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Objektidentifiering i punktmoln 

• Punktmoln är en osorterad lista – alla relationer 
mellan punkter är okända

• Vill hitta punkter som motsvarar verkliga objekt

• Vanligt använda attribut:

- Färg

- Intensitet

- Geometri
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Fördelar

• Bildklassificering är en relativt mogen teknik som är 
lätt att använda i praktiken

• Metoden leder till ett urval som är betydligt mindre än 
det ursprungliga punktmolnet

• Urvalet har ett semantiskt och geometriskt begränsat 
innehåll, vilket gör det enklare att extrahera objekt



Testfall

Identifiering av vägnära objekt

• Bullerplank

• Vägräcken

• Viltstängsel

Data

• 7 km landsväg skannat och fotograferat från bil

• 160 miljoner punkter

• 2000 bilder



Resultat - bullerplank



Resultat - bullerplank



Resultat - vägräcken



Resultat - vägräcken



Resultat - viltstängsel



Resultat - viltstängsel



Deep learning

• Enastående empiriska resultat

• Fungerar väl inom komplexa områden som förståelse 
av språk, bilder och ljud

• Liknande lösningar för problem inom skilda områden



Deep learning
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Träning

• Träning kräver klassificerade 
data

• Skillnaden mellan nätverkets 
gissning och det korrekta 
svaret beräknas och nätverket 
uppdateras därefter

• Detta upprepas iterativt tills 
nätverket hittat en ”optimal” 
lösning



Convolutional Neural Network (CNN)



Convolutional Neural Network (CNN)



Convolutional Neural Network (CNN)



Transfer learning

Donahue et al. (2013). DeCAF: a deep convolutional activation feature for generic visual recognition. arXiv:1310.1531 
[cs.CV].

Razavian et al. (2014). CNN features off-the-shelf: an astounding baseline for recognition. 2014 IEEE Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition Workshops
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Semantisk segmentering

Behåll

Byt ut

• Long et al. (2015). Fully convolutional networks for semantic segmentation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and 
Machine Intelligence



Träningsdata



Resultat från bildsegmentering

Precision – 97%

Recall – 92%

Precision – 94%

Recall – 91%

Precision – 93%

Recall – 86%

Precision = Recall =
True positives

True positives + False positives

True positives

True positives + False negatives



Resultat från punktmoln

Bullerplank

P: 97% R: 92%

Vägräcken

P: 88% R: 87%

Viltstängsel

P: 88% R: 100%



Extrahering av viltstängsel

1. Hitta linjesegment med Hough
transform

2. Approximera ekvationer för 
linjesegment

3. Hitta skärningspunkter mellan 
närliggande linjesegment –
ordning känd genom tidsstämpel

4. Välj alla punkter som befinner 
sig nära den nyskapade 
polylinjen



Sammanfattning

• Resultat från bildsegmentering kan överföras till punktmoln 
där objekt kan extraheras geometriskt

• Den geometriska algoritmen kan vara relativt enkel då det 
nya punktmolnet innehåller färre punkter och har ett känt 
innehåll

• Metoden är lämplig för inventering längs väg och järnväg 
där de eftersökta objekten är utspridda över stora områden



Tack så mycket

gustaf.uggla@abe.kth.se


