan på testmängden. 

 

Men den bästa och mest naturliga lösningen ligger nog i att ändra i databasen hur data sparas 

så att det blir rätt från början. En bra lösning hade troligtvis varit att hantera bilmodellerna 

mer dynamiskt så att beroende på vilken fråga som ställs till databasen så går det att få 

information om bilmodellerna i valfri abstraktionsnivå som är konsistent över alla klasser. I 

vissa sammanhang så är det säkert intressant att veta vilken motortyp och slagvolym det är för 

en viss bil, men i andra fall inte. 

 

5.4 Reflektion kring eget lärande 

I det här arbetet beskrivs en personlig reflektion av författarens lärande under arbetet utifrån 

kursmålen för examensarbetet. Lärandet sammanfattas under respektive rubrik tagna ifrån 

kursens mål samt med tankar om hur lärandet skulle behöva utökas vid en fortsättning av 

arbetet inom samma område. 

5.4.1 Kunskap och förståelse 

I och med detta arbete så har jag fått fördjupade teoretiska kunskaper inom området för 

bildigenkänning med hjälp av CNN-modeller. Jag har också funnit relevanta tekniker och 

metoder inom området för det specifika arbetet, till exempel artiklar inom bildigenkänning av 

bilar, metoder för att motverka obalanserat data etcetera. 

 

En fortsättning av projektet som arbetet ligger till grund för skulle kräva utökade kunskaper 

om generella metoder och kunskaper inom maskininlärning, inte bara bildigenkänning. Det 

skulle även vara bra med kunskaper om hur man hanterar stora datamängder på ett bra sätt då 
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stora mängder data ligger till grunden för all typ av maskininlärning.  

5.4.2 Färdighet och förmåga 

Betygskriterierna för denna egenskap formuleras genom att man ska ha klarat av att avgränsa 

ett tekniskt problem samt kunna relatera sitt problem till tidigare kända tekniker och metoder. 

Man ska också på ett bra sätt kunna framföra sitt arbete både skriftligt och muntligt på ett sätt 

som är välstrukturerat och begripligt. 

 

Jag tycker att jag har gjort en bra avgränsning på arbetet och på det viset kunnat skriva en 

teknisk rapport som känns fokuserad runt ett ämne. I mitt arbete så har jag också som tidigare 

nämnt applicerat redan kända tekniker och metoder till mitt problem med framgång. I övrigt 

tycker jag personligen att det är svårt att resonera kring min egen färdighet och förmåga – 

men jag kan i alla fall säga att jag är nöjd med mitt arbete och det jag har presterat. 

5.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Under min tid för det här examensarbetet så har jag nästan uteslutande varit på plats på CAB 

och arbetat i närhet med utvecklingsteamet där jag sitter. Flera gånger under kursens gång så 

har jag redovisat inför mina handledare och andra om mitt arbete och på så viss ständigt hållit 

dem uppdaterade på arbetet. Har jag någon dag varit borta från kontoret så har jag meddelat 

dem i god tid på förhand. På det viset så har jag visat på ett professionellt förhållningssätt till 

min uppdragsgivare och mina medarbetare. 

 

Jag tycker att jag har skrivit en väldokumenterad rapport om mitt arbete som skulle vara till 

stor nytta för CAB när de går vidare med arbetet för bildigenkänning. Förutom rapporten så 

har jag också skrivit en kompletterande rapport med mer noggranna instruktioner om 

verktygen så att det inte lämnas kvar några tekniska frågetecken. På det viset så tycker jag att 

jag har haft ett professionellt förhållningssätt till slutprodukten för det här arbetet. 



 

  41 (41) 

6 Referenser 

1. Yang L, Luo P, Loy CC, Tang X. A Large-Scale Car Dataset for Fine-Grained 

Categorization and Verification. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 

IEEE Conference; 2015. 

2. Ubuntu. Hämtad 5 April 2017 från: https://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu. 

3. Domingos P. A Few Useful Things to Know About Machine Learning. Communications 

of the acm. 2012 Oktober. 

4. Rätsch G. A brief introduction into machine learning. Friedrich Miescher Laboratory of 

the Max Planck Society. 2004. 

5. Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep Learning: MIT Press; 2016. 

6. Kubat M. An Introduction to Machine Learning Miami: Springer International 

Publishing; 2015. 

7. Szegedy C, Wei Liu YJ, Sermanet P, Reed S, Anguelov D, Erhan D, et al. Going deeper 

with convolutions. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) IEEE 

Conference; 2015. 

8. Nielsen M. Neural Networks and Deep Learning. Hämtad 27 April 2017 från: 

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/. 

9. Girshick R, Donahue J, Darrell T, Malik J. Rich feature hierarchies for accurate object 

detection and semantic segmentation. In 2014 IEEE Conference on Computer Vision and 

Pattern Recognition; 2014. 

10. ImageNet. Hämtad 2 Maj 2017 från: http://image-net.org/. 

11. Brodley CE, Friedl MA. Identifying Mislabeled Training Data. Journal of Artificial 

Intelligence Research. 1999. 

12. He H, Garcia EA. Learning from Imbalanced Data. IEEE Transactions on Knowledge 

and Data Engineering. 2009 September; 21(9). 

13. Hensman P, Masko D. The Impact of Imbalanced Training Data For Convolutional 

Neural Networks. Bachelor thesis. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan; 2015. 

14. Caffe. Hämtad 5 April 2017 från: http://caffe.berkeleyvision.org/. 

15. NVIDIA Digits. Hämtad 3 April 2017 från: https://developer.nvidia.com/digits. 

16. NVIDIA Corporation. Luke Yeager; Greg Heinrich; Joe Mancewicz; Michael Houston. 

Effective Visualizations for Training and Evaluating Deep Models. In International 

Conference on Machine Learning; 2016; New York, USA. 

17. Docker. Hämtad 3 April 2017 från: https://www.docker.com/what-docker. 

18. NVIDIA. NVIDIA CUDA.Hämtad 15 Maj 2017 från: 

http://www.geforce.com/hardware/technology/cuda. 

19. NVIDIA-Docker. Hämtad 5 April 2017 från: 

https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/nvidia-docker-gpu-server-application-

deployment-made-easy/. 

20. Python. Hämtad 5 April 2017 från: https://www.python.org/. 

21. LMDB. Hämtad 5 April 2017 från: https://symas.com/offerings/lightning-memory-

mapped-database/. 

22. Kaggle. Hämtad 2 Maj 2017 från: https://www.kaggle.com/. 

23. AutoExpress. Hämtad 16 Maj 2017 från: http://www.autoexpress.co.uk/. 

 

https://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu
http://neuralnetworksanddeeplearning.com/
http://image-net.org/
http://caffe.berkeleyvision.org/
https://developer.nvidia.com/digits
https://www.docker.com/what-docker
http://www.geforce.com/hardware/technology/cuda
https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/nvidia-docker-gpu-server-application-deployment-made-easy/
https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/nvidia-docker-gpu-server-application-deployment-made-easy/
https://www.python.org/
https://symas.com/offerings/lightning-memory-mapped-database/
https://symas.com/offerings/lightning-memory-mapped-database/
https://www.kaggle.com/
http://www.autoexpress.co.uk/


BILAGA A – Bildklassificering av bilar med hjälp av deep learning 

 
 
 
 
 

Bildklassificering på CAB 
En praktisk manual om hur utvecklandet av en bildklassificerare går til l på CAB. 

Baserad på resultatet av rapporten ”Bildklassificering av bilar med hjälp av deep 

learning” skriven av Victor Lindespång 2017  
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Sammanfattning 

Det här dokumentet visar hur man med hjälp av verktygen som användes till Victor Lindespångs 

examensarbete ”Bildklassificering av bilar med hjälp av deep learning” kan skapa en fungerande 

bildklassificerare. Dokumentet inleds med en mer ingående beskrivning av verktygen och avslutas 

med ett exempel som beskriver hela processen för att skapa en bildklassificerare i DIGITS. 

  



BILAGA A – Bildklassificering av bilar med hjälp av deep learning 

BILAGA A – Bildklassificering av bilar med hjälp av deep learning  3 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Verktyg .................................................................................................................................................... 5 

Docker / NVIDIA-Docker ...................................................................................................................... 5 

Caffe .................................................................................................................................................... 6 

NVIDIA Digits ....................................................................................................................................... 6 

Installation ........................................................................................................................................... 7 

Exempel ................................................................................................................................................... 7 

Starta en Docker-container för DIGITS ................................................................................................ 7 

Arbeta i DIGITS .................................................................................................................................... 8 

Datamängd ...................................................................................................................................... 8 

Träning av modellen från grunden ................................................................................................ 10 

Träning av modellen genom finjustering av befintlig modell........................................................ 12 

Test av modellen ........................................................................................................................... 13 

Deploy ............................................................................................................................................ 15 

Frågor .................................................................................................................................................... 16 

 

 

  



BILAGA A – Bildklassificering av bilar med hjälp av deep learning 

BILAGA A – Bildklassificering av bilar med hjälp av deep learning  4 

Inledning 
Det här dokumentet är en bilaga till examensarbetet ”Bildklassificering av bilar med hjälp av 

djupinlärning” skrivet av Victor Lindespång våren 2017. Dokumentet kan ses som ett praktiskt 

komplement till rapporten med mer fokus på att presentera verktygen som användes för 

bildklassificeringen och hur de fungerar till skillnad mot rapporten som fokuserar mer på teori och 

metodik samt utvecklandet av ett antal specifika modeller.  

Syftet med det här dokumentet är att det ska vara så utförligt skrivet att en utvecklare på CAB ska 

kunna skapa en bildklassificerare med hjälp de presenterade verktygen. I kombination med den 

tekniska rapporten så är förhoppningen att hela arbetet ska leda till en grundkunskap i 

bildklassificering med hjälp av djupinlärning för läsaren.  
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Verktyg 
I detta kapitel beskrivs verktygen som används för att skapa en bildklassificerare. Varje verktyg 

beskrivs med en liten sammanfattande text och exempel på dess funktion. Texten är skriven så att 

den ska vara lätt att förstå snarare än att vara en fullständig teknisk redogörelse. Mer information 

om verktygen går att hitta på respektive verktygs hemsida. 

 

Docker / NVIDIA-Docker 
Docker är ett system för att distribuera och köra mjukvara. Syftet med verktyget är att isolera 

mjukvaran i en exekveringsmiljö som mjukvaran är utvecklad för och anpassad efter – till exempel en 

viss version av ett bibliotek, en viss drivrutin eller andra komplexa beroenden.  

Problem som kan uppstå i fall flera mjukvaror med komplexa beroenden är installerade på samma 

maskin utan Docker är att de blir inkompatibla med varandra. Mjukvarorna kan ha beroenden och 

krav som motsätter varandra.  

Med hjälp av Docker så undviks sådana problem genom att varje mjukvara som distribueras via 

Docker kommer med en komplett exekveringsmiljö – alla exekveringsmiljöer och dess mjukvaror som 

körs i Docker är isolerade från varandra så därför spelar motsättande beroenden ingen roll. 

Fördelarna med Docker är alltså stora, både för distributörer- och användare av mjukvara. 

Distributörer av mjukvara behöver endast utveckla sina tjänster för en specifik utvecklingsmiljö utan 

att fundera på kompatibilitetsproblem och användare kan vara säkra på att mjukvaran körs som den 

ska på deras maskin. 

 

Docker Image. En image är en binär beskrivning av det paketet som mjukvaran kommer distribuerad 

i. Den filen har byggts utifrån en sk. Dockerfile som utgör en textbeskrivning av exekveringsmiljön 

och mjukvaran som ska köras. Till exempel så kan den innehålla vilka bibliotek som ska importeras 

från värdsystemet till exekveringsmiljön. Dockerfilen skrivs av distributörer när mjukvaran skeppas 

och användarna laddar ner den image som byggts utifrån Dockerfilen. 

 

Docker Container. Utifrån en nedladdad image så kan användare starta instanser av den. Dessa 

instanser kallas för containers och är alltså själva processen som kör den specificerade 

exekveringsmiljön. Via en terminal kan då användaren styra containern som om det vore en lokal 

exekveringsmiljö. En container ska ses som just det – en exekveringsmiljö, det vill säga ett 

tillståndslöst verktyg för att köra mjukvara. När en container stängs ner och startas upp på nytt så 

startas den enligt instruktionerna av den image den är baserad på – dvs. eventuell data som skapats i 

containerns filsystem under körning försvinner. 

 

Docker Volumes. För att arbeta med ihålligt data i samband med mjukvaror distribuerade via Docker 

används så kallade volymer. Volymer fungerar som en länk mellan filsystemet på värdsystemet och 

det lokala filsystemet i en Docker container. I samband med att en container baserad på en viss 

image startas så kan användaren ange i terminalen att en viss mapp i värdsystemet ska länkas med 

en viss mapp i containern. På så vis kommer innehållet i mappen på värdsystemet och containern 

vara synkroniserat under hela tiden containern körs och när containern stängs ned så kommer 
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eventuella ändringar av filerna i mappen från containern finnas kvar i och med att den är länkad med 

en mapp på värdsystemet. 

NVIDIA-Docker. GPU isolering stöds inte nativt av Docker, därför har NVIDIA skapat en wrapper till 

Docker kallad NVIDIA-Docker som har den funktionen. Den wrappern möjliggör bland annat att olika 

exekveringsmiljöer kan ha olika versioner av CUDA biblioteket installerat. Utan wrappern så skulle 

värdsystemet behöva bistå med en gemensam version av CUDA biblioteket till samtliga containrar. 

Med detta verktyg så är det enda kravet på värdsystemet att drivrutinerna för NVIDIA-grafikkortet är 

installerat. Förhoppningen från NVIDIA är att liknande funktion ska stödjas nativt av Docker i 

framtiden och att wrappern inte ska behöva användas. 

Caffe 
Caffe är det ramverk som används för att träna bildklassificeringsmodellerna. Det är skrivet i C++ 

men har gränssnitt i Python, Matlab och terminalen. Processen att träna och analysera en 

bildklassificeringsmodell behöver inte göras explicit med hjälp av något av dessa gränssnitt, istället är 

rekommendationen att använda NVIDIA Digits, ett webbgränssnitt som presenteras i nästa avsnitt. 

 

NVIDIA Digits 
Digits är ett verktyg som används för att träna och visualisera djupinlärningsmodeller för bland annat 

bildklassificering. Allt som görs i Digits skulle lika gärna kunna göras manuellt med hjälp av python-

skript mot Caffe-ramverket och visualiseringsverktyg för logfiler etc. men Digits abstraherar bort 

sådant och packar ihop allt i ett webbgränssnitt. Under ytan så anropar webbgränssnittet Caffe via 

dess Python-gränssnitt. 

 

 

Figur 1: Exempelbild på hur Digits visualiserar träningsmomentet av en djupinlärningsmodell 
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Installation 
Avsnittet förutsätter att Ubuntu 16.04 redan är installerat på datorn. Ordningen av installationen är 

viktig och beskrivs nedan, verktyg listade på samma rad saknar sekventiella beroenden och har därför 

ingen nödvändig inbördes ordning: 

 

1. Docker & NVIDIA proprietär drivrutin för grafikkortet. 

2. NVIDIA-Docker 

3. NVIDIA/Digits 

Installationen av NVIDIA/Digits kan göras automatiskt i NVIDIA-Docker vilket framgår i nästa kapitel. 

Exempel 
I det här kapitlet så beskrivs skapandet av en bildklassificerare från start till slut. Exemplet utgår från 

en befintlig städad och uppmärkt bilddatabas hämtad från Kaggle (länk: 

https://www.kaggle.com/c/dogs-vs-cats/data) bestående av bilder på katter och hundar. I den 

tekniska rapporten beskrivs metoder som kan användas för träning på bilder ur en mer oordnad och 

verklighetstrogen bilddatabas. Det här exemplet fokuserar på processen att skapa bildklassificeraren. 

Starta en Docker-container för DIGITS 
Det första steget är att starta Digits-servern i en container ifall den inte redan körs. Via terminalen så 

matas den följande strängen in med efterföljande förklaring i Tabell 1: 

sudo nvidia-docker run –d –p 5000:5000 –v /home/cab-ml/digits_jobs:/jobs –v 

/home/cab-ml/dataset:/dataset --name Digits nvidia/digits 

Är det så att DIGITS avbilden inte hämtats sedan tidigare så kommer den att hämtas automatiskt när 

ovanstående commando körs in. Om det är av intresse att hämta avbilden manuellt på förhand, mata 

in nedanstående kommando innan: 

sudo nvidia-docker pull nvidia/digits 

Vill man ansluta till den körande container för t.ex. filhantering och liknande i Bash så går det att göra 

med nedanstående kommando (när containern redan körs) förutsatt att containern heter Digits: 

sudo nvidia-docker exec –it Digits bash 

Tabell 1: Redogörelse av kommandot för att starta Digits i en docker-container 

Kommando Förklaring 
sudo Anger att följande kommando kommer att köras som en superuser. Går att 

likna med ”Kör som Administratör” på Windows. Docker kräver att köras som 
superuser. 

nvidia-docker Programmet som ska köras. 
run Starta en container utifrån en given image. 
-d Starta containern frånkopplat från terminalen, det vill säga uppehåll inte 

terminalen medan containern körs. Lämpligt då Digits är en serverapplikation. 
-p 5000:5000 Länka lokal port med port i Digits. Det vill säga vidarbefordra port 5000 från 

värdsystemet till port 5000 i containern. 
-v /host/path:/container/path Länka en mapp i värdsystemet mot en mapp i containern. 
--name Digits Namnge containern i Digits systemet. Ges inte detta kommando så får 

containern ett slumpmässigt namn i form av  adjektiv_substantiv. 
nvidia/digits Namnet på den givna image som containern ska baseras på. 
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Arbeta i DIGITS 
Efter att containern har startats så är det bara att ansluta till servern via en webbläsare. Görs det på 

samma maskin som containern körs i så är det bara att ansluta till localhost:5000 

 

Figur 2: Startsidan för Digits i webbgränssnittet. 

 

Datamängd 
Det första som behövs göras är att skapa en datamängd. Caffe kräver att bilderna ligger i en särskild 

bilddatabas när träningen sker, det räcker inte att de ligger i vanliga mappar som jpg-filer. 

Datamängden skapas genom att klicka in på Datasets-fliken och sedan klicka på den blå knappen 

Images under texten ”New dataset”. I listan som dyker upp så väljs classification. 
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Figur 3: Vyn för att skapa ett ny datamängd för bildklassificering 

I konfigureringen av en ny datamängd så finns det en uppsjö av parametrar att ställa in. Vissa mer 

betydelsefulla än andra. Parametrar märkta med * är ej obligatoriska. Observera att alternativet ”Use 

Image Folder” används för att läsa etiketter för datan. I den tekniska rapporten visas det hur 

tillvägagångssättet för att använda textfiler för märkningen går till. 

Tabell 2: Beskrivning av de parametrar som går att ställa in för att skapa datasetet. 

Parameter Förklaring Värde 

Image type Ifall det är svarta eller färgade bilder som 
ska användas till träningen. 

Color 

Image size Storleken som bilderna ska skalas till.  256 x 256 

Resize Transformation Vilken metod som ska användas för att 
skala ner bilden ifall den inte är kvadratisk. 

Squash 

Training images Filvägen på servern till huvudmappen där 
de märkta bilderna ligger. Observera att 
servern körs i en container och filvägen 
syftar då till containerns filsystem, ej 
värdsystemets. 

/dataset/my_data 

Minimum samples per class* Anger det minsta antalet tillåtna 
förekomster av en viss klass i datasetet. 
Förekommer en klass färre gånger än detta 
värde så tas den klassen bort från 
datasetet.  

Lämnas tomt. 

Maximum samples per class* Anger det högsta antalet tillåtna 
förekomster av en viss klass i datasetet. 
Förekommer en klass oftare än detta 
värde tas så många bilder som krävs bort 
ur den klassen för att nå under 
gränsvärdet (undersampling). 

Lämnas tomt. 

% for validation Hur stor mängd av datan som ska 
användas för att utvärdera modellen 
under träningen. 

25% 

% for testing Ifall det är intressant att skapa ett testset 
som ej kommer att användas i samband 
med träningen av modellen. Typiskt ifall 
olika modeller ska jämföras mellan 
varandra. 

Lämnas tomt 
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DB Backend Vilken typ av bilddatabas som bilderna ska 
sparas i. Caffe stödjer LMDB och HDF5 som 
bilddatabaser. 

LMDB 

Image Encoding Ifall bilderna ska komprimeras eller inte för 
att spara diskutrymme. 

PNG (Lossless) 

Group name Den gruppen som Digits kommer att 
placera datasetet i. Kan vara bra för att 
hålla ordning på många olika projekt i 
Digits. 

Example 

Dataset name Namnet på datasetet som kommer att 
sparas i Digits. 

Cats and Dogs 

 

Klicka på knappen Create för att skapa Datasetet. Detta kan ta olika lång tid beroende på hur många 

bilder som ingår i datasetet, men statusen för arbetet går att studera till höger i form av staplar och 

text som visar både förbrukad tid och estimerad återstående tid. 

Träning av modellen från grunden 
När bilddatabasen har skapats så är det dags att träna modellen. Klicka tillbaka till startsidan för 

Digits och välj sedan fliken Models. För att skapa en modell för bildklassificering så väljs alternativet 

Classifier ur rullistan under Image knappen. 

 

Figur 4: Vyn för att skapa en bildklassificeringsmodell 

Likväl här så finns det ett flertal parametrar inför träningen. I listan till vänster så väljs den 

datamängd som skapades i det tidigare steget. En förklaring av parametrarna med värden återges i 

Tabell 3. 
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Tabell 3: Förklaring av de parametrar som används för att konfigurera klassificeringsmodellen. 

Parameter Förklaring Värde 

Training epochs Hur många gånger datan ska flödas fram och tillbaka i nätverket 
innan träningsarbetet ses som färdigt.  

30 

Snapshot interval Hur ofta (mätt i epoker) en ögonblicksbild av modellens vikter ska 
tas. Det vill säga att om värdet sätts till 1 så kommer det finnas 30 
olika varianter av modellen att ladda ner när träningen är slutförd. 

1 

Validation interval Hur ofta (mätt i epoker) en utvärdering av modellen ska ske. Alltså 
hur ofta valideringssetet ska köras i modellen. Bör synkas med 
snapshot interval så att det är möjligt att se utvärderingsresultat för 
varje version av modellen. 

1 

Random seed Ifall den slumpmässiga initeringen av vikterna ska baseras på någon 
specifik random seed. 

Lämnas blankt 

Batch size Hur många bilder som ska processas parallellt i grafikkortet. 
Observera att grafikkortsminnet kan ta slut och träningen krascha 
ifall det här värdet är för stort. 

64 

Batch 
accumulation 

Ifall träningen sker på ett grafikkort med lågt minnesutrymme så 
kan den här parametern användas för att ackumulera batcher för 
att simulera parallellism. Grafikkortet på CAB har bra 
minnesutrymme och behöver ingen ackumulering. 

Lämnas blankt 

Solver type Vilken typ av algoritm som ska användas för att optimera modellen. SGD 

Base learning rate Hur snabbt modellen ska lära sig. För låg kan leda till långsam 
konvergens och för stort att modellen missar min. Tumregel: 0.01 
för ett nätverk tränat från grunden. 

0.01 

 

Efter det så är det dags att välja en arkitektur. I den tekniska rapporten så användes GoogleNet då 

det är den CNN-arkitektur som då var den bästa att tillgå för bildklassificering. Det är möjligt att 

skapa en egen arkitektur från grunden, men för CNN-nätverk så är det komplicerat och är inget som 

tas upp i detta dokument. Se till att fliken ”Caffe” är markerad under ”Standard Networks” och välj 

GoogleNet som arkitektur. Liksom steget för skapandet av datamängden så går det även här att 

namnge grupp och identitet för modellen. När träningen startas så kommer en realtidsvisualisering 

av träningsfasen visas på skärmen och när den är klar så kommer det se ut som i Figur 5. 
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Figur 5: Visualiseringen i Digits som visar träningsprocessen för den grundliga träningen. 

Imponerande resultat! Cirka 5% fel på träningsmängden. Kan vi göra bättre? Vi testar att istället för 

att träna ett nätverk från grunden testa att vidareträna ett nätverk som är tränad på ImageNet. 

Samma teknik som det redogjordes för i den tekniska rapporten för den binära klassificeraren alltså, 

så kallad överföringslärning eller finjustering. 

Träning av modellen genom finjustering av befintlig modell 
Använd samma parametrar som för en grundlig träning men sätt inlärningstakten till 0.001 istället för 

0.01. Motiveringen är att modellen är redan hyfsad mogen i sin inlärningsprocess då den tränats på 

en datamängd tidigare. 

En sak som är viktig är att gå in på customize alternativet när fliken för pretrained networks är vald 

samt nätverket du önskar modifiera markerat. Det behövs nämligen göras två åtgärder på nätverket 

innan träningen kan sätta igång: 

 

1. Byt namn på klassificeringslagrerna samt referenserna till dem 

2. Ändra storleken på utdatavektorn till antalet klasser för ditt problem (i detta fall, 2) 

 

Varför namnbytet måste ske är för att förhindra att vikterna för klassificeringslagret kopieras över 

från det förtränade nätverket, det är inte de vikterna man är ute efter. Det görs lättast genom att 

ctrl+f söka igenom definitionsfilen för nätverket och ersätta alla ”lossX/classifier” namn till 

”lossX/classifier_modified” eller något i den stilen. 

För att ändra storleken på utdatavektorn så behövs det ändras på tre ställen i fallet för GoogleNet, 

leta upp de tre lager med namnet ”lossX/classifier” (eller ditt modifierade namn) där X = 1,2,3. 
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Ändra där parametern num_output till antalet klasser för det specifika fallet. När detta är klart så går 

det att starta träningen. 

 

 

Figur 6: Visualiseringen i Digits som visar träningsprocessen för finjusteringen. 

Spontant så kan det se ut som att det är en fantastisk förbättring då felet på testmängden inte ens 

syns i grafen. Dock så beror det på ett extremt stort initialt fel i epok 0 eftersom modellen tidigare 

var tränad på andra klasser. Då Digits har som ambition att visa samtliga mätpunkter i en linjär skala 

så syns inte de intressanta värdena för kostnadsfunktionen. Genom att sväva ovanför mätpunkterna 

med muspekaren så går det att se ett numeriskt värde. Det som däremot går att utläsa från graferna 

är att den senaste modellen har en bättre genomsnittlig träffsäkerhet för testmängden. I Tabell 4 så 

jämförs siffrorna för de olika modellerna.  

Tabell 4: Tabell som beskriver skillnaderna i prestanda mellan den grundligt tränade modellen och den finjusterade 
modellen i detta fall. 

Modell Epok Fel på testmängden Träffsäkerhet 

Grundlig träning 25 0.1165 95.7% 

Finjustering 5 0.0225 99.27 % 

 

Som det går att utläsa från tabellen så var det den finjusterade modellen som presterade bäst i detta 

fall. 

Test av modellen 
Det kan vara intressant att på ett snabbt vis göra ett test på en valfri bild, till exempel en egen bild på 

en hund för att se ifall modellen lyckas prediktera att det är en hund på bilden. Lyckligtvis är det 

enkelt att göra ett sådant test direkt i gränssnittet för Digits. Ladda upp en eller flera bilder igenom 

att scrolla ner på samma sida och fyll i formuläret som visas i Figur 7. 
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Figur 7: Formuläret för att på ett enkelt sätt testa modellen direkt i gränssnittet för Digits 

Observera att resultat på tester på bilder som har ingått i träningsmängden för klassificeraren inte 

alls visar att det har skapats en bra modell. En bildklassificeringsmodell ska kunna generalisera på 

exempel den inte sett tidigare utifrån den kunskapen den har fått från träningsmängden – att den 

kan prediktera en bild den redan har sett i rätt kategori säger inget om dess generaliseringsförmåga, 

snarare dess minnesförmåga. 

Försökspersoner för detta test blir Brasse som är en två år gammal tervueren och Doris som är en 10 

år gammal norsk skogskatt. Förhoppningsvis så kommer modellen att identifiera Brasse som en hund 

och Doris som en katt. 
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Figur 8: Klassificeringsresultat för bilderna på Doris & Brasse 

Som det går att se i Figur 8 så lyckades modellen bra med att identifiera Brasse som en hund och 

Doris som en katt! 

Deploy 
För att deploya en Caffe-model så krävs vissa ändringar av modellfilerna. Dessa ändringar sköts 

automatiskt av Digits, det enda som krävs är att användaren anger vilken version av modellen som 

skall laddas ner. Välj den version av modellen som har högt resultat på valideringssetet och inte visar 

några tendenser på overfitting. Klicka sedan på Download model så laddas en arkivfil ner med den 

data som rör modellen. 

Det är nu möjligt att skriva egna program som anropar de nedladdade modellfilerna via t.ex. Python 

eller C++.  
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Frågor 
I detta avsnitt så finns det svar på vissa frågor som förväntas dyka upp i samband med den tekniska 

rapporten och det här dokumentet, men som inte har en naturlig plats i innehållet. 

Q: Jag har tänkt att skapa en bildklassificeringsmodell. Hur många bilder behöver jag? 
A: Det finns inget generellt svar på den frågan då den beror på många faktorer, bland annat 
svårighetsgraden av klassificeringsproblemet och antalet klasser. Är det en modell som ska 
klassificera bilder som hästar eller äpplen i de två kategorierna så behövs det sannolikt färre bilder än 
en modell som ska kunna klassificera bilder på hundar in i tusen olika raser. Det enklaste är att helt 
enkelt att testa och utvärdera. En tumregel är att man aldrig kan ha för mycket data. 
 
Q: Hur gör man när nytt data kommer in i databasen? Både fler bilder till befintliga klasser och nya 
klasser?  
A: Lösningen är då att träna nätverket på nytt med det föregående datan plus den nya datan. Det går 
inte att bara addera nya bilder till ett befintligt nätverk med detta verktyg. 
 
Q: Jag har skapat en modell och integrerat den i mitt program. Kommer min modell bli smartare 
och smartare automatiskt av att den klassificerar mer och mer data? 
A: Nej. Anledningen är att när modellen får se en bild så klassificerar den bilden in i en viss klass med 
en viss sannolikhet. Modellen vet inte ifall den har gjort rätt eller inte utan det måste den få berättat 
för sig. Det är det som termen övervakad inlärning syftar på, det behövs en övervakare som talar om 
för modellen ifall den klassificerat rätt eller inte. Det görs i träningsfasen genom att alla bilder är 
märkta med en etikett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


