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Visuellt jämföra filmtrailers med hjälp av matlab 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att jämföra filmtrailers visuella element, bortsett från 
semantiskt innehåll, med hjälp av ett egenutvecklat Matlabprogram, likt den mänskliga 
perceptionen. En undersökning, med cirka 150 deltagare, gjordes via internet där deltagare fick 
se på två filmtrailers (utav 13 möjliga trailerpar) och gradera dess visuella likhet/olikhet. 
Resultatet från programmet viktades sedan mot enkätsvaren sådant att viktningen gav en 75% 
likhet mellan programmets och deltagarnas (för deltagare med tidigare erfarenhet av foto och 
film) jämförelser. Det vill säga i tre av fyra fall kunde vårat program hitta samma likhet/olikhet i 
filmtrailerparet.  
Hur väl kan vi med programmet Matlab jämföra stillbilder från filmtrailers utifrån 
färgmättnad, färgton, kontrast, och ljushet, och därmed hitta (för åskådaren) 
visuellt liknande trailers? 
 

Visual comparison of film trailers through use of Matlab  

Abstract 

The primary intention of this paper was to visually compare film trailers without considering 
semantic information, through use of a self-developed Matlab program, resembling that of 
human perception. Circa 150 people participated in an online survey where they were shown two 
film trailers and asked to rate their visual similarities. The result from the program was 
weighted against the survey results in such a way that the weights corresponded to a 75% 
accuracy between the program’s and the participant’s (for participants with prior experience in 
the field of photography and/or film) comparisons.  
How accurate can we compare still images from film trailers, and find similar 
trailers for the human viewer, by analyzing saturation, color tone, contrast and 
lightness with a self-developed Matlab program.  
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1. Inledning och bakgrund 
Vi valde att göra ett kandidatexamensarbete inom två gemensamma intressen, nämligen film 
och bildanalys. I vår undersökning använde vi oss av Matlab eftersom det är ett lämpligt 
program för att beräkna och hantera bildinformation, som vi också hade tidigare erfarenhet av. 

“En bild säger mer än tusen ord.” 
 

En människa kan urskilja en otrolig mängd information från en bild, och detsamma gäller för 
datorer. Färger, ljus, och mättnad kan även ett enkelt program beräkna, och vi anser att det kan 
berätta väldigt mycket om själva bilden. I vår uppsats ville vi utforska denna bildanalys med 
filmer som medium, och i detta fall filmtrailers specifikt.  
 

1.1 Bakgrund 
Filmindustrin är enorm och 2013 omsatte den 35,9 miljarder amerikanska dollar. Majoriteten 
av dessa intäkter kommer från långfilmer och varje år släpps cirka 700 nya filmer, från de sex 
största filmbolagen (MPAA 2014). Det finns alltså ett stort utbud. Man kan kategorisera filmer i 
en mängd parametrar. Några exempel är genre, medverkande, story, soundtrack, årtal, med 
mera. Alla detta kan vara till stor nytta i filmdatabaser för den som är ute efter att hitta filmer 
som liknar varandra. Vi valde att utforska den automatiserade processen av kategorisering av 
filmer, med hjälp av datorseende, och skapade ett enklare program för filmjämförelser. 
 
En genre kan vara missvisande, inte minst inom film (Altman 1984, p. 7), och vi ville därför 
jämföra den visuella informationen utan att ta genren i beräkning. Lisa Kernan skrev i sin bok 
“Coming Attractions: Reading American Movie Trailers” (2004) att filmtrailers är sin egen 
genre, där konst och marknadsföring smält samman. Hon skrev också att dagens (amerikanska) 
filmer alltmer liknar denna trailer-genre. På så sätt kan analysen av trailers ge resultat som är 
tillämpbara även för dess långfilmer. Därför passade trailers bra som indata, både tids- och 
beräkningsmässigt, då vårat program behövde vara av enklare karaktär. I artikeln “Abstracting 
Digital Movies Automatically” (Pfeiffer et al. 1996, p. 2) hittade vi följande citat: 
 

“There are two fundamentally different abstracts that can be produced from the 
picture stream: still- and moving-image abstracts. [...] A still-image abstract can 
be built much faster, as less data has to be handled. Once composed, it is 
displayed more easily, as there are no timing or synchronization constraints.”  

 
Vi ville att programmet endast skulle säga hur lika två trailers var, utan avgöra hur lika de var 
utifrån en människas perspektiv. AK Jain skrev i sin väldigt välciterade  bok, “Fundamentals of 1

Digital Image Processing” (1989, p. 49), att: 
 

1 Över tiotusen citeringar (Google scholar, sökning gjord 5/4 2015) 
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“Understanding of the visual perception process is important for developing 
measures of image fidelity, which aid in the design and evaluation of image 
processing algorithms and imaging systems.” 
 

En del av den mänskliga uppfattningen är hur pass estetiskt tilltalande information i bild 
upplevs. Det finns många element i en bild som gör att den kan uppfattas som mer eller mindre 
estetiskt tilltalande. Brown (2008) skrev om hur estetik förhåller sig till ljus med citatet: 

 “..an image that has a broad range of tones, with subtle gradations all  
along the way, is going to be more pleasing to the eye, more realistic,  
and greater in impact”  
 

På grund av hur hjärnan och ögat fungerar kan en människa inte läsa av visuell information på 
samma sätt som en dator kan. Färg i digital bild består av tre attribut; ljushet, färgton och 
mättnad (Jain 1989, p. 60). Eftersom digital bild även innefattar film var dessa attribut 
intressanta att mäta i vår undersökning och vi valde därför dessa som parametrar att jämföra. 
Film är en konstform, vilket betyder att det inte finns någon definitiv regelbok för den visuella 
stilen. Förutom ljushet, färgton och mättnad är både kontrast och tempo frekvent använda för 
att förstärka berättande av filmers budskap (La Volpe 1999) och därför var även de intressanta 
parametrar att mäta i vår undersökning.  
 
1.1.1 Tidigare undersökningar  
Tidigare utföranden har gjorts, och exempelvis “Movie Genre Classification By Exploiting 
Audio-visual Features Of Previews” (Rasheed & Shah 2002) presenterade en fungerande metod 
för att automatiskt klassificera filmer i genrer efter att ha analyserat dess trailer. Vår metod 
skiljde sig huvudsakligen på två punkter: 
 

● Vi analyserade endast stillbilder (inget ljud och inga bildsekvenser). 
● Vårat program jämförde trailers rent visuellt, och tog inte med genre eller innehåll i 

beräkningen. 
 
I en undersökning, “Movie genre classification via scene categorization”  (Zhou et al. 2010), 
kategoriserades filmtrailers efter genre med hjälp av klassifikation av scener. De använde sig av 
en databas med över tusen trailers och hittade på så sätt en struktur för de fyra vanligaste 
filmgenrerna (action, drama, komedi och skräck). I beräkningarna och analysen använde de sig 
av hela trailern (rörlig bild), jämfört med vår undersökning där vi endast använde ett urval 
stillbilder.  
 
“Abstracting Digital Movies Automatically” (Pfeiffer et al. 1996) läste in hela filmer som de 
analyserade. Till skillnad från vår undersökning var syftet här att automatiskt generera en 
sammanfattning för filmen i fråga. Informationen de fick ut var detaljerad, men tidsmässigt tog 
det upp mot sex till sju gånger filmens längd för att endast detektera de olika klippen. Eftersom 
studien är gjord 1996, gjorde vi en grov uppskattning på hur lång tid deras program skulle 
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kunna köras idag (tekniken går fort framåt) men vi kom fram till att det än idag tar för lång tid 
för att vara möjligt i vår studie. Även denna undersökning använde rörlig bild som indata.  
 
Undersökningen “VisualGREP: A systematic method to compare and retrieve video sequences” 
(Lienhart et al. 1997) presenterade ett frågebaserat system för att söka igenom en databas av 
videosekvenser efter liknande sekvenser. Exempelvis kunde man ange en sökparameter; 
“närbild ansikte” och programmet returnerade sekvenser som innehöll den parametern. Deras 
undersökning definierade videosekvensers likheter som avstånd där ju närmare avståndet desto 
mer lika var sekvenserna. Vår undersökning hade många likheter i det syftet men skiljde sig i 
vad för parametrar vi valde att mäta, Lienhart et al. mätte rörelseintensitet, scenlängd, 
positionering av ansikten samt rörliga och fasta vinklar medan vi var mer intresserade av 
visuella element som ljushet, kontrast och mättnad. En parameter vi hade gemensamt var 
färgton. 
 

1.2 Syfte 
Istället för att jämföra olika filmer med stora genre-etiketter ville vi titta på pixlarnas 
information, och på ett mer specificerat sätt avgöra om en trailer var lik en annan. När man sett 
en film och gärna vill se något liknande kan det vara svårt att hitta något som ger en liknande 
känsla, om man bara går efter genre. Exempelvis går både “Fight Club” och “Forrest Gump” 
främst under kategorin drama (IMDB 2015), men de flesta skulle förmodligen hålla med om att 
de är två väldigt olika filmer. Därför finns det värde i kvantifierad mediakategorisering, att 
kunna hitta visuellt lika filmer med hjälp av datorprogram, exempelvis för att kunna ge 
personliga rekommendationer till användare av digitala filmdistribueringslösningar. Det kan 
också vara av intresse att använda de mönster som programmet kan hitta vid produktion av nya 
filmer, exempelvis som en insticksmodul för färgkorrigering i videobehandlingsprogrammet 
Adobe After Effects. 
 
Tidsbegränsningen som satts på undersökningen gjorde att ett fullskaligt program med en 
fullständig analys inte kunde hinnas med, vilket gjorde det intressant att se hur mycket 
information vi kunde få ut med tanke på avgränsningarna. Programmet vi skapade blev alltså en 
nedskalad variant av traditionella metoder.  
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1.3 Problemformulering 
 
Hur väl kan vi med programmet Matlab jämföra stillbilder från filmtrailers 
utifrån färgmättnad, färgton, kontrast, och ljushet, och därmed hitta (för 
åskådaren) visuellt liknande trailers? 
 
1.3.1 Delfrågor 

● Hur väl överensstämmer programmets resultat med undersökningsgruppens resultat? 
● Kan vi säga något om filmtrailers tempo, genom att endast analysera stillbilder? 
● Kan vi hitta ytterligare användningsområden för informationen vi får ut? 

 
1.3.2 Uppsatsens uppbyggnad 
Första delen av uppsatsen består av bakgrunden där vi presenterar 
tankegången kring utformandet av undersökningen och vad som tidigare 
gjorts inom området. Andra delen innefattar teori för de beräkningar och 
parametrar vi använder. I tredje delen beskrivs metoden med utgångspunkt 
från tidigare undersökningar. Därefter presenterar vi svaren från 
användarundersökningen. Resultatdelen följs sedan av en analys där vi 
analyserar och jämför vi resultatet, och i del nummer sex diskuterar och 
utvärderar vår metod. Slutligen har vi i den sjunde delen; undersökningens 
slutsats. Därefter finns referenser samt bilagor. 

figur (1) 
1.3.3 Avgränsningar 
Vi valde att inte analysera hela filmer för att begränsa mängden data och 
beräkning som behövde göras. Dessutom var det fullt möjligt att nå ett 
resultat med enbart stillbilder från trailers (Pfeiffer et al. 1996, p. 2). Vi 
gjorde bedömningen att parametrar så som klipplängd skulle bli för 
tidskrävande, eftersom de krävde analys av samtliga bilder videospåret, och 
konstant jämförelse av tidigare stillbild. 

 
Analysering av enbart bilden var också en begränsning vi gjorde, eftersom vi ansåg att bild och 
ljud i en trailer nästan alltid är i symbios och vi gjorde bedömningen att endast bilden borde ge 
oss ett bra resultat. 
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2. Teori 
De teorier vi använde oss av handlade främst om datorseende, inom det specifika områdena 
bild och video. Inledningsvis tar vi upp våra definitioner av de begrepp som vi använt oss av i 
undersökningen. Därefter beskriver vi hur man kan göra beräkningar av de visuella 
parametrar vi ville mäta med den mänskliga perceptionen i åtanke.  
 

2.1 Definitioner 
● (Film)trailer - ett max två och en halv minut långt sammandrag av en film som 

använts i marknadsföringssyfte (MPAA 2012). 
● Mättnad - färgmättnad, intensiteten hos en färg (i en pixel). 
● Kontrast - skillnader i färg eller ljusstyrka. 
● Luminans - ljusets intensitet i en bild. 
● Stillbild - en “frusen” bild från ett videospår. 
● Tempo - förhållandet mellan mängden klipp och dess längd. (till exempel snabba klipp 

och mycket rörelse kan ge känslan av ett spännande tempo (DeWitt 1987).) 
● Bildförändring - när element i bilden förflyttar sig ur bild mellan två stillbillder.  

Innefattar samma särdrag som tempo, men även hastiga rörelser i bild. 
● Färgrymd - en modell för att representera färger som en kombination av flera element. 

Exempelvis kan RGB-rymden beskriva alla färger som en kombination av röd, grön och 
blå, eller YUV-rymden som en kombination av ljushet och två krominanselement.  

● Färgton - den eller de dominerande färg(erna) i en bild (mäts med hjälp av CCV ).  2

● Kanal - ett element av flera som bygger upp en färgrymd. Exempel är kanalen R (röd) i 
RGB-rymden eller Y (ljushet) i YIQ-rymden. 

 
2.1.1 Matlab 
Matlab är ett högnivåprogrameringspråk och en interaktiv miljö för numeriska beräkningar, 
visualisering och programmering. Programmet innehåller bibliotek med användbara funktioner 
för bland annat processering av bild och video. Det används av både forskare och ingenjörer i 
akademia och arbetslivet (Mathworks 2015).  
 

2.2 Beräkningar för att representera mänsklig perception 
Eftersom människor och datorer uppfattar bilder på olika sätt krävdes det speciella metoder 
för att få resultat som kunde jämföras med mänsklig perception. I detta kapitel följer de 
bakomliggande teorier vi använt för vår metod. 
 
2.2.1 Ljushet 
I boken “Fundamentals of digital image processing” (Jain 1989, p. 51-53) beskrivs ljushet som 
upplevd luminans. Luminans kan representeras i form av gråtoner i skala från mörkt (svart) till 
ljust (vitt). Jain menar att ljusheten hos ett objekt beror på det kringliggande områdets 
luminans och därav upplevs ökningar i ljushet först vid logaritmiskt fördelade steg i skalan. 

2 CCV - Color Coherence Vector, se 2.2.3 för hur de används. 
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2.2.2 RSC (retinal-like subsampling contrast) 

 
“Since the initial research on image contrast, it has become clear how difficult it is to 
define perceptual contrast in images.”  

 
Citatet ovan hämtades från “Measuring perceptual contrast in digital images” (Simone et al. 
2012), en undersökning som tog fram en metod för att mäta upplevd kontrast i digital bild. I 
undersökningen tittade Simone et al. på tidigare forskning inom området mätning av kontrast 
för att kunna motivera deras egna metod. De skiljde på global kontrast och lokal kontrast.  
Global kontrast bestäms genom mätning av den största skillnaden mellan två pixelvärden, och 
lokal kontrast bestäms genom mätning av exempelvis skillnader i spatiell frekvens, mellan hög- 
och lågpassfiltrerade bilder, eller undersökning av varje pixels grannar i många olika 
frekvensnivåer. De kom fram till att en kombination av global och lokal kontrast är optimal för 
att mäta den upplevda kontrasten i en bild. 
 
Vi valde att använda oss av den metod som Simone et al. kom fram till. Metoden RSC 
(retinal-like subsampling contrast) beräknar kontrasten för varje färgkanal genom att 
delsampla bilden till tre bilder av olika storlek (en i full storlek, en av storlek, en av storleken,2

1
4
1  

en av storleken) och beräkna varje pixels kontrast i varje frekvensnivå för varje färgkanal6
1  

(exempelvis röd, grön och blå). Därefter summeras kanalernas kontraster genom användning av 
deras metod WLF (weighted-level framework), eller viktad linjär kombination. Slutligen kan 
bildens upplevda kontrast ges av  

 
ω ω ωCWLF(RSC) =   R • CR

RSC +   G • CG
RSC +   B • CB

RSC ekvation (1) 

 
där  och  är vikten för varje färgkanal och ges av, ωωR   G ωB C i

RSC  

 

 ,CR
RSC = 1

N l
∑
N l

l
τR, l • cR, l ekvation (2) 

 ,CG
RSC = 1

N l
∑
N l

l
τG, l • cG, l ekvation (2) 

 ,CB
RSC = 1

N l
∑
N l

l
τB, l • cB, l ekvation (2) 

 
där  är antalet frekvensnivåer, är medelkontrasten för varje frekvensnivå  och  är viktenN l  cl l τ l  

för varje frekvensnivå .l   

 
 
2.2.3 CCV (color coherence vector) 
Färgton kan lätt mätas med olika former av färghistogram men vi valde att använda oss av 
jämförelser av CCV-vektorer, en metod framtagen av Pass et al. (1997). Till skillnad från 
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jämförelser av vanliga färghistogram, som mäter antalet pixlar per färg, kan CCV-vektorer även 
beräkna ifall en pixels färg är sammanhängande med andra pixlar i sin region . Genom att 3

undersöka om regionen är större än en tröskel  kan pixeln anses vara sammanhängande.tccv  
Genom att beräkna , antalet sammanhängande pixlar för färgen , och , antaletαj j βj  

osammanhängande pixlar för färgen  kunde vi ta fram en vektorj   
 

CV (α , ), ..., α , )}C i = { i
1 β

i
1   ( i

n β
i
n

 
  ekvation (3) 

för varje bild. 
 
Vi valde att använda CCV på samma sätt som Lienhart et al. (1997) gjorde i sin undersökning 
“VisualGREP: A systematic method to compare and retrieve video sequences”. I 
undersökningen beskriver Lienhart et al. hur man kan jämföra videosekvenser med en rad 
parametrar, varav en är färgton. För att mäta färgton använde de sig av en något modifierad 
variant av CCV-metoden. I deras metod jämfördes två bilder enligt följande: 
 

 ( )∑
n

j=1

α −α|
| j
1

j
2|
|

α +α +1j
1

j
2 + β −β| j1 j

2|
β +β +1j
1

j
2 ekvation (4) 

 
vilket ger oss ett värde mellan  och  där ett lägre värde ger större likhet mellan bilderna.0 n2   

 
Både Pass et al. och Lienhart et al. menade att färgrymden CIELab  är lämpligast vid 4

användning av CCV för att beräkna den upplevda färgtonen. Eftersom CCV även mäter spatial 
förändring kan de vara användbara för att undersöka förändring i bild, och därmed även tempo.   
 
2.2.4 Mättnad 

“Our results indicate that saturation in natural scenes  can be specified quite  5

well even without taking image structure into account.” 
 

Citatet ovan är från Schiller & Gegenfurtner’s undersökning “Perception of saturation in 
natural scenes” (2014) där de mätte hur pass lätt personerna i undersökningen kunde peka ut 
de mest mättade pixlarna i digitala bilder. Från deras resultat kan vi se att en bilds mättnad är 
lätt för en människa att identifiera, och därmed behövs ingen avancerad beräkning för att hämta 
ut den upplevda mättnaden ur en digital bild. 
  

3 Varje region definieras som de 8 pixlar runt omkring en pixel. 
4  En tre dimensionell färgrymd där L motsvarar luminansen, och a och b är färgkoordinater (Hoffmann 
2003). Den är framtagen för att lätt kunna representera perceptuella skillnader i färg.  
5 Natural scenes är ett begrepp som används för att beskriva typiska miljöer i vilket en åskådare uppfattar 
visuell information (t.ex. trafikerade gator, skogar eller vardagsrum) (Geisler et al. 2008) 
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3. Metod 
 
Vi har utformat en metod utifrån befintliga forskning. Nischen vi valde var en metod som 
försökte göra relativt mycket med relativt lite data. Se nedan (figur 1) för ett övergripande 
flödesschema som tydliggör vår metod.  

 
 
 

 

figur (2) 
 

3.1 Insamling av digital data  
Som vi gick igenom i kapitel 1.1, Bakgrund, finns det två olika sätt att analysera ett videospår; i 
form av ett urval stillbilder eller rörliga bilder. Vi har valt att använda oss av ett urval stillbilder 
eftersom det är enklare att extrahera, hanterar mindre data och är bekvämare att presentera. 
Trailers har tagits från Apples trailerbibliotek , för att undvika möjliga komplikationer vid 6

användandet av data från olika källor. Exempelvis kan varje enskild hemsida tillämpa sin egen 
komprimering av filerna, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet.  
 

6 
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Tillvägagångsättet vi valde för att analysera filmtrailers var genom programmet Matlab, vilket vi 
har tidigare erfarenhet av. 
 
3.1.1 Extrahering av stillbilder 
Första steget var att läsa in filen i Matlab och extrahera stillbilderna. Då en trailer ofta följer ett 
visst tempo, liknande musiken, så fanns risken att hamna i “otakt” när vi valde stillbilderna om 
vi extraherade dem efter ett fast intervall. Ett sådant scenario skulle kunnat resultera i en för 
hög andel stillbilder med lite information (exempelvis svarta stillbilder som används som 
övergång mellan två scener). Därmed var vår metod för stillbilds-extrahering av Monte Carlo 
karaktär, vilket betyder att vi valde en slumpmässig stillbild varje sekund av trailern. Enligt 
MPAA (2012) är en trailer i regel högst 150 sekunder lång vilket gav oss strax över hundra bilder 
(per trailer) som analyserades. En förklaring på hur den slumpmässiga extraheringen såg ut 
finns i figur 3 nedan. Se bilaga 4 för kod. 

figur (3) 
 

3.2 Digital bildanalys 
Efter att ha extraherat våra stillbilder ville vi även kunna undersöka den visuella informationen i 
form av våra förutbestämda parametrar var för sig. För att åstadkomma detta använde vi 
tidigare forskning och funktioner som kunde efterlikna den mänskliga perceptionen för varje 
parameter. Utifrån varje funktion kunde vi bestämma ett medelvärde av varje parameter för 
varje trailer. Därefter kunde en jämförelse trailers emellan göras genom att jämföra värdet för 
varje parameter. För att lättare jämföra parametrars värden med varandra normaliserade vi 
dem. 
 
 
3.2.1 Ljushet 
Vi uttnyttjade algoritmen för konvertering från RGB-rymden till YIQ-rymden (NTSC 
transmission system) (Jain 1989, p. 69-71). YIQ-rymden är användbar i vår undersökning för 
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att den är anpassad för den mänskliga färgåtergivningen (color response) (Yang et. al. 2010). 
Y-koordinaten är bildens luminans och I- och Q-koordinaterna är gemensamt representativa för 
nyans och mättnad. För varje pixel i en stillbild fick vi att ljusheten var 

 
.299   0.587   0.114Y = 0 * R +   *G +   * B ekvation (5) 

 
För att kunna definiera bildens ljushet med ett värde beräknade vi därefter medelvärdet av alla 
pixlar i stillbilden. När varje stillbild i vårat urval hade ett medelvärde för ljusheten kunde vi 
även beräkna ett medelvärde av alla medelvärden som vi lät representera hela trailerns ljushet. 
Se bilaga 8 för kod. 
 
3.2.2 Kontrast 
Vi använde metoderna RSC (retinal-like subsampling contrast) och WFL (weighted-level 
framework) för att beräkna ett värde som tar hänsyn till hur människor uppfattar kontrast. 
Metoderna hämtades från en tidigare undersökning (Simone et al. 2012) och beskrivs mer 
ingående i teoridelen (se 2.2.2). Likt Simone et al. konverterar vi bilderna till 
CIELab-färgrymden innan beräkning av den upplevda kontrasten. Medelvärdet för varje 
stillbildsvektor beräknades och summerades, och sedan beräknades det totala medelvärdet för 
hela trailern. Se bilagor 9 till 13 för kod. Figur 4 visar kortfattat hur det gick till.  
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figur (4) (Simone et al. 2012) 
 
 
3.2.3 Färgton 
För att beräkna färgton så som den uppfattas av människor använde vi oss av en modifierade 
version av CCV (color coherence vector), som beskrivs i detalj i teoridelen (se 2.2.3). Varje 
stillbild representerades först i CIELab-rymden och en CCV beräknades. Därefter beräknades en 
medelvärdes-CCV för hela trailern. Se bilagor 5 och 6 för kod. 
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3.2.4 Mättnad 
Som vi såg i teoridelen ovan (se 2.2.4) är mättnaden så som den uppfattas av människor lätt att 
extrahera ur en bild. Vi använde den inbyggda Matlabfunktionen “rgb2hsv” för att konvertera 
en stillbild från RGB-rymden till HSV-rymden (hue-saturation-value, ton-mättnad-intensitet) 
och därefter kunde vi extrahera ett värde för mättnaden. Medelvärdet beräknades för varje bild 
och summerades, därefter beräknades det totala medelvärdet för hela trailern. Se bilaga 7 för 
kod. 
 
3.2.5 Tempo  
Vid beräkning av en trailers tempo använde vi en CCV för varje stillbild. Likt hur CCV användes i 
3.2.3, Färgton, ovan ansåg vi att det skulle efterlikna den mänskliga perceptionen. Genom en 
jämförelse av hur lik en stillbilds CCV var föregående stillbilds CCV kunde vi bestämma ifall 
stillbilderna tillhörde samma klipp. Genom beräkning av medellängden av varje klipp i trailern 
kunde ett tempo bestämmas. Många scener gav ett högre tempo och få scener ett lägre. Se 
bilagor 14 och 15 för kod. 
 
3.2.6 Verifiering  
Under utvecklingen av programmet verifierades funktionerna i den mån det var möjligt. I tester 
av ljushet-, kontrast-, färg- och mättnadsfunktionerna lät vi programmet undersöka flera olika 
bildserier som vi på förhand visste (redigerat med Adobe Photoshop) vilka som hade högre 
ljushet, högre kontrast, var mer mättade eller hade liknande färgtoner. Resultaten stämde för 
samtliga funktioner för de bilder vi testade. 
  
Tempofunktionen verifierades genom att skriva ut en bildserie (se bilaga 1 och 2 för exempel) 
och sedan jämföra vilka stillbilder programmet ansåg tillhörde samma klipp med vad vi såg i 
utskriften. Vi såg tydligt att funktionen fungerade som vi ville, förutom när bildförändringen 
blev så pass hög att programmet tolkade det som ett nytt klipp. Då en videosekvens tempo är del 
av dess bildförändring bedömde vi att funktionens resultat innefattade mer än förväntat och att 
resultaten den gav skulle benämnas under parametern bildförändring, snarare än tempo.  
 
3.2.7 Normalisering 
För att praktiskt kunna jämföra värden mellan olika parametrar valde vi att normalisera datan. 
Varje parameters värden befann sig på egna skalor, vilket gör jämförelser opraktiska.. För att 
kunna göra jämförelsen valde vi att normalisera datan. I skalan för upplevd mättnad kan värden 
befinna sig mellan 0 och 1 (Levkowitz & Herman 1993). Eftersom vår jämförelse av CCV kan 
innehåll ett maximum av 27 färger per bild kan värden av en jämförelse av upplevd färgton ge 
värden på en skala mellan 0 och 54. Skalan för värden på ljushet kan befinna sig mellan 0 och 
255, vilket vi kunde avläsa genom test av olika RGB-värden för vår ekvation 5. Genom att 
jämföra två bilder som vi ansåg hade absolut största möjliga skillnad i upplevd kontrast fann vi 
att dess värden kan befinna sig mellan 0 och 243,95. Skalan för värden av bildförändring ligger 
mellan 0 och 150, vilket beror på att det är den undre och övre gränsen för längden av en 
filmtrailer i sekunder. Vid normaliseringen av vår data skrev vi en funktion (se bilaga 16) som 
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kunde normalisera samtliga värden till en skala mellan 1 och 10 där en etta betyder att 
parametrarnas värden var helt olika, och tio att de var indentiska.  
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3.3 Enkätundersökning 
För att de resultat vi beräknade i vår digitala analys skulle överensstämma med mänskliga 
åskådare behövde vi först vikta parametrarna mot mänskliga resultat. Detta gjordes genom ett 
internetformuläret (se bilagor 17 till 19) där deltagaren fick se på två trailers (utan ljud) och 
gradera dem på en skala (1-10) hur visuellt lika personen tyckte att varje par var. En kvantitativ 
undersökning, som gjordes online för att undvika yttre påverkan.  
 
Formuläret, med länkar till 13 olika par trailers, las upp på sociala medier för att få in så många 
svar som möjligt. I Simone et al:s undersökning om upplevd kontrast delades deltagare in i två 
kategorier, experter och inte experter, där experter innebar att de hade erfarenhet av färglära, 
bildbehandling, fotografi eller liknande. För vår undersökning gjorde vi detta genom 
användning av tre frågor om deltagarnas erfarenhet av 
filmskapande, fotografi och filmtittande (se bilaga 18). Utifrån detta kunde vi dela in deltagare i 
två kategorier, erfarna deltagare och oerfarna deltagare. I figur 5 nedan följer ett schema för 
enkäten. 

figur (5) 
 
För att kunna bestämma ett mindre dataset var vårat urval av trailers alla Oscarsnominerade 
bidrag 2013-2015 i kategorin “bästa film”. Dessa 26 filmers trailers jämförde vi i slumpmässigt 
lottade par, enligt tabell 1. Paren var alltså de par som deltagarna i undersökningen kunde välja 
bland, och som även programmet jämförde. För förhindra att deltagarna valde trailers de kände 
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igen tilldelades varje trailerpar i enkäten ett nummer, detta för att ge en jämnare spridning på 
svaren. 
 

tabell (1) 

 Filmer Genrer 

Par 1 Gravity & Her Sci-Fi, Thriller & Drama, Romantik 

Par 2 Lincoln & Whiplash Biografi, Drama & Drama, Musik 

Par 3 Silver Linings Playbook & Selma Komedi, Drama & Biografi, Drama 

Par 4 Lés Miserables & The theory of everything Drama, Musikal & Biografi, Drama 

Par 5 Beasts of the southern wild & 12 years a slave Drama, Fantasy & Biografi, Drama 

Par 6 Birdman & Philomena Komedi, Drama & Biograi, Drama 

Par 7 Boyhood & Amour Drama & Drama, Romantik 

Par 8 Nebraska & American Sniper Komedi, Drama & Action, Biografi 

Par 9 Wolf of Wall Street & Argo Biografi, Komedi & Drama, Thriller 

Par 10 Django: Unchained & Captain Philips Västern & Biografi, Drama 

Par 11 Life of Pi & American Hustle Äventyr, Drama & Brott, Drama 

Par 12 Grand Budapest Hotel & Imitation Game Äventyr, Komedi & Biografi, Drama 

Par 13 Dallas Buyer's Club & Zero Dark Thirty Biografi, Drama & Drama, Historia 

 
 

3.4 Viktning och jämförelse 
Slutligen hade varje trailerpar en vektor innehållande varje jämförd parameter, men innan varje 
trailerpar kunde beskrivas med ett värde viktades de fem olika parametrarna mot enkätsvaren 
(se 3.3). I undersökningen vägdes alltså programmets parametrar mot hur deltagarna tolkat den 
total visuella likheten/olikheten. Detta gjordes för att kunna veta vilka parametrars värden som 
väger tyngst vid jämförelse med mänsklig perception. 
 
Beräkningen gjordes i Matlab, och viktades mot enkätdeltagarnas svar. Eftersom vi bad 
deltagarna i undersökning besvara frågor angående trailerparen delade vi in datan i tre 
kombinationer: 
 

1. “Hur visuellt lika tycker du de två trailerna är?” (benämns härefter som Vis) 
2. En kombination av “Hur visuellt lika tycker du de två trailerna är?” och “Hur 

visuellt lika var trailernas färger?” (benämns härefter som Vis+färg) 
3. En kombination av “Hur visuellt lika tycker du de två trailerna är?”, “Hur 

visuellt lika var trailernas färger?” och “Hur lika var trailernas genomsnittliga 
tempo?” (benämns härefter som Vis+färg+tempo) 
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För varje kombination undersöktes vikten utifrån svar från både erfarna och oerfarna deltagare 
(benämns härefter totala), svar från endast erfarna deltagare (benämns härefter erfarna) och 

svar från endast oerfarna deltagare 
(benämns härefter oerfarna). 
 

figur(6)  
 
 
 

i }  { ∈ N : 1 < i < t i  ∀ ((Enkät(i) ) (i) )− I < f < (Enkät(i) )+ I ekvation (6) 
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Ekvation (6) ska uppfyllas för varje filmtrailer  till en övre gräns ,i)( t)(  

där  = ett medelvärde för alla svar från filmtrailer ,nkät(i)E i)(  

 = en förbestämd maxgräns för hur nära ekvationen måste vara varje enkätsvar förI
= [Ljushet, Kontrast, Färgton, Mättnad, Tempo] för varje filmtrailer ,L(i), (i), (i), (i), (i)][ K F M T i)(  

och  = viktningen av ovanstående parametrar, som stegas i storleken .x, z, , ][ y u v s )( ′  

 
Vi testade manuellt vilka värden på variabler som gav minst spridning, jämfört med 
enkätsvaren, för alla trailerpar. Detta gjordes för varje kombination och de variabler vi kunde 
optimera var: antalet trailers , hur små steg x,y,z,u,v förändras  och hur noggrannt)( s )( ′  

ekvationens lösning bör vara . Om differensen i programdatan jämfört med enkätdatan varI)(  

mindre än ett i avstånd (på en skala mellan 1 och 10) för ett trailerpar ansågs det som noggrannt. 
Vid beräkningen valde vi även att inte använda data från trailerpar som vi ansåg förvrängde 
vikten, exempelvis par med en låg svarsfrekvens.  
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4. Resultat 
 

4.1 Programmets jämförelser 
I tabell 2 nedan finns resultat för programmets jämförelser av de olika trailerparen. Varje 
parameters värde är normaliserad till en skala mellan 1 och 10 (se 3.2.7). För icke normaliserade 
värden, se bilaga 3. 

tabell (2) 

 Normaliserad data(0 = identiskt, 10 = helt olika) 

 
Trailerpar 

Upplevd 
mättnad 

Upplevd 
färg 

Upplevd 
ljushet 

Upplevd 
kontrast 

Upplevd 
bildförändring 

Par 1 Gravity & Her 1.4041 5.8716 1.2494 1.5058 9.9817 

Par 2 
Lincoln & 
Whiplash 2.8216 5.4610 2.0989 1.1582 9.9943 

Par 3 
Silverlinings 
Playbook & Selma 1.6633 4.1397 1.6934 1.2554 9.9946 

Par 4 

Lés Miserables & 
The theory of 
everything 2.4580 4.1489 1.0945 1.2139 9.9989 

Par 5 

Beasts of the 
southern wild & 12 
years a slave 2.3554 3.7699 1.6167 1.8970 9.9904 

Par 6 
Birdman & 
Philomena 1.9666 5.0721 1.3826 1.0281 9.9757 

Par 7 Boyhood & Amour 1.7200 5.7169 1.7002 1.4667 9.9129 

Par 8 
Nebraska & 
American Sniper 1.9090 4.8962 1.1336 1.2712 8.2843 

Par 9 
Wolf of Wall Street 
& Argo 1.1638 3.6875 2.0037 1.0831 9.9835 

Par 10 
Django: Unchained 
& Captain Philips 1.5724 4.2543 1.0305 1.0864 9.9893 

Par 11 
Life of Pi & 
American Hustle 3.6838 5.3602 1.0253 1.5023 9.9967 

Par 12 

Grand Budapest 
Hotel & Imitation 
Game 1.2745 5.3960 2.2979 1.3233 9.9737 

Par 13 
Dallas Buyer's Club 
& Zero Dark Thirty 2.4292 4.4258 1.8055 1.0499 9.9963 
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4.2 Deltagarnas jämförelser 
 
Undersökningen besvarades 142 gånger och utav de 13 olika trailerparen blev distributionen 
följande (figur 7); 

 

          figur (7) 
 

För varje deltagare samlade vi in data på deltagarnas kön, ålder och erfarenhet av film och foto. 
Fördelning mellan kvinnor och män var 43% mot 57% och åldrar mellan 19-58 år. Antalet 
erfarna var 80, och antalet oerfarna var 62.  
 
I figuren (8) nedan visas deltagarnas svar gällande trailerparens likheter. 

figur (8)  
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5. Analys 
Här analyserar vi mätdata från resultat av programmet och undersökningen. Därefter gör vi 
en jämförelse av båda genom att vikta programmets resultat med avseende på deltagarnas 
jämförelser.  
 

5.1 Analys av resultat 
För programmet kunde vi se ett par intressanta resultat. För alla parametrar förutom den 
upplevda bildförändringen var de flesta värden i nedre halvan av skalan. Detta tyder på att 
visuella information för många av trailerparen skiljde sig väldigt mycket. Gällande den upplevda 
bildförändringen är alla trailerpar förutom nummer 8 närmast identiska (se tabell 2, under 4.1). 
 
Gällande undersökningen kunde vi avläsa intressanta resultat både om deltagarna i sig och 
deras jämförelser. Deltagarnas åldersspann må ha varit stort men medelåldern var helt klart i 
den nedre änden av spannet med endast 22,3 år. Könsfördelningen var ganska jämn med en 
skillnad på 14%. Det genomsnittliga antalet deltagare per trailerpar var 10,9/trailer, med 22 
deltagare för trailerpar 1 som det högsta antalet deltagare, respektive 4 deltagare för trailerpar 11 
som det lägsta. Detta tyder på en stor spridning av svar för de olika trailerparen. 7 av 13 
trailerpar har graderats under 5 på skalan vilket kan kännas rimligt då det finns nästan lika 
många trailerpar på vardera sida om 5:an.  
 

5.2 Jämförelse av resultat 
För att kunna göra en jämförelse av våra olika resultat valde vi att beräkna en vikt för varje 
parameter som kunde motsvara enkätsvaren. Vid beräkning av vikten valde vi att inte inkludera 
data från vissa trailerpar som vi ansåg förvrängde vår vikt. Exempel på detta var trailerpar 3 och 
10 som visade stor skillnad mellan enkätsvar och programmets data för samtliga kombinationer. 
Trailerpar 11, 12 och 13 valdes bort ur beräkningen av vissa kombinationer då de hade färre 
deltagare. Parametern bildförändring förvrängde samtliga kombinationers data och valdes 
därför bort helt ur beräkningarna. 
 
Vikterna för kombinationerna totala Vis och erfarna Vis gav lägst genomsnittlig differens 
applicerat på alla trailerpar. Även oerfarna Vis gav lägre differens än de två andra oerfarna 
kombinationerna, men dess differens var betydligt sämre än totala Vis och erfarna Vis. I 
tabeller 3 till 5 och figurer 9 till 14 nedan följer vikterna, en jämförelse mellan program- och 
enkätdata, och den genomsnittliga differensen. Om ekvation 8 uppfylls för en film  anser vii)(  

att det är en träff; att programmet hittar samma likhet/olikhet som deltagarna i 
enkätundersökningen. Detta syns tydligt i stapeldiagrammen (figur 10, 12, 14).  
 
 < 1Enkät(i) (i)|| − Programviktad  || ekvation (8) 

 
Efter systematiska manuella tester av olika värden kom vi fram till att erfarna Vis var mest 
träffsäker med följande variabler: ett set av 8 trailerpar (t = 8) med steglängden s’ = 0.013 och 
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en maxgräns på felmarginalen  I = 0.544. Se 3.4 för ingående förklaring om hur dessa värden 
används. 
 

tabell (3) 

Vikt beräknad utifrån Totala Vis 

Mättnad Färgton Ljushet Kontrast Genomsnittlig differens 

0.728 0 0.84 1.456 0.7451 

 

     figur (9) figur (10) 
 

tabell (4) 

Vikt beräknad utifrån Erfarna Vis 

Mättnad Färgton Ljushet Kontrast Genomsnittlig differens 

0.504 0 1.246 1.204 0.705738 

 

     figur (11) figur (12) 
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tabell (5) 

Vikt beräknad utifrån Oerfarna Vis 

Mättnad Färgton Ljushet Kontrast Genomsnittlig differens 

0.325 0.195 0.377 1.807  0.9687 

figur (13) figur (14) 
 
5.2.1 Bildförändring 
Som tidigare nämnt kunde inte information om parametern upplevd bildförändring eller 
enkätsvar från frågan “Hur lika var trailernas genomsnittliga tempo?” användas vid beräkning 
av vikterna. I figur 15 nedan visas hur de jämför sig med varandra. Deltagarna i undersökningen 
såg mycket större skillnader i tempo/bildförändring än programmet kunde, och inget trailerpar 
hade en likhet inom 1 av varandra. 
 

 
 
 
 
 
figur (15) 
 
 
 
 
 

 
5.2.2 Träffsäkerhet 
I en tidigare undersökning (Zhou et al. 2010) har man lyckats klassificera trailers efter genre 
med ca 70-75% träffsäkerhet. Detta kan jämföras med vårat resultat (se figur 12) med en 
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träffsäkerhet på cirka 75%, men ta i beaktning att våran studie är väsentligt mindre och jämför 
färre parametrar, på ett jämförelsevis litet dataset. Klassificering av ett sådant subjektivt 
medium som rörlig bild är svårt att få hundra procent träffsäkert. Bildförändringen som Matlab 
beräknade tyder på att bildförändringen var nästintill identisk oavsett trailer. Mer om det i 
diskussionsdelen. 
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6. Diskussion 
Här diskuterar vi undersökningen. Vi ger råd för framtida undersökningar och möjliga 
tillämpningar för den informationen vi fått ut. Inledningsvis börjar vi med metodkritiken, och 
därefter diskussionen (se 6.3). Vi la stor vikt vid kapitel 6.2 Framtida undersökningar, som bör 
kunna bidra till de personer som kan tänkas göra liknande undersökningar inom ämnet. 
 
 

6.1 Metodkritik 
Möjliga felkällor i vår metod. Vi fokuserar på vårat program, enkäten, viktningen av 
parametrar samt länkarna mellan enkät och program.  
 
6.1.1 Bildförändring 
Som tidigare nämnt (se 3.2.6) insåg vi att den funktion vi tagit fram för att beräkna tempo 
snarare tog fram ett värde för mängden bildförändring i trailern. Detta gjorde att datan vi fick 
från enkätfrågan “Hur lika var trailernas genomsnittliga tempo?” blev svårare att jämföra med 
datan för bildförändring. Huruvida den fortfarande var användbar eller inte beror på hur 
enkätdeltagarna tolkat tempo.  
 
6.1.2 Enkäten 
Eftersom vi fick få svar gentemot antalet trailers var reliabiliteten i våra resultat låg. Detta 
förvärrades av det faktum att fördelningen av svaren inte var jämn. Det var inte tillräckligt att 
länkarna i enkäten (se bilaga 19) saknade namn eller på annat sätt avslöjade vilka trailers som 
fanns bakom. Ett bättre tillvägagångssätt hade varit att automatiskt fördela trailerpar till 
deltagarna. 
 
Frågan “Uppskatta hur mycket film du ser under en vecka” saknade en enhet, vilket ledde till 
förvirring bland vissa deltagare. Men vi är av åsikten att det inte bör ha påverkat resultatet 
nämnvärt då vi hade ytterligare två frågor som vägde tyngre vid indelningen av deltagare i 
kategorierna experter och inte experter. Själva jämförelsen mellan trailers var svår för 
deltagarna eftersom flera upplevde att de hade glömt mycket av trailernas innehåll innan 
jämförelsen skulle göras.  
 
Även om vi i vår enkät bad deltagarna att bortse från semantiskt innehåll, samt urskilja 
genomsnittligt tempo, tror vi att det var svårt efter att ha sett en så lång videosekvens.  
  
6.1.3 Indata 
Vissa av trailerna i vår undersökning innehöll information som påverkade den data vi fick ut, 
både från vårat program och enkätsvaren. 8 av 26 trailers innehöll vattenstämplar. Vi anser att 
dessa hade liten påverkan på programmets resultat, eftersom de var så pass små, men de kan ha 
påverkat användarnas svar. Följande är en kommentar från en deltagare: 
 

“Varför var det en Apple logo nere i högra hörnet?” 
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Samma användare uppmärksammade även loggan i ytterligare en trailer. Detta tar 
uppmärksamhet från själva jämförelsen.  
 
Ytterligare en trailer som kan ha påverkat datan är “Amour”, som innehöll undertexter. 
Undertexter i trailern medför påverkan på samtliga parametrar i programmet men framförallt 
kontrasten. Vi ville att deltagarna skulle försöka bortse från semantik i trailerna men 
undertexter gjorde det ännu svårare. Dessa fel hade vi kunnat rätta till genom att vara 
noggrannare vid val av trailers. 
 
Trailern för “Nebraska” är svartvit, och eftersom vårat program är gjort för att analysera 
information på samma sätt som en människa, vilket inkluderar färgseende, kommer data som 
tar hänsyn till färg i analys av trailern vara felaktigt. De två metoder som påverkades av detta var 
beräkningen av färgton och bildförändring. Båda dessa metoder var utformade med hjälp av 
CCV-jämförelser  som bygger på jämförelser av de olika färgerna och antal sammanhängande 7

pixlar, men i en svartvit bild finnar man som högst tre olika färger (svart, grå, vit), så funktionen 
har mycket mindre information att gå på (än de ursprungliga 27 färgerna). Samma problem 
hittades i tidigare studier:  
 

“Our results leave room for improvement, [...] some movies were filmed in black and 
white, making their scene features quite different from those present in the modern day 
trailers.” (Zhou et al 2010, p. 4) 

 
6.1.4 Viktningen 
Då vi redan fastställt att det fanns felkällor i utformningen av vår enkät förstår man även att 
beräkning av parametrarnas vikter påverkats av detta.  
 
Vid beräkningen av viktningen skrev vi en funktion som inte var helt automatiserad, det vill säga 
att vi manuellt ändrade vissa variabler för att optimera resultatet. Detta resulterade bland annat 
i att vi valde bort vissa trailerpar och en parameter ur vår optimering. Hade vi lyckats 
automatisera processen hade vi säkerligen fått en oändlig mängd resultat med mer eller mindre 
vikt olika på parametrar, och i så fall hade vi kunnat hitta en klart bättre viktning. Det hade varit 
intressant att undersöka hur den viktningen hade förhållit sig till en ny undersökning med nya 
enkätsvar. 
 
Då varje viktning gjordes på 8-9 trailerpar så fanns risken att den gav ett sämre värde än om 
man skulle köra jämförelsen på en stor datamängd. Om viktningen kunde göras med ett större 
antal trailers med stort antal enkätsvar bör resultatet förbättras.  
 

6.2 Framtida undersökningar 

7  CCV, Color Coherence Vector, se avsnitt 2.2.3 
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Här diskuterar vi hur kvalitén på liknande undersökningar i framtiden skulle kunna 
förbättras, och ger förslag på alternativa inriktningar.  
 
6.2.1 Presentation av filmtrailers i enkäten 
Ett alternativ till att se två trailers efter varandra hade varit att endast se ett antal bilder från 
båda filmklippen (sida vid sida), och sedan låta deltagaren avgöra hur visuellt lika de var. Nya 
komplikationer uppstår när man måste ta ställning till hur många bilder som ska visas, och 
framförallt; vilka? Något vi upptäckte under utvecklingens slutskede var att om vi skrev ut 
bildserien (se bilagor 1 och 2) vi analyserade, så fick vi en ganska bra överblick över både färg 
och bildförändring. Det ska tillägas att vi då var väldigt insatta och visste precis vad som letades 
efter, möjligtvis skulle en utomstående inte alls uppleva det lika överskådligt. Presentationen 
blir således mycket viktigt. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att visa två trailers samtidigt, 
sida vid sida.  
 
Undersökning av mänsklig perception är en vetenskap i sig. Vi ser en tendens att den är väldigt 
viktig för undersökningar som den här och bör således läggas stor vikt vid (speciellt under 
förarbetet till undersökningar och skapande av program, eller liknande). Exempelvis lät vi 
deltagare svara på enkäten över internet, på sina egna datorer (vi bad deltagarna att inte 
använda mobiltelefoner/surfplattor) vilket gjorde att alla tittade på sin egen skärm och i sin 
egen miljö. Detta gör givetvis att färgåtergivning och den generella upplevelsen kan variera. Ett 
bättre resultat bör uppnås genom att ta in deltagare i en kontrollerad miljö.  

 
6.2.2 Optimering av beräkningsmetoder 
Beräkningsmetoderna kan finslipas, exempelvis medelvärdesberäkningarna av de olika 
parametrarna för varje trailer (se 3.2) skulle troligtvis kunna göras på ett mer träffsäkert sätt. 
Ett tillägg till CCV-metoden för hantering av svartvita bilder är en möjlig tillämpning för 
framtida studier inom bildanalys. I framtiden kan det även rekommenderas att beräkningen av 
vikter automatiseras så att samtliga möjliga vikter och kombinationer av data kan tas fram. 
  
6.2.3 Tips 
Ett konkret tips för liknande implementation av film- eller videoanalys är att utveckla 
programfunktionerna som funktioner av stillbilder oavsett om avseendet är analys av rörlig bild 
eller inte; det är effektivt under utvecklingsfasen, rörlig bild är i grund och botten stillbilder så 
de behöver inte ändras särskilt mycket, och de blir enkelt att verifiera. Det medför även att 
programmet kan få fler användningsområden. 
 
6.2.4 Möjlig påbyggnad till denna studie 
Slutligen bör det nämnas en, i vår mening, lovande påbyggnad av denna undersökning är att 
inkludera en analys av ljudspåren från filmklippen. Detta skulle lägga till en helt ny dimension, 
och var något vi hade tänkt att göra från början, men tiden fanns inte till.  
 

6.3 Undersökningsstudien 
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I detta kapitel diskuterar vi om delfrågorna har besvarats, studiens olika delar samt fler 
användningsområden för informationen från undersökningen.  
 
6.3.1 Hur bra stämde programmets resultat med undersökningsgruppen? 
I problemformuleringen använde vi termen åskådaren för att benämna undersökningsgruppen 
och det kan tolkas som ett uttryck för alla. Eftersom vi har tittat på en grupp bestående av 
främst ungdomar i tjugoårsåldern ur vårat kontaktnät är deltagarna antagligen för homogena 
för att säga att resultatet stämde för alla. För den grupp vi faktiskt tittade på stämde 
programmets resultat ganska bra, men fler jämförelser och enkätsvar behövs för att bevisa det 
helt, vilket stöds av påståendet från Lienhart, et al. (1997): 

 
“During our experiments we observed that the results of the video comparison 
algorithms improved with the size of the database. This suggests that the proposed 
algorithm is appropriate for large video archives of thousand of hours” 
 

Vi såg att viktning på vad vi ansåg som erfarna deltagare gav ett bättre resultat jämfört med 
viktning på oerfarna (se figur 14) och viktning på totala (se figur 10). Detta finner vi även stöd 
för i undersökningen “Measuring perceptual contrast in images” (Simone et al 2012, p. 10): 
 

“Experts agree more upon the contrast in the image than non-experts”  
 
6.3.2 Kan vi säga något om trailers tempo, trots att vi endast tittar på stillbilder? 
Vi misstänkte att bildförändringen var mer lik i trailers jämfört med långfilmer, men inte att den 
skulle vara närmast identisk, oberoende av genre eller stil. Detta verkade konstigt och felaktigt 
till en början men efter att ha studerat klippen och bilderna, som programmet analyserat, ansåg 
även vi att bildförändringen faktiskt var ytterst snarlik. Detta går i linje med vad Lisa Kernan 
(2004) skrivit i sin bok - att filmtrailers har blivit en egen genre - och kan betyda att 
bildförändringen inte behöver undersökas i framtida undersökningar (i syftet att få fram 
tempot). Den undersökning vi gjort kan såklart inte ses som ett bevis för att bildförändringen är 
nästan konstant, men det kan vara en fingervisning. Det är mycket möjligt att det behövs ett 
större set av stillbilder för att kunna noggrant avgöra tempot med hjälp av bildförändringen.  
 
Men hur kommer det sig att bildförändring var så lik ur programmets synvinkel medan 
deltagarna i undersökningen kunde se stora skillnader i tempo? En teori vi har är att eftersom 
trailerna har ett växlande tempo var det genomsnittliga tempot alldeles för svårt att bedöma, 
och det intryck av tempo som trailerna gav nära slutet också blev det tempo deltagarna 
noterade. Om man skulle göra om undersökningen vore det intressant att titta på vad 
programmet säger angående bildförändringen i den senare delen av trailern jämfört med 
deltagarnas svar på det “genomsnittliga” tempot. En ytterligare möjlig faktor är att samplingen 
kan ha varit för sparsam, vilket skulle innebära att programmet missade sekvenser med klipp 
tätare än varje sekund.  
 
6.3.3 Enkäten 
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Det största problemet med undersökningen, som vi upplevde det, var att lyckas få deltagaren att 
bortse från det semantiska innehållet. Den mest attraktiva undersökningen hade sannolikt varit 
att jämföra deltagarnas svar med ett program som kunde ta hänsyn till semantiskt innehåll, och 
analysera hela filmer.  
 
Det paret som delade programresultaten och enkätsvaren som mest var som vi ser par 3 eller 
par 11 (se tabell 2). Par 11 sågs endast av 4 personer, så det var inte förvånande att den skiljde så 
mycket. För par 3 däremot tror vi att den stora skillnaden berodde på flera faktorer som 
påverkat deltagarnas omdöme. För det första var antalet deltagare som sett trailerpar 3 endast 
9, vilket var under medelantalet 10,9 deltagare per trailerpar, vilket gjorde trailerparet mindre 
kvantitativt trovärdigt. För det andra tror vi att deltagare påverkats av semantiken i de båda 
trailerna, i större utsträckning än i de andra paren. Det är också möjligt att i just dessa par var 
färgtonen (som programmet viktade bort helt) en stark markör, men att i resten av paren var 
den inte så kraftigt utmärkande.  
 
6.3.4 Urvalet 
Av de 26 trailers (se tabell 1) vi analyserade var 21 av dessa av genren “drama”, och 7 av dessa 
var även av genren “biografi” vilket var över en fjärdedel av hela mängden. Detta dataset kan ha 
varit av en mer homogen karaktär (men som vi nämnt tidigare; samma genre behöver inte 
nödvändigtvis tyda på en liknande film), vilket kan ha medfört större krav på programmets och 
deltagarnas förmåga att hitta skillnader. 
 
6.3.5 Viktning av parametrar 
Till skillnad från studien av Lienhart et al. 1997 har vi lyckats bestämma en viktning av våra 
visuella parametrar som stämde överens med vår undersökningsgrupp. I deras studie är det upp 
till användaren av programmet att ange vikten för varje önskad parameter.  
 
Av vår viktning att bedöma; 
 
 .7 ättnaden, ärgton, 0.8 jushet, 1.5 ontrast0 *m 0 * f   * l   * k (Se tabell 4) 

 
så erbjöd färgtonen noll information. Både ljushet och kontrast vägde tungt, vilket kan vara för 
att de funktionerna var baserade specifikt på hur människor upplever storheterna. Då både 
färgton- och bildförändringsfunktionerna byggde på CCV-metoden (se 2.2.3) kan man vid första 
anblick undra om inte vår implementation av metoden var felaktig, men då vi kontrollerade 
båda metoderna kan vi konstatera att de fungerade som de skulle. Det är inte omöjligt att 
färgtonen viktades som noll, eftersom dess värden efter jämförelsen var markant högre än 
resten av parametrarna, vilket skulle betyda att vårat program fann att färgtonen mer lik i 
trailerparen. Det skulle förklara varför viktning på kombinationen Vis (se 3.4) gav bättre resultat 
än när data för kombinationer som tog mer hänsyn till färg (Vis+färg och Vis+färg+tempo) 
användes. Vår viktning visar även att viktning på erfarna deltagares svar av Vis gav bättre 
resultat än när vi även tog hänsyn till oerfarna deltagares svar. Undersökningar på området som 
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vi tagit del av stödjer detta, och intuitivt känns det fullt möjligt, eftersom djupare förståelse 
inom ett ämne öppnar upp ögonen för detaljer som tidigare inte gick att urskilja.  
 
6.3.6 Ytterligare användningsområden 
Förutom medieklassificering finns några andra möjliga tillämpningar för ett program som vårat. 
Man kan tänka sig att delar av programmet kan vara användbart som insticksmoduler till 
filmbearbetningsprogram, exempelvis “Adobe After Effects”. Både den upplevda kontrasten och 
upplevda ljusheten skulle kunna användas, med viss modifikation givetvis, för att avgöra om en 
bild är mer eller mindre tilltalande för en människa. Ytterligare ett scenario vore som ett 
analysverktyg för att kunna objektivt jämföra en egen produktion med material man hämtat 
inspiration från. 
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7. Slutsatser 
“Hur väl kan vi med Matlab jämföra stillbilder från filmtrailers utifrån 
färgmättnad, färgton, kontrast, och ljushet, och därmed hitta (för åskådaren) 
visuellt liknande trailers?” 
 
I enlighet med resultaten vi fått, så kunde vårat program hitta samma likhet/olikhet i 10 av 13 
trailerpar som undersöknings mänskliga deltagare. Vi såg utifrån datan att deltagare som föll 
inom kategorin erfarna gav ett bättre resultat när vi viktade de olika parametrarna (se figur 12). 
Vi finner alltså att jämförelsen är fullt möjlig.  
 
Skillnaden mellan åskådarna och programmet 
Kontrast och ljushet var de parametrar som innehöll mest information (det vill säga viktades 
tyngst). Om det var för att dessa två tog störst hänsyn till den mänskliga uppfattningen, och 
således gav bäst värden, eller om de faktiskt vägde tyngst för jämförelsen kunde vi inte avgöra. 
Färgton var en parameter som vårt program viktade som redundant, eller mycket låg, och den 
gav alltså ytterst lite information.  
 
 .7 ättnaden, ärgton, 0.8 jushet, 1.5 ontrast0 *m 0 * f   * l   * k (se tabell 3)  

 
Bildförändringen kan bortses från, för amerikanska trailers (Lisa Kernan, 2004), då 
skillnaderna var ytterst små (se figur 15). 
 
Våra resultat tyder på att tidigare erfarenhet av film och/eller fotografi ger ett resultat som 
stämmer bättre överens med vårat program. 
 
Vetenskaplig relevans 
Vi anser att undersökningen som gjorts var en kombination, av tidigare undersökningar, som ej 
gjorts tidigare. Vi kan inte faktamässigt bevisa att det är så, men vi säger det inte heller på lösa 
grunder. I de tidigare undersökningarna vi gick igenom kunde vi se flerta tendenser som tyder 
på detta.  

● De flesta undersökningarna använde sig av rörlig bild istället för stillbilder. I denna 
undersökning har stillbilder gett användbara resultat. 

● De flesta undersökningar hade oavsett syfte en metod som utgick från att analysera video 
utifrån dess semantiska innehåll. Vi bortsåg från det semantiska innehållet och tittade 
enbart på det visuella.  

● Den kombination av parametrar som vi valde för bildanalysen har vi inte sett i någon 
tidigare undersökning.  

● Tidigare resultat har inte tagit direkt hänsyn till hur människor upplever film. Våra 
parametrar viktades direkt mot en undersökningsenkät med mänskliga deltagare.  

Återigen, ingen av ovanstående punkter var något vi kunde bevisa men de pekar alla mot att 
undersökningen hade sin egen nisch, och bör således (förhoppningsvis) ha givit något bidrag till 
forskningen på området.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Samplade stillbilder från Grand Budapest Hotel. 
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Bilaga 2 
Samplade stillbilder från American Hustle. 
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Bilaga 3  

Tabell 6 

Tabell 6 

 
Trailerpar 

Upplevd 
mättnad 

Upplevd 
färgton 

Upplevd 
ljushet 

Upplevd 
kontrast 

Upplevd 
bildförändring 

Par 1 Gravity & Her 0.0449 29.2296 7.0654 13.7087 0.3049 

Par 2 
Lincoln & 
Whiplash 0.2024 26.7659 31.1347 4.2868 0.0943 

Par 3 
Silverlinings 
Playbook & Selma 0.0737 18.838 19.646 6.9219 0.0901 

Par 4 

Lés Miserables & 
The theory of 
everything 0.162 18.8931 2.6769 5.7986 0.0186 

Par 5 

Beasts of the 
southern wild & 
12 years a slave 0.1506 16.6192 17.474 24.3146 0.1598 

Par 6 
Birdman & 
Philomena 0.1074 24.4326 10.8416 0.7611 0.4049 

Par 7 
Boyhood & 
Amour 0.08 28.3014 19.8395 12.6499 1.4513 

Par 8 
Nebraska & 
American Sniper 0.101 23.377 3.7853 7.3505 28.5952 

Par 9 
Wolf of Wall 
Street & Argo 0.0182 16.1248 28.439 2.252 0.2749 

Par 10 

Django: 
Unchained & 
Captain Philips 0.0636 19.5255 0.8646 2.3411 0.1787 

Par 11 
Life of Pi & 
American Hustle 0.2982 26.1612 0.7176 13.6155 0.0543 

Par 12 

Grand Budapest 
Hotel & Imitation 
Game 0.0305 26.3757 36.7751 8.7637 0.438 

Par 13 

Dallas Buyer's 
Club & Zero Dark 
Thirty 0.1588 20.5548 22.8225 1.3534 0.0613 
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Bilaga 3  
Kod för funktionen get_value. Beräknar en vektor bestående av uppmätta parametrar. 
Använder funktioner i bilagor 4 till 15.
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Bilaga 4 
Kod för funktionen ladda_trailer. Läser en trailer och samplar stillbilder. 
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Bilaga 5 
Kod för funktionen allCCV. Beräknar en medel-CCV och samtliga CCV för en trailer. Använder 
sig av funktionen getCCV (se bilaga 6).
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Bilaga 6 
Kod för funktionen getCCV. Beräknar CCV för en bild. Ursprungligen av Badr, T. (2015)
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Bilaga 7 
Kod för funktionen mattnad. Beräknar den upplevda mättanden.
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Bilaga 8 
Kod för funktionen ljushet. Beräknar den upplevda ljusheten.
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Bilaga 9 
Kod för funktionen percKont. Beräknar den upplevda kontrasten. Använder sig av funktionen 
dog (se bilaga 10).
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Bilaga 10 
Första delen av kod för funktionen dog (se bilagor 10 till 13). Beräknar difference of gauss i en 
bild. Ursprungligen av truc, V. (2011). 
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Bilaga 11 
Fortsättning av kod för funktionen dog (se bilagor 10 till 13). Beräknar difference of gauss för en 
bild. Ursprungligen av truc, V. (2011). 
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Bilaga 12 
Fortsättning av kod för funktionen dog (se bilagor 10 till 13). Beräknar difference of gauss i en 
bild. Ursprungligen av truc, V. (2011). 
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Bilaga 13 
Fortsättning av kod för funktionen dog (se bilagor 10 till 13). Beräknar difference of gauss i en 
bild. Ursprungligen av truc, V. (2011).
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Bilaga 14 
Kod för funktionen samma_scen. Beräknar upplevd bildförändring en trailer. Använder sig av 
funktionen jamfor_CCV (se bilaga 15). 
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Bilaga 15 
Kod för funktionen jamfor_CCV. Beräknar skillnaden mellan koherenta och inkoherenta CCV 
för en trailer.
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Bilaga 16 
Kod för funktionen get_sol. Beräknar vikt av varje uppmätt parameter.
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Bilaga 17 
Kod för funktionen normalize_var. Beräknar en normalisering av en uppmätt parameter.
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Bilaga 18 
Första sidan på deltagarenkäten (se bilagor 18 till 20).
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Bilaga 19 
Andra sidan av deltagarenkäten (se bilagor 18 till 20). Varje länk leder till ett trailerpar.  
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Bilaga 20 
Sista sidan i deltagarenkäten (se bilagor 18 till 20).  
 

 

55 



www.kth.se


