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1. Sammanfattning
Examensarbetet inom bildverifiering har behandlat frågor kring automatiserad 
verifiering av grafiska ritare i flygande system. Uppdragsgivaren har varit 
SAAB Aeronautics. De främsta frågeställningarna som funnits under arbets 
gång har varit:

• Är det möjligt att automatisera bildverifiering?
• Hur gör man i så fall för att automatisera bildverifiering?

Programmet som jag använt för att svara på frågorna är skapat i Matlab R2012. 
Det har ett komplett GUI som kan användas för att testa olika scenarion som 
kan uppstå.

Resultatet bevisar att det är fullt möjligt att använda automatisk bildverifiering 
för uppgiften. De tröskelvärden som används är få och kan ställas in efter 
bildernas egenskaper. Om bilden genomgått transformation så kan man hitta 
det med algoritmer.

För att verifiera bilder genereras en ram kring referensbilden som testbilden 
måste fylla upp till en viss grad. Verifieringen misslyckas om det finns objekt i 
testbilden som är utanför ramen, eller om antalet pixlar i testbilden inte 
stämmer överens med referensbildens antal.

Transformationen (translation och rotation) hittas i en bild genom att 
transformera båda bilderna (eller en modifierad version av dessa) med bland 
annat Fast Fourier Transform och jämföra peak-värden.

Bildverifieringen har inte kunnat tillämpats på ett tillfredställande sätt när 
bilderna innehållit smala detaljer och/eller linjer då brusreduceringen kan ta 
bort dessa detaljer och ramen går ihop mellan detaljerna. 



2. Introduktion

Bakgrund
Ett flygande system har andra förutsättningar än många andra system då det 
under inga omständigheter får gå snett. Därför blir kostnaden för att verifiera 
mjukvaran en stor del av den totala utvecklingskostnaden. Ett av områdena där 
det behövs verifiering är det som ritas på displayer. 

Än så länge har verifieringen bestått av en person som kollat på två bilder, en 
referens som visar vad som bör visas på displayen och en testbild som visar 
vad som faktiskt visas på displayen. Det kostar självklart mycket i såväl tid 
som pengar mycket med den här typen av manuell hantering av problemet. En 
automatiserad metod för att verifiera bilder skulle kunna minska kostnaden till 
en bråkdel av dagens kostnad, samtidigt som det är fullt möjligt att minska 
tiden det tar att genomföra en verifiering. Nedan finns en illustration på hur 
processen omkring verifieringen ser ut.
För att kunna genomföra en automatiserad verifiering så finns det en del saker 
att ta hänsyn till. Informationen som visas på displayen behöver inte vara 
entydig informationsmässigt på pixelnivå för att kunna uppfattas korrekt av det 
mänskliga ögat. Det är därför viktigt att acceptera vissa typer av ”fel” mellan 
referensbilden och testbilden. Exempel på vilka typer av fel som bör accepteras 
är:

• Brus; pixlar som korrumperas till följd av en dålig signal mellan olika 
steg i processen.

• Avrundningsfel; en optimering av mjukvaran kan påverka om en 
uträkning avrundar uppåt eller neråt.

• Visuella effekter; effekter som ska förbättra den visuella upplevelsen.



Forskningsfrågor
• Går det att automatisera verifieringsprocessen för grafiska ritare?

• Hur kan en sådan lösning se ut?

Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att hitta en möjlig lösning på hur verifiering av 
grafiska ritare kan automatiseras. Lösningen ska beskrivas tillsammans med 
sina för- och nackdelar samt andra neutrala egenskaper. Stor vikt läggs på att 
lösningen ska vara automatiserad så att endast tröskelvärdena sätts manuellt. 
Det är också viktigt att resultatet av verifieringen är entydigt bestämt. 
Prestandan för lösningen ska beskrivas i exekveringstid relativt till indata; 
bilder och tröskelvärden. Lösningen ska således hantera tre delproblem: 
brushantering, verifiering och transformationsdetektion.

Metodik
Metoden jag använt mig av är i huvudsak simulering av det tänkta förloppet 
som består av en verifiering avsedd för att kontrollera om bilden är ok och en 
identifiering av eventuell transformation. Simuleringar körs på bilder jag själv 
ritat som representerar den typen av felaktigheter som kan tänkas uppstå mellan 
två olika grafiska ritare. Bilderna innehåller endast ett objekt per bild och 
representeras som binära bilder.

För att simulera förloppet har ett grafiskt verktyg implementerats i Matlab 
R2012 som har bilderna samt tröskelvärden som indata. Verktyget ger som 
utdata inte bara transformationen och om verifieringen blev godkänd utan även 
en grafisk återgivning på var och varför resultaten blev som de blev.

Valet av algoritmer för att lösa uppgiften gjordes utan större omsorg då fokus 
var att hitta EN lösning som klarade kravet att leverera ett entydigt och 
konsekvent resultat, inte att hitta den bästa lösningen. 

Exekveringstiden som beräknats är relativ till den maskinen som utfört 
exekveringen och har tagits med ett enkelt tidtagarur. Maskinen som utfört 
exekveringarna har följande mjuk- och hårdvara:
Programvara: Matlab R2012
Operativsystem: Windows7 Home SP1, 64-bit
Tillverkare och model: ASUSTeK Computer Inc, Notebook K61IC
CPU: Intel T4300 Dual-Core, 2.10GHz
RAM: SO-DIMM DDR2, 4GB

Dimensionerna på de bilderna som programmet testade mot var 400x300, 
24bit, men dessa konverteras programmet till binära bilder (1bit) i alla fall 
utom de med viktad ram.



3. Resultat

Tre steg för att verifiera likhet och finna transformation
Verifieringen och transformationen beräknas i tre steg; en verifiering, en 
transformationsidentifiering och slutligen ytterligare en verifiering för att 
kontrollera transformationens giltighet. Innan processen startar går det att 
definiera tröskelvärde för minsta giltiga objekt, tröskelvärden för 
transformationen. Tröskelvärdena har ingen effekt på processen utan låter 
endast programmet göra en numerisk kontroll om resultatet är ”tillräckligt bra” 
för att inte rapportera varningar. Nedan syns en skärmdump på verktyget och 
en illustration på den interna verifieringsprocessen.

Steg 1 – Första Verifieringen
Verifieringen genomförs genom att generera en ram runt referensobjektet i 
bilden efter båda bilderna har behandlats för att minimera eventuellt brus. Ett 
tröskelvärde för hur litet ett objekt får vara utan att raderas ur 



verifieringsprocessen går att bestämma utifrån den uppskattade mängden brus. 
Även ”hål” i objekt försvinner beroende på om det är mindre än det 
tröskelvärdet. 

Matchningsprocenten minskar endast om objektets storlek är annorlunda 
jämfört med referensen. Samma sak händer inte om objektet endast har 
genomgått lite translation. Matchningsprocenten beräknas genom att räkna 
antalet pixlar innanför ramen och jämföra det relativt till referensens antal 
pixlar utan ram. Om antalet pixlar inom ramen i testbilden är fler än de 
referensbilden så inverteras resultatet, dvs 1/resultatet = nya resultatet. Om det 
finns pixlar i testbilden utanför ramen så blir dock matchningsprocenten alltid 
0%.

Nedan syns till vänster ett exempel på referensens bild och till höger den 
genererade ramen (med bredden 2) utifrån referensen. Vit representerar figuren 
i bilden, gul den första ramen och röd den andra ramen.

Steg 2 – Transformationsidentifiering
När första verifieringen är avklarad så försöker programmet hitta en passande 
transformation som gör så att objektet i testbilden bättre liknar objektet i 
referensbilden. Teorin bakom de olika begreppen Fourier Transform, Radon 
Transform etc är för omfattande för att beskrivas här och därför hänvisas 
läsaren till de olika referenserna inom området[8]. Transformationen bestäms 
endast i translation och rotation.

För att hitta eventuell translation så roteras en av bilderna 90 grader och sedan 
transformeras med båda båda bilderna med Fast Fourier Transform. Bildernas 
värden multipliceras sedan med varandra element för element. Resultatet av det 
transformeras sedan med inversen av Fast Fourier Transform. Nu har vi en bild 
där det starkaste värdet i bilden är förskjutet i x och y-led räknat från mitten det 
antal pixlar som bilderna är translaterade. Bilderna nedan visar vilka bilder som 
kan testas och vad resultatet blir. Den vänstra innehåller bilderna där testbilden 
är förskjuten uppåt och åt höger och den högra är resultatet av förloppet där vi 
ser att det starkaste värdet är förskjutet uppåt och åt höger något räknat från 
mitten.

Figur 1

Referensbild utan ram

Figur 2

Referensbild med ram



För att hitta eventuell rotation mellan bilderna så transformeras det först med 
Radon Transform och sedan med Fast Fourier Transform. Resultatet blir 
polarbilder som endast bör skilja sig i translation. Nedan visas två bilder och 
deras polarbilder. Det är synligt att den högra bilden är något förskjuten i x-led. 
Den förskjutningen representerar skillnaden mellan bilderna i rotation.

För att förbättra prestandan så har en prototyp för att identifiera rotation med 
successivt högre precision implementerats. Det sker genom att identifiera 
rotationen med en lägre precision (dvs större steg) och sedan anpassa 
algoritmen efter det utvunna värdet så att nästa gång rotationen identifieras 
kontrolleras det med högre precision (dvs mindre steg) fast endast vid ett 
begränsat gradantal. Om vi har precisionssteget 1 och första körningen 
kontrollerar graderna 0-360 och finner att 22 grader är ”närmast” så går det 
nästa gång att söka med precisionssteget 0.01 vid graderna 20-24. Algoritmen 
bygger på det konceptet, men är betydligt sämre i utförandet på grund av att 



konceptet (och problemet) kom till efter den generella strukturen på 
programmet redan var fastställt.

Steg 3 – Sista Verifieringen
När en eventuell transformation är fastställd så görs ytterligare en verifiering av 
den nu transformerade testbilden. Om den är en match enligt steg ett så har vi 
hittat en transformation som är giltig. Om den inte är det så har 
transformationen misslyckats och tolkas därför som ogiltig.

Resultat för olika scenarion
Det finns ett antal exempel i programmet som visar vilka olika resultat som ges 
beroende på vilka bilder som verifieras. Nedan beskriver jag olika scenarion 
och resultatet som de genererar där ett exempelpar visas som 
”Referensbildsnamn / Testbildsnamn”. Bilderna finns i Appendix A.

Normal matchningsprocess
De här exempelparen genererar en matchning om ramen är bredare än eller lika 
med 1: BinBase/BinBase, BinBase/BinTranslated, BinBase/BinScaledDown, 
BinBase/BinScaledUp. Om en tillräckligt stor del av objektet i testbilden är 
inom ramen och det inte finns extra objekt utanför ramen så tolkas bilden som 
en giltig match. Om testet misslyckas så returnerar programmet att bilden inte 
är en giltig match, oavsett vad som händer i steg 2 och 3. Däremot så måste 
steg 2 och 3 genomföras för att kunna identifiera eventuell transformation.

BinBase har dimensionerna 5x12 och BinScaledUp har 7x14 vilket ger (5x12) / 
(7x14) = 1.63, men eftersom svaret är mer än 100% inverteras det enligt 1/1.63 
= 0.61. Matchningsprocenten i det exemplet är då 61%.

Förändrat antal figurer
Följande exempelpar visar på hur processen beter sig när fler figurer dyker upp 
i bild: BinBase/BinExtraBlob, BinBase/BinDoubled. Transformationen kan 
påverkas starkt av att nya objekt dyker upp på bild. Om första steget 
misslyckas för att det finns objekt utanför ramen så är det stor risk att det inte 
går att hämta någon giltig transformation alls. 

Brusreducering
Brusreducering med open/close[1] visas i följande exempelpar med 
tröskelvärde för minsta giltiga objekt satt till 1: BinBase/BinPointNoise, 
BinBase/BinLines. Fördelen med algoritmen är att brus och linjer som dyker 
upp efter exempelvis optimering av ritaren kan reduceras så pass att det går att 
upptäcka en match trots att de dyker upp. Om en linje tangerar en kant så 
kommer dock den linjen att sammanfogas med objektet (BinBase/BinLine) och 
göra så att linjen växer ihop med objektet. För att testa ett objekt som består av 
delar med bredden x så bör minsta giltiga objekt vara x-1. Tester med lågt 
värde blir känsligare för brus, då endast en pixel utanför ramarna efter 



open/close innebär att det inte  kan tolkas som en matchning. Brusreduceringen 
körs innan första verifieringen.

Viktad ram
Begreppet viktad ram innebär att ramen som skapas inte har enbart ett binärt 
värde utan har även en skala i sig. Tanken var att objektets ursprungliga 
position i referensbilden var viktigare för verifieringen än den ramen som 
genererades från den. Exempelvis så kan objektets ursprungliga position ha 1 
som viktat värde, första ramen ha 0.5, andra ramen 0.25 osv. Om en pixel är på 
ett viktat värde multipliceras det och ger en summa som räknas ihop med de 
andra pixlarna för att få ett gemensamt resultat.

Figur 1 och 2 (under avsnittet Steg 1 – Första verifieringen) visar hur vikterna 
genereras då vit har värdet 1, gul 0.5 och röd 0.25. Om vi antar att antalet 
pixlar i referensbilden är 100 och testbilden också har 100 men 20 av dessa är 
på gult område med vikten 0.5 så returnerar verifieringen ett resultat på 90% 
match istället för 100% eftersom 100/(80*1 + 20*0.5) = 0.9. Om istället 
testbilden innehåller 175 pixlar med 100 av dessa på rött område med vikten 
0.25 så returnerar verifieringen 100% då 100/(75*1 + 100*0.25) = 1. I ett 
verkligt scenario så kan vikternas storlek vara annorlunda beroende på om 
implementationen ska sätta andra vikter på exempelvis hörn och mittpunkter.

Tyvärr genererar en viktad ram utdata som inte är konsekvent då ett testobjekt 
kan vara större än referensens men ändå returnera 100% matchning om det 
befinner sig på ett mindre viktat område. Begreppet skrotades då faktiska 
fördelar med viktade ramar inte kunde fastställas.

Prestanda
Bildstorleken har en stor inverkan på hur lång exekveringstiden blir. Om 
bildstorleken är 400x300 så beräknades exekveringstiden till ca 1s, medan en 
bildstorlek på 3200x2400 (64 gånger större) landade på ca 50s. 
Exekveringstiden ökar alltså linjärt med bildstorleken.

Rotationsprecisionen är har även den en stor inverkan på exekveringstiden. För 
varje precisionssteg görs en radontransformation vilket innebär att om 360 
grader ska kontrolleras med precisionen 1 så krävs 360 transformationer. I 
fallet med 400x300 var exekveringstiden ca 1s med precisionen 1, med 
precisionen 0.1 (3600 transformationer) tog det ca 3s och med precisionen 0.01 
(36000 transformationer) tog det nära 30s. Även här ökar exekveringstiden 
linjärt med precisionen.



4. Diskussion

Är verifieringen tillförlitlig?
Det går att lura verifieringen på ett par sätt genom att rita lagom mycket fel till 
testbilden. Vad som är lagom bestäms oavsiktligt av användaren genom 
tröskelvärdena. Ett typiskt exempel vore en cirkel med ett hål i där cirkeln är 
tillräckligt stor för att vara godkänd i antal pixlar men hålet ändå är tillräckligt 
stort för att inte försvinna i brusreduceringen. Enligt min mening är det ytterst 
osannolikt att en grafisk ritare som inte är direkt skapad för att rita ”lagom” fel 
kan göra det. Däremot så är de bilderna jag använt ritade av mig själv som 
bevis på uppdiktade scenarion så kan det  finnas ett stort mörkertal av 
scenarion som inte hanteras av verifieringen. 

Den avsevärt största fallgropen inträffar när bilden är mycket detaljrik och 
ramen ”går ihop” i mellanrummen som uppstår. Bilderna nedan demonstrerar 
det problemet där figur 1 är en referensbild och figur 2 är referensbilden med 
en ram. Vit representerar den ursprungliga referensbilden, gul representerar den 
första ramen och röd den andra ramen. Om objektet i testbilden skulle vara en 
liten kompakt och roterad kub med nästan samma antal pixlar som referensen 
så skulle programmet inte kunna upptäcka den skillnaden.

Är transformationen tillförlitlig?
Transformationen fungerar bra om objekten endast har genomgått en linjär 
transformation. Om nya objekt skapats eller försvunnit så fungerar inte längre 
korrelationen som är grunden i algoritmen som utvinner transformationen på 
ett tillförlitligt sätt. Eftersom att det felet endast uppstår om något annat är fel 
så upplever jag det i sig inte som ett problem för uppgiften. Ett fel i första 
steget kan inte bli ett rätt i det andra steget. Däremot så tolkas den upptäckta 
transformationen som ogiltig i det andra steget om det tredje steget inte blir 
godkänt.

Ett känt problem när transformationen räknas ut inträffar om objektet är en 
cirkel eller annan symmetrisk figur eftersom att det är svårt att bestämma 
vilken rotation den har genomgått. En rektangel kan exempelvis vara roterad 
180 grader och trots det se identisk ut. Om användaren räknar med att en 
rotation över exempelvis 5 grader inte är godkänt så kommer då symmetriska 

Figur 3

Referensbild utan ram

Figur 4

Referensbild med ram



figurer att generera fel förr eller senare beroende på hur datorn avrundar vid 
varje tillfälle vilket inte är särskilt tillförlitligt.

Hur stor bör ramen/objekten vara?
Ramens huvudsyfte att godkänna alternativa avrundningar gjorda av två olika 
ritare. Samtidigt så bör ramens bredd vara så liten som möjligt för att minska 
risken för överlappning (se Figur 3 och 4).  Ramen bör alltså vara tillräckligt 
bred för att godkänna de typer av fel som är godkända men inte större än vad 
som är nödvändigt. Om båda kraven inte går att uppfylla så är den enda 
tänkbara lösningen att öka upplösningen på displayen som ritarna arbetar mot.

Vilken storlek som är passande för minsta godkända objekt är relativt till 
figurernas storlek och form. Om figurer med flera detaljer ska köras genom 
verifieringen så försvinner möjligheten att hantera brus. Minsta giltiga objekt 
måste då sättas till 0. Även här är en tänkbar lösning på problemet att öka 
upplösningen.

Allmänt om prestanda
Prestandan i programmet är tillräckligt bra för alla kända situationer. Ett 
problem med den implementationen som finns idag är att precisionen på 
rotationen är illa utformad och kräver en Radon-transformation[5] för varje 
giltigt steg i rotation. En vanlig transformation med stegstorleken 1 som 
precision ger 180st radon-transformationer. Vill man ha 0,1 i precision så krävs 
1800 Radon-transformationer, något som slöar ned processen. Den lösningen 
som finns på problemet idag är sammanslaget med hur generationer fungerar 
vilket är en mycket dålig lösning då det är inbakat och invecklat. En tänkbar 
bättre lösning är att hitta den rotationen som passar bäst med stegstorleken 1 
och efter att andra transformationer identifierats minska antalet grader som ska 
undersökas från 180 till det funna värdet +-1 samtidigt som man minskar 
stegstorleken till ett värde som är relevant, exempelvis 0,1. På så vis går det att 
minska antalet nödvändiga Radon-transformationer till ett antal som har en 
logaritmiskt tidskomplexitet i relation till precisionen.

Tiden det tar för hela programmet att genomföra verifiering och 
transformationsidentifiering är direkt relaterat till hur stora bilderna är och 
vilken precision på rotationen man är ute efter. Det finns vid behov stora 
möjligheter till att utföra flera steg samtidigt. Alla radontransformationerna kan 
exempelvis köras parallellt. Steg 1 och steg 2 skulle mycket väl kunna ske 
parallellt eftersom att de inte är beroende av varandra, dock kan inte steg tre 
genomföras innan steg 2. Ofta transformeras båda bilderna med samma 
transformation, något som i sig kan ske parallellt och senare synkroniseras. 
Resultatet av referensens transformationer (Radon, FFT) förändras aldrig men 
beräknas ändå varje generation, något som kan ha stor inverkan på prestandan. 
Minnet som programmet kräver för varje generation är stabilt över alla 
generationer och går att beräkna utifrån bildstorlek och rotationsprecision, 
något som ger möjligheten att ha skräddarsydd hårdvara för uppgiften.



Automatiserade kontrollpunkter som alternativ
Att använda kontrollpunkter för att verifiera en matchning och/eller 
transformation är ett något sämre alternativ till att bygga ramar runt objekten 
och mycket instabilt när det gäller att hitta transformationer[1][2]. Ett par av 
anledningarna listas nedan:

• Automatiserade kontrollpunkter ”slumpas” ut på bilderna efter bildens 
egenskaper vilket inte ger ett svar som går att att förutse. 

• Även om kontrollpunkterna hamnar på ”bra” platser så är 
transformationen man får ut en uppskattning, inte ett definitivt resultat.

• Enklare figurer gör så att algoritmerna i regel hittar färre 
kontrollpunkter vilket kan ge felaktiga resultat.

• Små förändringar mellan referens och testbild ger inte nödvändigtvis en 
korrekt rotation och translation.

Ovanstående är de största anledningarna till att inte använda sig av 
automatiserade kontrollpunkter. Eftersom att resultatet blir baserat på slumpen 
så går det givetvis att köra algoritmen flera gånger och samla till ett 
medelvärde, dock så förvärras tidskomplexiteten linjärt samtidigt som ett 
entydigt resultat inte går att fastställa vilket var ett av kraven för 
bildverifieringen.



5. Slutsatser
Det är fullt möjligt att både verifiera och finna en eventuell transformation 
mellan två bilder med matematiska algoritmer genom att välja tröskelvärden 
anpassade för bildernas egenskaper. Problem kan uppstå om dessa 
tröskelvärden sätts på ett sådant sätt att det finns utrymme för algoritmen att 
tolka resultatet fel. Hur stora problemen blir och hur ofta de sker beror också 
till stor del på bildernas egenskaper. 

Komplexa bilder med exempelvis tunna linjer och andra detaljer kan 
misstolkas som brus och riskerar att misslyckas under brusreduceringen eller 
generera en ram som inte återspeglar hur bilden egentligen bör tolkas.

Linjer är generellt sett ett problem eftersom att de kan försvinna i 
brusreduceringen och nästan garanterat generera en ram som inte går att 
verifiera mot.

Nya figurer (eller figurer som försvinner) i bilden resulterar alltid i att 
transformationen som utvinns blir ogiltig. Det är i och för sig inget problem 
eftersom att bilden är felaktig oavsett om transformationen är giltig eller ej i det 
fallet.

6. Framtida arbete
Transformationen som utvinns ur bilderna innehåller endast translation och 
rotation. Att även upptäcka skalning genom att använda FFT har gjorts förr[7]. 
Skjuvning (eng ”shearing”) bör också hanteras.

Tröskelvärdena som används sätts manuellt av användaren. En fortsättning 
skulle kunna vara att generera dessa i realtid beroende på bildens egenskaper. 

En lösning på problemen med linjer vore att identifiera den starkaste 
linjen/linjerna i bilden med exempelvis Hough-Transform[1] och brusreducera 
med resultatet som mall för ramen istället för den egentliga bilden. Det kan 
mycket väl vara ett komplement till den implementationen som finns för att 
förbättra verifieringen när det gäller brusreducering och skapandet av ramar.

Det kan vara intressant att testa hur viktade ramar kan användas för att hantera 
problem med ramar som växer ihop. De tester som gjorts är inte tillräckliga för 
att bevisa varken det ena eller det andra. 

Det är viktigt att i framtiden testa verifieringen och transformationen mot 
”verkliga” scenarion som genererats av två olika ritare är viktigt för att hitta 
vilka scenarion som är vanligast och vilka som verifieringen eventuellt inte 
hanterar.

Ramarna används i nuläget på väldigt enkla sätt. Det kan vara intressant att 
testa om det går att använda en ram genererad av testbilden, om det går att 
använda olika ramstorlekar i olika steg i verifieringen och även vilken 
betydelse ramens form har.
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8. Appendix 1

BinBase BinScaledUp

BinScaledDown BinTranslated

BinPointNoise BinDoubled

BinExtraBlob BinExtraLines
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