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Sammanfattning 

Android-applikationers användargränssnitt kan se annorlunda ut på olika Android-enheter 
och det är svårt att anpassa en applikation efter alla enheter då det finns så många unika 
modeller. Målet med arbetet var att framställa ett verktyg som kunde med hjälp av ett kor-
rekt definierat gränssnitt, upptäcka skillnader i gränssnittet mellan olika Android-enheter. 
Ett egenutvecklat verktyg framställdes och hade en hög precision. Verktyget kunde båda 
upptäcka skillnader och rapportera hur stor skillnaden var mellan gränssnitten. 

Nyckelord 
Android-gränssnitt, användbarhet, bildanalys, bildförhållande, datorseende  
  



 
 
 
 

  



Abstract 

User interfaces can look different on different Android devices and it is difficult to tailor an 
application to all Android devices. The goal with this project was to develop a tool that can 
use a correct image of a user-interface and find differences in other images taken from other 
Android devices. A tool was developed from scratch and it proved accurate in most cases. 
The tool could both find differences and report how large the difference was. 

Keywords 
Android user-interface, aspect ratio, computer vision, image analysis, usability 
  



 
 
 
 

  



Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla på iZettle som bidragit till arbetet och speciellt till er som 
stått nära projektet. Vilhelm Schönning som upprättat kontakt på iZettle och förmedlat in-
formation. Van Taylor som agerat handledare hos iZettle, tydligt definierat problemformu-
leringen inför arbetet samt bidragit med förbättringsförslag på verktyget. Jonas Wåhslén 
som exemplariskt agerat handledare från KTH och Jianing Zhang som testat verktyget och 
bidragit med förbättringsförslag. 
  



 
 
 
 

  



Innehåll 

1� Inledning ........................................................................................................................................... 1�
1.1� Problemformulering ................................................................................................................... 1�
1.2� Målsättning ................................................................................................................................ 2�
1.3� Avgränsningar ............................................................................................................................ 2�
1.4� Ordlista ....................................................................................................................................... 2�
1.5� Författarnas bidrag till examensarbetet .................................................................................... 3�

2� Teori och bakgrund .......................................................................................................................... 5�
2.1� Stöd för olika skärmar i Android ............................................................................................... 5�
2.2� Bildförhållande .......................................................................................................................... 5�
2.3� Datorseende ............................................................................................................................... 6�

2.3.1� Numerisk matris ................................................................................................................. 7�
2.3.2� Korrelation ......................................................................................................................... 8�
2.3.3� Bildidentifiering med korrelation ...................................................................................... 8�
2.3.4� Faltning .............................................................................................................................. 8�

2.4� Bildjämförelse ........................................................................................................................... 8�
2.4.1� Särdragsbehandling ............................................................................................................ 8�
2.4.2� Identifiering ...................................................................................................................... 10�

2.5� Histogram ................................................................................................................................. 11�
2.6� OpenCV ..................................................................................................................................... 11�
2.7� XML-rendering ......................................................................................................................... 11�
2.8� Vetenskaplig koppling ............................................................................................................. 12�

3� Metoder och resultat ...................................................................................................................... 13�
3.1� Metod ....................................................................................................................................... 13�

3.1.1� Feldefinition ...................................................................................................................... 13�
3.1.2� Felmarginal och objektidentifiering ................................................................................. 13�

3.2� Implementation ....................................................................................................................... 14�
3.2.1� Bildidentifiering med korrelation .................................................................................... 14�
3.2.2� OpenCV ............................................................................................................................. 14�
3.2.3� Verktyget .......................................................................................................................... 14�

3.3� Tester ....................................................................................................................................... 18�
3.4� Resultat .................................................................................................................................... 19�

4� Analys och diskussion .................................................................................................................... 21�
4.1� Analys ....................................................................................................................................... 21�

4.1.1� Val av metod ...................................................................................................................... 21�
4.1.2� Sociala och ekonomiska aspekter ..................................................................................... 22�



 
 
 
 

5� Slutsats ............................................................................................................................................ 23�
5.1� Framtid ..................................................................................................................................... 23�

5.1.1� Optimeringar av verktyget ................................................................................................ 23�
Källförteckning ...................................................................................................................................... 25�
Appendix ............................................................................................................................................... 27�

A.� Lånad kod .................................................................................................................................. 27�
B.� Histogram (svart begränsningsram) ........................................................................................ 27�
C.� Avsökningsprocessen ................................................................................................................ 28�
D.� Objektreduktion ........................................................................................................................ 29�
E.� Resultatberäkning ..................................................................................................................... 30�

 





 
 
 
2  |  INLEDNING 

enheter med många olika upplösningar för olika stora bildskärmar. Att testa alla enheter 
manuellt för varje gränssnitt är opraktiskt, tidsförödande och utan mätvärden näst intill 
omöjligt. 

1.2 Målsättning 
Målet med arbetet var att framställa ett feldetekteringsverktyg åt iZettle för användargräns-
snittet i Android. Målet med verktyget var att iZettles utvecklarteam skulle kunna använda 
det här verktyget för att fastställa vilka komponenter (objekt) i gränssnitt som ser skalenligt 
fel ut och med hur många procent det var skalenligt inkorrekt. Med hjälp av den här in-
formationen kan utvecklarteamet korrigera de skalenligt inkorrekta objekten. För att lyckas 
med att framställa ett feldetekteringsverktyg togs flera delmål fram. 

Förstudie 
1. Genomföra en litteraturstudie kring Androids skalningsproblem. 
2. Undersöka de olika områden som kan användas för att upptäcka skalningsfel. 

Utveckling av verktyget 
1. Undersökning av existerande ramverk som kan användas för att utveckla verktyget. 
2. Utveckla ett automatiserat beta-verktyg med tanke på tidigare undersökning. 

Utföring av tester 
1. Testa verktygets precision och beräkningstid med en viss uppsättning. 

1.3 Avgränsningar 
Applikationen har flera olika vyer och alla dessa kan inte undersökas då det skulle medföra 
en mer avancerad process i programmet som skulle innebära identifiering av de olika vyer-
na. Verktyget kommer inte kunna avgöra om ett objekt befinner sig på fel plats på bild-
skärmen eller i förhållande till andra objekt. Det saknas resurser och tid för att utveckla 
programmet till att uppnå det. 

1.4 Ordlista 
Viktiga ordbegrepp som läsaren behöver kunna behandlas här. 

Begränsningsram - även känd som bounding box definieras genom att begränsa ett illu-
strerat objekt med den minsta möjliga rektangeln. Det kan också göras med rotation för att 
få minimal rektangel. För enkelhetens skull används inte rotation i det här arbetet och tas 
därmed inte heller med i rapporten. 

PPI - Pixels Per Inch (pixeldensitet) är en term som definierar hur många pixlar som får 
plats på sträckan en tum (2,54cm) i horisontell eller vertikal riktning. Ofta används termen 
dots per inch(dpi) i situationer när ppi bör användas. 

DP - Density-independent pixel. Olika storlekar på bildskärmar och bildupplösningar med-
för olika ppi. DP är ett mått som gör fysiska avstånd lika stora på två helt olika bildskärmar 
oberoende av ppi. Antal pixlar(px) på bildskärmen räknas ut på följande sätt 
px=dp*(ppi/160). 
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Metoder - I programmeringsspråket Java kallas kodstycken som fungerar som funktionsan-
rop för metoder[3]. I den här rapporten kommer det på ett flertal ställen kodstycken och 
funktioner refereras till som metoder. Det ska inte förväxlas med metod som tillvägagångs-
sätt. 

Bibliotek - En samling funktionsanrop som kan kallas på av programmet. 

1.5 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Danijel har undersökt OpenCV och algoritmerna som användes där (Se kapitel 2.4.1 samt 
2.4.2). Danijel har framställt Java-applikationens användargränssnitt och lagt grund för de-
signmönstret som används och implementerat koden som beskrivs i appendix A. Danijel 
och Pontus har utvecklat de algoritmer verktyget använder sig av relaterade till avsöknings-
processen (se Appendix B samt C). Båda författarna har även bidragit med stora förbätt-
ringar i programmets prestanda, både i mån av beräkningstid och precision. Pontus har 
skrivit objektreduceringsprincipen beskriven i Appendix D samt histogramberäkningarna 
(se Appendix B). Pontus har skrivit koden och algoritmerna för resultatberäkningen beskri-
ven i kapitel 2.2 och Appendix E. 
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2.5 Histogram 
Histogram är ett sätt att representera fördelningen av återkommande egenskaper hos data. I 
en blogg av Tomaž Šolc rapporterar Šolc att han undersökt de temafärger som utgör bland 
annat bakgrunden hos olika hemsidor och framför allt bloggar. Šolc visar sitt histogram av 
olika temafärger som tillhör över 150000 bloggar [14]. 

 

Figur 8: En grafisk illustration av ett histogram över olika återkommande färger. 

I bildanalys kan ett histogram användas till att visa hur frekvent en färg förekommer i en 
bild. Ett bildanalytiskt färghistogram byggs upp genom att tröskla varje pixel, fråga efter 
pixelns färg och spara svaret. Om färgen är känd sedan tidigare av histogrammet, ökar anta-
let i den färgstapeln. Om färgen inte är känd sedan tidigare, lägger histogrammet till en ny 
stapel. Dessa histogram skiljer sig mellan olika bilder och fungerar utmärkt som unik iden-
tifierare. Histogrammet kan användas som en faktor för att avgöra om en bild är lik en an-
nan bild. 

2.6 OpenCV 
OpenCV är ett bild- och videoanalys bibliotek med öppen källkod skriven i flera program-
meringsspråk. Biblioteket innehåller verktyg som textigenkänning, ansiktsigenkänning, 
kant detektering samt bildjämförelse för att ta reda på likheter mellan två bilder. Biblioteket 
är uppbyggt av många kända algoritmer som har utvecklats sen flera år tillbaka. 

2.7 XML-rendering 
I Androids ramverks gränssnitt innehåller den en uppsättning av 2D-ritnings gränssnitt som 
ger dig möjligheten att rendera egna objekt och rita ut de på skärmen. Det går att göra det 
både med hjälp av XML eller direkt i programkod. De flesta objekt på iZettles applikation 
är inga bilder utan med hjälp av XML renderas objekten ut på varje mobil. Renderingen tar 
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hänsyn till DPI och därmed ska göra renderingen skalenligt korrekt, det framgår dock inte i 
XML-filen om renderingen blir korrekt. En och samma XML-fil används för alla enheter. 

2.8 Vetenskaplig koppling 
Som tidigare nämnt är bildanalysering ett brett område som används i många olika sam-
manhang. I [15] nämner Isaac Bankman att brusreducering samt kantdetektering appliceras 
på digitala bilder tagna av medicinsk utrustning för att främja de viktiga aspekterna och 
därmed se bilderna tydligt. Det görs för att läkaren som ska dra en slutsats utifrån bilden 
ska med god säkerhet kunna leverera en tillförlitlig diagnos. 

Astronomi är ännu ett område som använder sig av bildanalysering. I [16] tas brusreduce-
ring, histogram samt kantdetektering upp som några av de verktyg som används för att få 
en klarare bild samt urskilja de olika himlakropparna. 

Inom biologi används det inom analysering av celler. Likt områdena som beskrivs innan 
används de olika verktygen för se resultat tydligare. Enligt [17] används bildanalysering till 
att räkna tillökning av celler vid cellfördelning. 
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3 Metoder och resultat 

Det här kapitlet tar upp de metoder och de resultat som rapporten behandlar. Vad felmargi-
nal och objektidentifiering innebär i produkten, vilket tillvägagångssätt som använts för att 
lösa problemet. I kapitlet nämns även den beprövade strategin som involverade OpenCV, 
varför eget framställt verktyg valdes framför OpenCV samt hur slutprodukten fungerar och 
hur problemlösningen är implementerad i slutprodukten. Slutligen presenteras de resultat 
från datainsamlingen som gjorts av slutproduktens prestanda. 

3.1 Metod 
IZettle använde sig inte av bildkomponenter för att bygga upp användargränssnittet i sin 
applikation (som nämnt i kapitel 2.7). Om iZettle gjorde det skulle det möjliggöra ytterli-
gare ett tillvägagångssätt genom att använda sig av färdiga bildkomponenter vid jämförelse 
av bildförhållande som beskrivs i kapitel 2.2. Av den här informationen fastställdes att bild-
analys av skärmdumpar på användargränssnitt är det enda tillvägagångssättet som kvarstod. 

Tillvägagångssättet som användes för att lösa uppgiften var genom att framställa ett verk-
tyg. Verktyget skulle kunna utföra följande uppgifter: 

• Genomföra bildanalys på befintliga digitala bilder som avbildar en sektion av appli-
kationen. 

• Utifrån en korrekt bild som agerar som mall kan objekt hittas och jämföra objekt 
med hjälp av histogram baserade på färg. 

• Markera vilka funna objekt som är fel med avseende på originalbildernas original-
objekt och rapportera hur stora felen är. 

Det här var ett tillvägagångssätt som liknar bildigenkänning med korrelation då mönsteri-
genkänning skedde med hjälp av histogram. Bakgrund till korrelation finns under kapitel 
2.3.2. Anledning till att just den här strategin valdes var för att applikationen inte innehöll 
bilder som var jämförbara mot varandra utan objekten renderades utifrån XML-filer se ka-
pitel 2.7. Det går inte heller att jämföra XML-filer mot varandra då alla enheter använder 
samma XML-fil. 

3.1.1 Feldefinition 
Van Taylor, en av iZettles utvecklare som var ansvarig för användargränssnittet säger i en 
djupintervju[18] att Figur 1 var det gränssnittet som ansågs vara estetiskt tillfredsställande 
för iZettles användare. All skalenlig avvikelse som skiljer sig från den fördefinierade origi-
nalbilden var intressant för utvecklargruppen att titta på. Om den avviker med för stor fel-
marginal likt exemplet i kapitel 2.2 var det något utvecklargruppen ville korrigera. 

3.1.2 Felmarginal och objektidentifiering 
För att mäta vad som är fel och hur mycket något är fel måste individuella objekt identifie-
ras hos ursprungsbilden för att sedan jämföras mot andra objekt i potentiellt felskalade bil-
der, se figur 1 och 2. När objekt är identifierade kan de då jämföras för att upptäcka eventu-
ell felskalade objekt, se matematiska bakgrunden i kapitel 2.2. Om objekten är felskalade 
med för stor procent kallas det för att överstiga felmarginalen. Trösken för felmarginal sat-
tes av individuella utvecklaren. 
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3.2 Implementation 
Det här kapitlet tar upp de olika tillvägagångssätten som beprövats fram till att slutproduk-
ten uppnåddes samt slutprodukten som refereras till som verktyget. 

Anmärkning: 
Det går att utföra beräkningar för hand genom att med ett bildredigerings-program markera 
objektens utkanter, notera dess storlekar för att sedan tillämpa matematiska formlerna i ka-
pitel 2.2. Det här tillvägagångssättet har hög precision men tar lång tid att genomföra. Ef-
tersom det går att göra för hand sattes ett icke-funktionellt krav på att verktyget inte får vara 
långsammare än vad det tar att göra för hand. 

3.2.1 Bildidentifiering med korrelation 
Att använda bildidentifiering med korrelation är ytterst noggrant och felsäkert eftersom en 
exakt bild eller delbild agerar som mall när ett område söks av. Det beskrivs i kapitel 2.3.4. 
Det var ett tillvägagångssätt som skulle kunna använts om det inte var för att objekten som 
söks var eventuellt felskalade. Objekt som är felskalade är inte exakta i förhållande till ori-
ginalbilden. För att bildidentifiering med korrelation skulle ha tillämpats skulle en stor 
mängd delbilder krävts, en delbild för varje potentiell felskalning. Det här skulle ha innebu-
rit orimligt många delbilder. Därav var det inte en metod som beprövades praktiskt utan 
bara övervägdes teoretiskt. 

3.2.2 OpenCV 
OpenCV är ett bild- och videoanalys bibliotek som beskrivs i kapitel 2.6. Eftersom 
OpenCV var välutvecklat ansågs det initialt vara ett bra val av verktyg för detta problem 
eftersom biblioteket har tillämpningar för att lösa alla de problem som detta projekt kunde 
ha nytta av. Orsaken varför OpenCV inte valdes var att de lösningsmetoder arbetet kunde 
dra nytta av som fanns i OpenCV innehöll patenterade algoritmer. Det var ett problem ef-
tersom produkten eventuellt skulle användas kommersiellt och inte för privatbruk. Utan de 
algoritmerna kunde inte de viktigaste delarna av OpenCV användas i arbetet. Därav var 
OpenCV inte ett alternativ. 

3.2.3 Verktyget 
Det här kapitlet behandlar den slutprodukt arbetet resulterade i samt beskriver hur verktyget 
fungerar. Verktyget är skrivet i programspråket Java och är en fristående applikation som 
kan köras på till exempel operativsystemen OS X, Linux eller Windows. Verktyget består 
av egenskriven kod med endast en liten mängd lånad kod, se Appendix A. Beslutet om att 
framställa en egen produkt utan andras arbeten var en kvalitativ bedömning baserad på att 
undgå att bli begränsad av patentering(se kapitel 3.2.1) samt undgå gömda buggar som inte 
kan granskas i tredjepartsbibliotek. 

Verktygets arbetsprocess i korthet 
Verktyget använder sig av originalbilder vars originalobjekt jämförs mot försöksobjekt som 
hittas i försöksbilder. Objekt är definierade sådan att en färgskillnad finns hos objektets 
utkant, den utkanten kan omringas av en begränsningsram. Den begränsningsramen har 
pixelmått som kan användas vid beräkningar för att upptäcka eventuella felskalningar när 
de jämförs mot andra objekt. Se kapitel 2.2.  
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4 Analys och diskussion 

Det här kapitlet behandlar den analys och utvärdering som gjorts av resultatet beskriven i 
rapporten (se kapitel 3.4) med avseende på den målsättning som gjordes i kapitel 1.2 samt 
metodvalet i kapitel 3. 

4.1 Analys 
Resultatet av testerna visade sig vara över förväntan gällande beräkningstiden samt precis-
ionen. Med avseende på att verktyget är utvecklat från grunden utan att använda sig av 
några färdiga algoritmer för bildanalys eller färdigskrivna programbibliotek är en precision 
på cirka 87 % bra. 

Första versionen av verktyget hade avsökningstider på 30 minuter för en bild med upplös-
ning 1080x1920 vilket inte ansågs vara acceptabelt (se kapitel 2.1). Meningen var att man 
ska tjäna tid på att använda verktyget vilket inte skulle stämma med sådana beräkningstider. 
Under projektets diskuterades en tid på ungefär fem minuter per bild för de sju objekten 
som är markerade i figur 16. Slutligen presterade programmet som tänkt med beräkningsti-
der på under 5 minuter i de flesta testbilder.  

Initialt led applikationen av flera problem som uppstod vid avsökningsprocessen se Appen-
dix C. Problemen bestod av orimliga tidsförlopp för varje bildavsökning samt krascher på 
grund av programmet krävde mer minne än vad javas virtuella maskin hade tillgång till. 
Efter flera försök med att öka minnes tillgången till JVM fortsatte den att krascha, detta 
efter att den hade tillgång till 14 GB. Det visade sig att det var för många potentiella objekt 
som ockuperar minne. Med hjälp av metoden boxHaveAlreadyBeenChecked som står med 
i Appendix C sållades många objekt bort. Det medförde snabbare utföring av testet samt att 
minnesproblemet eliminerades. 

4.1.1 Val av metod 
Att skriva helt eget verktyg från början var varken det lättaste eller det snabbaste sättet. 
Däremot var det mest självklara valet eftersom produkten skulle användas på ett företag för 
deras applikation. De bäst anpassade algoritmerna som redan existerade i OpenCV biblio-
teket var patenterade vilket betyder att de inte kunde implementeras i detta verktyg då 
iZettle vill använda produkten i kommersiellt bruk. Ett helt egenutvecklat verktyg bidrar 
också till att programmeringskoden kan skräddarsys till exakt den uppgiften den är ägnad åt 
utan överflödig funktionalitet samt att det blir lättare att tillföra ytterligare funktionalitet till 
verktyget tack vare skräddarsydd modularitet.  

En till anledning varför att utveckla helt från början valdes istället för att använda sig av det 
kända biblioteket OpenCV är för att de algoritmerna vi provade som SIFT, SURF, ORB 
inte var tillräckligt exakta utan att behöva ändra mycket i koden. Det berodde på att uppgif-
ten handlade om att lokalisera mindre objekt som dessa algoritmer hanterar sämre då små 
objekt misstas vara brus. Visa objekt uppfattades som flera mindre objekt snarare än ett 
objekt i flera delar. För att ändra i OpenCV-biblioteket behövdes först en stor förståelse för 
biblioteket vilket skulle vara en tidskrävande process. Därefter ska det ändras och skräddar-
sys efter behov. 
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4.1.2 Sociala och ekonomiska aspekter 
Syftet med verktyget var att underlätta för Android-utvecklarna och testarna på iZettle. Med 
det här verktyget skulle processen för korrigering av inkorrekta gränssnitt innebära minimal 
ansträngning för testarna och utvecklarna. Verktyget gör det med minskning av det manu-
ella arbetet för den monotona arbetsuppgiften att mäta för hand (se kapitel 3.1). Utveckla-
ren eller testaren kan då istället använda tiden till andra uppgifter, det bidrar till en ekono-
misk fördel för iZettle. Samtidigt elimineras den mänskliga faktorn för fel vid mätning för 
hand och bidrar till en högre precision och därmed bättre användarupplevelse för de som 
använder Android-applikationen. 
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5 Slutsats 

Verktyg som utvecklades uppfyller alla målsättningar som sattes innan och under förstu-
dien. Målsättningen att utveckla ett automatiserat verktyg som fastställer vilka komponenter 
(objekt) som ser skalenligt fel ut och med hur många procent åstadkommes med egna ut-
vecklade algoritmer. För att bekräfta dessa påståenden utfördes tester som visar hur hög 
precision verktyget hade samt hur snabba beräkningstiderna var. Slutprodukten löser det 
felskalningsproblemet som Android-utvecklare på iZettle har haft med användargränssnittet 
och gör det med både hög precision och inom rimlig tidsram. Med slutprodukten som 
hjälpmedel för Android-utvecklare kan ett estetiskt tillfredställande användargränssnitt 
uppnås lättare och på fler enheter.   

5.1 Framtid 
Om det bestäms att fortsätta utveckla verktyget är det en rekommendation att fortsätta att 
göra det på egen hand och inte använda sig av färdigskrivna bibliotek som finns tillgäng-
liga. Det medför enklare ytterligare implementationer i framtiden. 

En vidareutveckling av verktyget skulle vara att få applikationen att fungera för flera olika 
användargränssnitt. Det här projektet hade som mål att ha en fungerande applikation med 
ett och inte mer än ett gränssnitt som definierat under avgränsningar (se kapitel 1.3). 

5.1.1 Optimeringar av verktyget 
Under verktygets utveckling optimerades metoder för att öka både precision och beräk-
ningstid. Det fanns inte nog med tid för att implementera alla optimeringar. Här beskrivs de 
optimeringar som inte implementerats i verktyget på grund av tidsbegränsningar. 

Färg-gruppering är en strategi som skulle kunnat användas där färger behandlas som vari-
abler som kan avrundas. Om en färg är en nyans av blå kan det avrundas till blå. Det här är 
en process som är lik den metod som redan används för textrepresentation av färgerna i 
verktyget se Appendix A. Färg-gruppering är en strategi som förenklar histogramprocessen 
i Appendix B och därmed minskar beräkningstiden. Förutom minskade beräkningstider 
skulle färg-gruppering även medföra högre precision i de fall där färg-anomalier uppstod, 
färganimalier beskrivs nedan. 

Objekt definieras av den dominerande färgen för dess utkanter som beskrivet i kapitel 3.2.3. 
Eftersom iZettle inte använde sig av bilder utan automatisk renderingar uppstod nya färger 
vid lägre upplösningar. Det här var en anomali som inte upptäcktes under förstudien. 
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Appendix 

A. Lånad kod 
Koden som är lånad är till för att översätta digitala färgvärden, så kallade RGB-värden till 
läsbara namn till exempel: 0x00,0x00,0xFF blir översatt till den läsvänliga texten “Blue”. 
Författare till koden är Ryan Mast, korrigerad av Xiaoxiao Li. Koden finns att läsa i detalj 
på Ryan “nightlark” Masts github sida[19]. 

private ArrayList<ColorName> initColorList() { 
ArrayList<ColorName> colorList = new ArrayList<ColorName>(); 
 
colorList.add(new ColorName("AliceBlue", 0xF0, 0xF8, 0xFF)); 
colorList.add(new ColorName("AntiqueWhite", 0xFA, 0xEB, 0xD7)); 
colorList.add(new ColorName("Aqua", 0x00, 0xFF, 0xFF)); 
colorList.add(new ColorName("Aquamarine", 0x7F, 0xFF, 0xD4)); 
colorList.add(new ColorName("Azure", 0xF0, 0xFF, 0xFF)); 
colorList.add(new ColorName("Beige", 0xF5, 0xF5, 0xDC)); 
colorList.add(new ColorName("Bisque", 0xFF, 0xE4, 0xC4)); 
colorList.add(new ColorName("Black", 0x00, 0x00, 0x00)); 
colorList.add(new ColorName("BlanchedAlmond", 0xFF, 0xEB, 0xCD)); 
colorList.add(new ColorName("Blue", 0x00, 0x00, 0xFF)); 

B. Histogram (svart begränsningsram) 
Histogram utfört på det område som markerats av användaren med den svarta begräns-
ningsramen som syns i figur 11. 

tl[0] = Math.min(startX, stopX); tl[1] = Math.min(startY, stopY);  
br[0] = Math.max(startX, stopX); br[1] = Math.max(startY, stopY); 

top-left(tl) är den koordinat som utgör ramens övre vänstra hörn. bottom-right(br) är den 
koordinat som utgör ramens nedre högra hörn. Tillsammans är de allt som behövs för att 
avgöra en begränsning på ett tvådimensionellt plan och därmed begränsningsramen. Alla 
pixlar i ramen tröskas och dess färgvärden samlas in. 

for (int i = tl[1]; i < br[1]; i++) { 
 for (int j = tl[0]; j < br[0]; j++) { 
compMainModel.getImgPanelModel().getColorValues().add(new ColorVa-
lue(this.buffImg.getRGB(j, i), j, i));}} 

Med färgvärden insamlade kan nu ett histogram skapas. 

for (ColorValue cv : compMainModel.getImgPanelModel().getColorValues()) { 

histogramAdd(cv.getValue(), compMainMo-
del.getImgPanelModel().getHistogramValues());} 
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Slutligen sorteras histogrammet för enklare avläsning av de färer som området består mest 
av. 

Collections.sort(compMainModel.getImgPanelModel().getHistogramValues(), 
new HistogramValue()); 

C. Avsökningsprocessen 
Processen som används för att söka av försöksbilderna efter försöksobjekt förutsätter att det 
finns originalbilder och originalobjekt. Avsökningsprocessen utför följande operation en 
gång per försöksbild. Försöksbilden tröskas och för varje ny pixel utförs metoden search-
ForObject som letar efter liknelser givet från originalobjektet. 

De huvudsakliga metoderna i programmet exekveras efter att originalobjekt är funna och 
försöksbilder har valts. De metoderna heter searchForPotentialObjects() följt av findThe-
BestMatch(). Den metod som exekveras först är searchForPotentialObjects() och dess upp-
gift är att hitta objekt som kan anses vara de objekt som liknar originalobjekten. Metoden 
ser ut på följande sätt: 

for (int i = 0; i < compImg.getHeight(); i++) { 
for (int j = 0; j < compImg.getWidth(); j++){ 
searchForOb-
ject(compMainModel.getImgPanelModel().getColorValues(),compMainModel.getI
mgPanelMo-
del().getHistogramFingerprintValue(),j,i,objectWidth,objectHeight);}} 

Vilket kan sammanfattas till att hela bildskärmen söks av. SearchForObject() är en metod 
som ser ut på följande sätt: 

Eftersom objektet som söks har en given definierad färg sparas mycket tid på att inte på-
börja en sökning om färgen inte stämmer. 

if(compImg.getRGB(x, y)==compMainModel.getImgPanelModel().getColorInt()){ 

Om färgen stämmer överens med objektet ställs en fråga, om positionen som tröskas är ett 
område som redan har ännu inte granskats. Om sådan är fallet går programmet vidare. 

if(!boxAlreadyHaveBeenChecked(x,y,maxWint,maxHint)){ intial-
Search.add(new Point(x,y)); 

metoden boxBorderIsClear() ser till att området som programmet vill söka av är ett giltigt 
område enligt definitionen av en begränsningsram se kapitel 3.2.2. Om objektet är giltigt är 
det, läggs positionen till i en objektlista som kallas PotentialObject 

if(boxBorderIsClear(x,y,minWint,minHint,maxWint,maxHint,compMainModel.get
ImgPanelModel().getColorInt())) 
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När alla potentiella objekt är funna på bildskärmen så är metoden searchForPotentialObjec 
ts() klar och metoden findTheBestMatch() körs. Den metoden ser ut på följande sätt: 

for (int i = originalObject.getY(); i < (originalOb-
ject.getY()+originalObject.getHeight()); i++) { 

for (int j = originalObject.getX(); j < (originalOb-
ject.getX()+originalObject.getWidth()); j++) { 

colorValues.add(new ColorValue(this.buffImg.getRGB(j, i), j, i));}            

for (ColorValue cv : colorValues) {histogramAdd(cv.getValue(),} 

Det görs ett histogram av varje potentiellt objekt som senare då användas för att jämföras 
med originalobjektets histogram.  

if((Math.abs(po.getFingerprint().get(0)-
originalOb-
ject.getFingerprint().get(0))<=sens)&&(Math.abs(po.getFingerprint().get(1
)-originalObject.getFingerprint().get(1))<=sens)){foundObject.add(po);} 

Stämmer histogrammen överens med en given felmarginal (se “sens” ovan), räknas de som 
funna objekt. Eftersom det kan vara fler än ett objekt som kan kategoriseras som korrekt 
görs även en objektreduktion, se Appendix D. 

D. Objektreduktion 
Objektreduktion är till för att ta flera funna begränsningsramar för ett objekt som anses vara 
korrekt och reducera antalet till endast ett ensamt kvarstående objekt som representeras som 
den gröna begränsningsramen, se figur 15. Anledningen till att det finns flera begränsnings-
ramar för samma objekt är för att histogrammet tillåter en felmarginal hos potentiella objekt 
som beskrivs i Appendix C. Nedan beskrivs koden i metoden för objektreducering. 

Den första principen som används för objektreducering är att bekräfta att det funna objektet 
befinner sig på rätt plats i försöksbilden. Det görs genom att först undersöka original objek-
tets position i förhållande till originalbilden. 

public ImageObject getBestMatchingObject(ImageObject originalObject){ 
float originalObjectDistanceX = originalOb-
ject.getX()/originalImage.getWidth() 
float originalObjectDistanceY = originalOb-
ject.getY()/originalImage.getHeight() 
float sens = (float) 0.10; 
 
Med positionen är fastställd kan den jämföras mot funna objekts position, eftersom de kan 
skilja sig lite på olika bildskärmar och fortfarande vara korrekt finns det en felmarginal 
som kallas för sens. 

for(int i=0;i<potentialObject.size();i++){ 
potentialObjectDistanceX=potentialObject.getX()/comparedImage.getWidth 
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potentialObjectDistanceY=potentialObject.getY()/comparedImage.getHeight 
 
if((Math.abs(potentialObjectDistanceX-
originalObjectDistanceX)<=sens)&&(Math.abs(potentialObjectDistanceY-
originalObjectDistanceY)<=sens)){ 

 
Med den if-satsen utförd är endast objekt på korrekt position återstående. Multipla objekt 
kan fortfarande uppstå på samma position, med det i åtanke utförs följande. 

if(((tempImgObject.getWidth()*tempImgObject.getHeight())<(potentialObject
.get(i).getWidth()*potentialObject.get(i).getHeight()))) 
tempImgObject=potentialObject.get(i); 
 
Det som ovan kallas för tempImgObject är det objektet som är det enda kvarstående efter 
dessa operationer. Anledningen till att det största objektet väljs är för att minsta möjliga 
begränsningsram redan har definierats tidigare se kapitel 3.2.3. Därmed är objektreduktion-
en klar och funna objekt är redo att beräknas och sedan illustreras för användaren. Resultat-
beräkningen sker i en separat metod, se Appendix E. 

E. Resultatberäkning 
Resultat för begränsningsramarna räknas med avseende på två huvudsakliga aspekter; bild-
förhållande samt storlek. Operationen sker teoretiskt på samma sätt som beskrivet i kapitel 
2.2. 

originalScreenObjectWidthRatio = originalWidth/originalImage.getWidth 
originalScreenObjectHeightRatio=originalHeight/originalImage.getHeight
   
recommendedWidth = comparedImage.getWidth()*orignalScreenObjectWidthRatio 
recommendedHeight = comparedImage.getHeight()* OriginalScreenObject-
HeightRatio 
 
foundSum = foundHeight + foundWidth; 
recommendedSum = recommendedHeight + recommendedWidth; 
 
Vid fallet att ett funnet objekt är större på både bredd och höjd än originalobjektet ser ko-
den ut på följande sätt. Motsvarande kod finns för alla möjliga fall. 

if(foundSum>recommendedSum){ 
System.out.print("Size difference: Recommended object should be smaller 
by "+((((float)foundSum/(float)recommendedSum)-1)*100)+”%”); 
Vilket genererar en beräkning på hur mycket större det funna objektet bör vara för att 
stämma överens med försöksbilden enligt originalobjektet. Om bildförhållandet är fel visas 
även det med hjälp av följande formel. Följande kodstycke exekveras när funnet objekt är 
för högt i förhållande till originalobjektets bredd. Motsvarande kod finns för alla möjliga 
utfall. 

foundResult = foundHeight/ foundWidth); 
originalResult = originalHeight/ originalWidth); 
if(foundResult>=originalResult){ 
System.out.println("Found object too high compared to original object 
width:"+((foundResult-originalResult)*100)+"%")  
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Med alla beräkningar utföra är en grafisk representation redo att utföras. Den koden ser ut 
på följande sätt: 

ImageObject recommendedObject = new ImageObject(foundObject.getX(), foun-
dObject.getY(), (int) recommendedWidth, (int) recommendedHeight, foun-
dObject.getDefiningColor()) 
 
 
imgCrop.drawBoundingBoxOnCompImg(compDispImg, recommendedObject.getX(), 
recommendedObject.getY(), recommendedObject.getWidth(), recommende-
dObject.getHeight(), Color.red) 
 
Med den operationen slutförd är resultatberäknings-metoden klar. 
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