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Abstract 

In international water, there are garbage-islands 15 times the size of Denmark. The reason is the 

garbage gets disposed in the ocean. If no action is taken, the weight of microplastic in oceans will 

be equivalent to the weight of all the fishes in the ocean. The main focus of this paper is the current 

situation of garbage in the shores of the Danish beaches. This problem represents a threat not only 

to the ecosystem but to the human population as well. We will thoroughly conduct an analysis of 

the issue, in order to determine the magnitude of the problem. Afterwards consequences will be 

examined to comprehend all aspects of the problem. We will implement an autonomous 

technological system that can be used to collect garbage.  
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Introduktion 

Dette projekt tager udgangspunkt i affald på de danske strande. Vores strande er fyldt med affald, at 

det ikke kun går ud over miljøet i land - men også miljøet på havet. Problemet er blevet alt for 

alvorligt og der skal gøres noget ved at løse det. 

Vi har alle prøvet at gå en tur langs stranden, hvorefter vi har bemærket at der af og til flyder skrald 

i land. Det er dog de færreste der ved at det kun er toppen af isbjerget. 

På verdens have vil det samlet antal af affaldsøer udgøre helt op til 15 gange større end Danmark. 

For hvert minut der går, bliver der smidt affald i verdenshavene svarende til en fyldt skraldebil. 1 

Hvis der fortsættes med at være skrald i havet, så vil det betyde at fiskene vil blive skadet eller dø. 

Ikke nok med det, så vil vedvarende organiske forurenende stoffer i havmiljøet blive fastgjort til 

overfladen af plastik vragrester. Flydende plastik i havet er blevet dokumenteret, at det skaber 

forurening og ender med at blive ført ud til de have i verden som indeholder mest skrald.2 

Der er dokumenteret at hvis ikke der tages hånd omkring problemet, vil udviklingen være så slemt, 

at vægten af plastik i oceanerne i 2050 vil svare til mere end vægten af alle fisk i havene. Ikke nok 

med at vi ødelægger miljøet og truer belastede dyrearter, så vil en stor del af den plastik, der sejler 

rundt i havene ende som mikroplastik.3 

Mikroplastik er så småt, at de bliver indtaget af havdyrene, dette vil medføre til at plastikken i sidste 

ende vil ende på vores tallerkener. 

Hvis ikke der bliver gjort noget ved problemet, så vil dette medføre til nogle alvorlige konsekvenser 

for os mennesker. Dette er årsagen til at vi vil finde ud af hvilke typer plastik det er som udgør den 

største trussel. Den viden vil vi bruge til at designe en løsning, som skal kunne fjerne lige præcis 

disse typer skrald, som man kan forvente at se på strandene. Hvilket type skrald som udgør den 

største trussel, vil vi komme yderligere ind på i det kommende afsnit.4 

 

 

                                                 
1 https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9110192/hvornaar-kommer-der-et-forbud-mod-mikroplastik/ 
2 https://www.cleanwater.org/problem-marine-plastic-pollution 
3 https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9110192/hvornaar-kommer-der-et-forbud-
mod-mikroplastik/  
4 https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/  

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9110192/hvornaar-kommer-der-et-forbud-mod-mikroplastik/
https://www.cleanwater.org/problem-marine-plastic-pollution
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9110192/hvornaar-kommer-der-et-forbud-mod-mikroplastik/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9110192/hvornaar-kommer-der-et-forbud-mod-mikroplastik/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/


Problemfelt 

Hvert år driver mere end 1000 tons affald på de danske strande, hertil ender mere end ⅔ af affaldet 

på bunden af havet.5 

På havet og havbunden kan det ses at plast, især plastemballageaffald såsom flasker og 

engangsposer udgør som den mest almindelige type affald. der findes i havmiljøet og på strandene. 

Dog fortsætter listen: Fiskenet, vatpinde, cigaretskod, engangslightere osv. 6 

Der bliver produceret 300 mio. tons plastik hvert år. Alt fra kæmpe nets til mikroplastik, som findes 

i body-scrubs og tandpasta. ) 7 Ud af de 300 mio. tons plastik, når 10 til 20 mio. tons ud til havet. 8 

Industrien er så stor, at man ikke kan stoppe produktion af plastik hver dag. Det er overalt, og 

mennesket har det mellem fingrene hele tiden. 

Plastik især er specielt, pga. dets holdbarheden. Dette gør også, at plastik bruges så stærkt både 

hjemme og handelsmæssigt. Det kan heller ikke nedbrydes biologisk, som også tilføjer til 

holdbarheden. Det tager faktisk over 200 år for plastik at starte med at nedbryde i naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/  
6 https://www.eea.europa.eu/da/miljosignaler/signaler-2014/naerbillede/affald-i-havene 
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/  
7 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-05-12-affalds%C3%B8er-i-havene-er-st%C3%B8rre-end-danmark  
8 http://www.takepart.com/article/2014/06/30/ocean-plastic-pollution-costs-13-billion-year-and-
your-face-scrub-part-proble  

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-05-12-affalds%C3%B8er-i-havene-er-st%C3%B8rre-end-danmark
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/
https://www.eea.europa.eu/da/miljosignaler/signaler-2014/naerbillede/affald-i-havene
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-05-12-affalds%C3%B8er-i-havene-er-st%C3%B8rre-end-danmark
http://www.takepart.com/article/2014/06/30/ocean-plastic-pollution-costs-13-billion-year-and-your-face-scrub-part-proble
http://www.takepart.com/article/2014/06/30/ocean-plastic-pollution-costs-13-billion-year-and-your-face-scrub-part-proble


Vi har lavet en liste over hvilke typer af affald, som udgør den største trussel, listen af skrald er 

hvad vi vil give et forsøg på at fjerne fra de danske strande/kyster. 

- Madpakker 

- Flasker 

- Plastik poser 

- Propper 

- Kopper, tallerkener, gafler, knive og skeer 

- Sugerør 

- Dåser 

- Papir poser.9 10 11 

Ovenstående liste over hvilke typer affald som fylder mest ude på havet, er hvad vi vil tage 

udgangspunkt i, når vi nævner affald i de danske strande/kyster.  

Eftersom det kan tage flere hundrede år for affald at blive nedbrudt, så er affaldet nødt til at ophobe 

sig et sted. Det sted hvor man kan forvente at se mest affald, bliver kaldt for ”The Thrash Vortex”. 

”The Trash Vortex” eller ”The Great Pacific Garbage Patch” er et sted midt ude i Stillehavet, hvor 

det meste af vores hav-affald ender. De roterende havstrømme trækker affaldet fra det nordlige 

(Nordamerika og Japan) ind til sig. Som materiale bliver fanget i havstrømmen, driver vinde og 

overfladestrømme vragdelene gradvist mod midten. 

                                                 
9 https://www.fairplanet.org/story/the-top-10-items-that-are-polluting-our-oceans/  
10 https://empoweryourknowledgeandhappytrivia.wordpress.com/2015/06/25/how-long-
does-it-take-a-plastic-bottle-to-decompose/  
11 https://www.thebalancesmb.com/how-long-does-it-take-garbage-to-decompose-2878033  

https://www.fairplanet.org/story/the-top-10-items-that-are-polluting-our-oceans/
https://empoweryourknowledgeandhappytrivia.wordpress.com/2015/06/25/how-long-does-it-take-a-plastic-bottle-to-decompose/
https://empoweryourknowledgeandhappytrivia.wordpress.com/2015/06/25/how-long-does-it-take-a-plastic-bottle-to-decompose/
https://www.thebalancesmb.com/how-long-does-it-take-garbage-to-decompose-2878033


 

Figur 1: Figuren viser "The Trash Vortex", hvor alt plastik bliver samlet i havstrømme og vinde. Plastikken 

bliver fanget i havstrømmene og trækkes fra stande ind til det dybe hav. 

Ikke alt plastik ender i ”The Trash Vortex”. Andre dele følger andre havstrømme, alt afhængigt af 

hvor man er i verden. Men det ér i havene, og det tager skade på dyrelivet og miljøet. Dyr, som fisk 

og fugle, indtager ofte affaldet ved fejltagelse, da det ofte ligner deres naturlige føde. Disse dele 

f.eks. plastik kan sidde fast i deres fordøjelsessystem og blokere for føde, der så resultere i 

dødsfald.12 

I 1999 fandt en organisation ved navn Algalita Marine Research Foundation ud af, at massen af 

plast oversteg massen af plankton med en faktor på seks. Dvs. seks tons plastik per et tons 

plankton.13 

Vi som mennesker indtager fisk og skaldyr som en del af vores kost, og i 2012 fandt man ud af at 

10 typer fisk indeholdt mikroplastik. 14 

Når vi spiser fisk, der indeholder mikroplast, kan det påvirke immunforsvaret, fødsel af foster, 

livsfarlige sygdomme som kræft og udviklingen af kroppen. 15 

                                                 
12 http://planetearth.nerc.ac.uk/news/story.aspx?id=1719 
13 thttps://youtu.be/rVwuPSLx2Xc 
14 
https://www.researchgate.net/publication/234010600_Occurrence_of_microplastics_in_the_gastrointestinal_tract_of_pel
agic_and_demersal_fish_from_the_English_Channel_Marine_Pollution_Bulletin_671_94-99 
15 http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/plastics.html  

http://planetearth.nerc.ac.uk/news/story.aspx?id=1719
https://www.researchgate.net/publication/234010600_Occurrence_of_microplastics_in_the_gastrointestinal_tract_of_pelagic_and_demersal_fish_from_the_English_Channel_Marine_Pollution_Bulletin_671_94-99
https://www.researchgate.net/publication/234010600_Occurrence_of_microplastics_in_the_gastrointestinal_tract_of_pelagic_and_demersal_fish_from_the_English_Channel_Marine_Pollution_Bulletin_671_94-99
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/plastics.html


Plastaffald i havet kommer fra mange forskellige steder, faktisk kommer hele 80 pct. af affald fra 

landjorden, som på baggrund af forskellige årsager er endt i havet. Hvis man ser på de landbaserede 

aktiviteter, så vil listen se således ud: 

- Lossepladser 

- Industri 

- udledninger fra stormflods afløb 

- ubehandlet spildevand 

- Turisme (affald efterladt på strande og kyster)16 

Eftersom denne liste kan være for stor at tage udgangspunkt i, så er vi nødt til at afgrænse området 

vi vil tage udgangspunkt i ydermere, dette vil vi komme ind på i det næste afsnit som omhandler 

projektafgrænsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 https://plast.dk/hvor-kommer-affaldet-i-havet-fra/  

https://plast.dk/hvor-kommer-affaldet-i-havet-fra/


Projektafgrænsning 

Da vi har dokumenteret at affald ved strande og kyster er en af de største grunde for forurening af 

vores have og oceaner, fordi der er stor mulighed for at det hele ender i ”The Trash Vortex”, hvilket 

kan betyde at man bliver nødt til at vente flere hundrede år for at det bliver nedbrudt. Så har vi valgt 

at afgrænse selve projektet til kun at tage udgangspunkt i affald ved strande og kyster.  

Derudover mener vi som gruppe at skrald kan være alt for overfladisk at sige, eftersom skrald kan 

dække over en masse ting. Dette er årsagen til at vi vælger at projekt afgrænse til præcis hvilke 

typer skrald det er vi vil tage udgangspunkt i, når der skal designes en løsning til at fjerne disse 

former for skrald: 

- Madpakker 

- Flasker 

- Plastik poser 

- Propper 

- Kopper, tallerkener, gafler, knive og skeer 

- Sugerør 

- Dåser 

- Papir poser 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivation 

Som beskrevet i tidligere afsnit er affald et stigende problem som kan betyde at, vi kommer til at 

ende med et hav, hvor vægten er plastik vil svare til mere end vægten af alle fisk i havene. Dette er 

en bekymrende fremtid, som vi som gruppe ikke vil stå model til.  

Vi vil være en del af transformationen mod en cirkulær plastik økonomi, men dette kræver at der 

tænkes designs som kan bidrage til innovative løsninger. Danmark har mulighed for at blive et 

foregangsland inden for en og bedre plastikøkonomi. Dette er årsagen til at vi tager udgangspunkt i 

de danske strande og Danmark. Plastik på de danske strande kan let fjernes ved at udvikle den 

danske affaldssektor, for eksempel ved at bruge kunstig intelligens og robotteknologi inden for 

samling og sortering af affald. Dette er årsagen til at vi vælger at anvende en robot, drone, 

affaldslager og billede genkendelse. Dette vil få vores produkt til at fremstå som en stærk 

modstander til affald på de danske strande. Vi som gruppe mener dog at det ikke vil være den 

endelig løsning på skrald, selvfølgelig vil det ikke løse problemet fuldstændigt. Eftersom hvis det er 

tilfældet at problemet skal løses endeligt, så skal man også sætte fokus på andre ting, som f.eks. 

innovationspotentiale til at udvikle nye produkter og materialer, der kan genbruges eller nye 

forretningsmodeller, der bruger mindre plastik. Vi mener dog endeligt at vores design på en løsning 

vil i den grad formindske skraldet på de danske strande og chancen for det ender på havet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemformulering 

Hovedproblem 

Hvad kræver det af billede genkendelse, til at være i stand til, at genkende affald på de danske 

strande? 

Arbejdsspørgsmål: 

Hvilke typer skrald udgør den største trussel? 

Hvilke typer af skrald skal der genkendes/samles?  

Hvordan kan man designe et produkt, som kan formindske de typer skrald som vi tager 

udgangspunkt i, på de danske strande?  

Hvordan kan man træne billede genkendelse til at klassificere objekter af skrald på et billede? 

Hvorfor vil vi anvende dette produkt som et teknologisk system? 

Hvilke begrænsninger er der ved billede genkendelse?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teori 

TRIN-modellen 

TRIN-modellen består af følgende 6 trin: 

Trin 1: Hvordan indre mekanismer og processer 

- Herunder beskrives hvilke centrale processer og mekanismer der er i teknologien i forhold 

til dens bidragelse til at opfylde dens formål. Her kan en vindmølle bruges som et eksempel, 

fordi vindmøllen har til formål at transformere vindens bevægelsesenergi til elektricitet. 

Vindmøllen har vinger som er teknologiens centrale mekanisme og vingerne driver også en 

generator som skaber elektricitet via vindens bevægelsesenergi.  

Trin 2: Teknologiers artefakter 

- Her skal der beskrives en teknologis artefakter, hvilket altså vil sige menneskeskabte 

objekter som har en teknologisk funktion og disse artefakter skal beskrives. 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

- Her beskrives der hvilke uønskede effekter teknologien kan have og hvilke ulemper det kan 

indebære ved anvendelsen af den såsom fx støj, forurening eller andre funktioner som kan 

have andre ulemper. 

Trin 4: Teknologiske systemer 

- Her beskrives de store sammenhænge i det teknologiske system i modsætning til de trin 2 

hvor de mindre sammenhænge beskrives.  

Trin 5: Modeller af teknologier 

- Her beskrives de modeller der er blevet brugt til at udvikle teknologien det vil sige det kan 

være værktøjet der er blevet brugt til dette, og disse modeller kan være fysiske, numeriske 

eller visuelle.  

Trin 6: Teknologier som innovation 

- Her skal man beskrive noget sammenfattende om teknologien, hvor man stiller dig selv 

spørgsmål som fx teknologien rent faktisk er blevet udbredt og hvilke barrierer eller 



drivkræfter der har givet anledning til dette. Det går meget ind under det samme som i trin 3 

hvor der bliver kigget på ulemperne teknologien har og hvilke effekter den kan have i 

samfundet, i trin 6 skal man derimod være kritisk overfor de barrierer der kan opstå så man 

kan få et klart billede af om det er en teknologi der overhovedet bør tages i brug eller ej.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Niels Jørgensen, TSA I kursusgang 1, Tekst; Teknologiers indre mekanismer og processer. Eksemplificeret med digital 
signatur 



Hvad er et artefakt? 

For at besvare trin 2 i TRIN-modellen er det også vigtigt at vide hvad et artefakt i sig selv er: 

Et artefakt er noget der er menneskeskabt, og der kan beskrives ved dets fysiske egenskaber. Der 

kan fx være hvilken størrelse den har, dets vægt, kemiske sammensætning, farve og form. Det kan 

også føles med sanser.  

Det kan bestå af flere dele og et artefakt skal laves med et hensigtsmæssigt praktisk formål hvilket 

vil sige det skal have en intentionalitet. Derfor er det vigtigt at pointere der er en markant stor 

forskel på en naturskabt genstand og et artefakt. Det er vigtigt også at vise hvad en teknologi er for 

at kunne beskrive hvad et teknologisk artefakt er for noget og det er noget som er naturskabt, der 

bruges til eksempelvis sociale ressourcer med det formål at opfylde et behov. Forskellen mellem et 

teknologisk artefakt og et almindeligt artefakt er at, et teknologisk artefakt har en teknologisk 

funktion og en intentionalitet som har det formål som går på at opfylde et hensigtsmæssigt praktisk 

behov.18 

Hvad er et teknologisk system? 

Lige så vigtigt det at vide hvad et teknologisk artefakt er når man skal lave en TRIN-model så er det 

i lige så høj grad vigtigt at vide hvad et teknologisk system er, fordi det skal bruges til at besvare 

trin 4.  

Til at starte med er det vigtigt at beskrive hvad et system i sig selv er for at kunne beskrive hvad et 

teknologisk system er: 

Når der er flere dele, der samarbejder om at opnå en funktionalitet kaldes det for et system. Et 

system kan dermed siges at have en form for struktur, fordi der er flere dele/enheder, som skal have 

en funktion. Et system kan fortolkes således: input - proces - output.  

Ovenstående beskriver den udvikling, systemet skal komme igennem for at nå frem til den bestemte 

funktion, den skal have. Dermed beskrives et teknologisk system som at have flere 

sammenhængende teknologiske artefakter, som samarbejder for at opnå den funktionalitet, der 

ønskes som, skal opfylde et behov.19 

                                                 
18 Marc J. de Vries:  Springer” Teaching about technology”. Side 13 -14. Kapitel 2. 
19 Marc J. de Vries:  Springer” Teaching about technology”. Side 25 - 26. Kapitel 3. 



Teknologi & dens sammenhæng mellem mennesket og samfundet 

David Nye beskriver i sin bog ”Technology matters”, at teknologi langt er en del af menneskets 

natur, faktisk så er det ikke til at adskille fra menneskets natur. Teknologien har nemlig eksisteret så 

længe mennesket kan huske, vi mennesker danner nemlig fantasier om de ting og sager som, danner 

paralleller til den rigtige verden. David Nye fremhæver, at det er vigtigt at pointere, at 

hovedformålet med teknologi ikke har været at sørge for menneskets behov, som fx mad, et hus at 

bo i og lignende. Disse behov har mennesket nemlig allerede formået at opfylde. Det der skal 

forstås er, at teknologi faktisk er blevet brugt til social evolution. Det vil altså sige, at teknologien er 

med til at udvikle mennesket på den sociale platform.20 

David Nye beskriver at hvis man definerer teknologi som noget der er uadskilleligt fra menneskets 

udvikling, viser det at, redskaber er mere end bare et objekt som, har et formål. Redskaber er 

betydningsfulde og de kan hver især udtrykke flere rækker af handlinger og ideer. Det at digte en 

historie og at bruge et redskab er 2 ting der ikke er identiske med hinanden, selvom der er ligheder. 

Det kræver nemlig man kan danne fantasien af omstændighederne. Både historien og redskabet 

kontrollerer resultatet, og derfor kræver det også, at man kan improvisere. For at kunne improvisere 

kræver det også, at man har evnen til at kunne forestille sig mere end et resultat.21 

David Nye fortæller også at der ikke kun er en løsning til den enkelte situation, man kan bruge 

adskillige redskaber som løsning til den enkelte situation, dette betyder dog ikke at alle redskaber er 

den rigtige og bedst mulige løsning til den enkelte situation, dette betyder i bund og grund at, 

teknologi ikke bare er objekter men, det er færdighederne og evnen til at håndtere dem og bruge 

dem.22 Hertil siger David Nye at det kræver fortælling for at finde ud af hvordan man bruger et 

redskab/værktøj og det kræver ligeledes også fortælling for at kunne hvad et redskab i det hele taget 

er.23 

 

 

                                                 
20 David Edwin Nye, “Technology matters: questions to live with” The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 
21 David Edwin Nye, “Technology matters: questions to live with” The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. (side 2. 
Linje 29 - 31.) 
22 David Edwin Nye, “Technology matters: questions to live with” The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. (side 3. 
Linje 18 - 24.) 
23 David Edwin Nye, “Technology matters: questions to live with” The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. (side 4. 
Linje 9 - 12.) 



I Langdon Winner´s tekst beskriver han teknologi som værende en livsstil. Det mest fundamentale 

for teknologiens filosofi er, at man undersøger på samme tid med at, man forholder sig kritisk i 

undersøgelsen om naturen og indholdet af kunstig intelligens til menneskets aktivitet.24 

Konceptet eller meningen bag teknologi som livsstil er, at teknologiens udvikling spiller en vigtig 

rolle i forhold til menneskets dagligdag. Argumenterne for det er de ting vi oplever ude i samfundet 

til hverdag25 

Det, at udviklingen af teknologien giver anledning til ændringer i samfundet. Menneskets 

dagligdag, kaldes for ”teknologisk determinisme”. Teknologisk determinisme handler, om at 

teknologisk udvikling er den mest centrale årsag til at der sker ændringer ude i samfundet. Langdon 

Winner mener, at en teknologi har en determinerende effekt, og han mener også, at den har et 

specifikt formål, men at vi mennesker selv bestemmer, hvordan vi vil bruge det.26  

Teknologisk determinisme 

Teknologisk determinisme fører til menneskelig og psykosocial udvikling, og det bliver 

grundlæggende styret af teknologien. Den teknologiske udvikling determinerer løbende den 

menneskelige og sociale udvikling. Kort sagt så er teknologien en selvstændig kraft, der 

grundlæggende influerer eller tilmed styrer samfundet og mennesker27 

 

 

 

 

                                                 
24 Langdon Winner: “Technology as forms of life. In The whale and the reactor. A search for limits in an age of high 
technology” 
25 Langdon Winner: “Technology as forms of life. In The whale and the reactor. A search for limits in an age of high 
technology” (Side 7. Linje 16 - 21) 
26 Langdon Winner: “Technology as forms of life. In The whale and the reactor. A search for limits in an age of high 
technology” (Side 9 - 10.) 
27 Forelæsning af Finn Sommer: 14.09.2018 (Egne Notater, slides og klyngeseminar) 



Billede genkendelse 

For at forstå hvad billede genkendelse indebærer, så skal have man have styr på en række emner 

inden for kunstig intelligens. Vi vil derfor i de efterfølgende afsnit komme i dybden på emnerne, for 

at give os en forståelse af hvad det enkelte emne går ud på. Disse rækker af emner vil bestå af:  

- Machine learning 

- Beslutningstræer 

- Neural networks 

- Convolutional neural networks 

Machine learning  

Machine learning har været omkring os for årtier i nogle specialiseret applikationer, så som optisk 

tegngenkendelse.  

Hvornår starter machine learning og hvornår vil det slutte? Hvad er det helt præcist der skal til for at 

en maskine kan lære noget?  

Machine learning er den videnskab (og kunst) af programmering så de kan lære fra deres data. Den 

generelle definition på machina learning er: 

Machine Learning er den felt af studier, som giver computerevnen til at lære uden at blive 

udtrykkeligt programmeret. 28 

Den nyere og mere ingeniør orienteret version på definitionen af maskine læring lyder: 

A computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some 

performance measure P, if its performance on T, as measured by P, Improves with experience E. 

Tom Mitchell, 1997.29 

Hvor henne i verden ser vi egentlig machine learning? Machine learning ses overalt, vi kan for 

eksempel tage udgangspunkt i spam filter program. Denne form for machine learning lærer ud fra 

givende eksempler af spam og normale mails til at separerer de to nævnte former for mails. Det som 

programmet bruger som eksempler til lære, kaldes for træningssæt. Hver af disse træningseksempler 

bliver kaldt for trænings prøver.  

                                                 
28 Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent 
Systems 1st Edition, Aurélien Géron, s. 14-17. 
29 http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~hmoazam/machine-learning.html  

http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~hmoazam/machine-learning.html


Hvis vi ser tilbage til den ingeniør orienteret definition af maskine læring, så vil vi i dette tilfælde 

have opgaven T til at markere spam hos de nye mails. Erfaringen ’E’ er trænings data og 

performance ’P’ er vigtigt er blive defineret. Dette kan ske ved at man ser på antal af korrekte mails 

i forhold til antal af mail i alt. Man kalder denne form for performance måling ’akkurathed’, hvilket 

man hovedsageligt bruger til klassifikations opgave. De målingsmetoder hovedsageligt benytter sig 

af ved machinelearning: Precision & recall. 30 

Precision 

Precision fortæller om en søgemaskines kvalitet. Precision er defineret med det antal af sand 

positive (𝑇𝑝) over nummeret af sand positiv plus nummeret af falsk positive (𝐹𝑝). Dette giver os 

formlen for precision: 

𝑃 =
𝑇𝑝

𝑇𝑝 + 𝐹𝑝
 

Altså så precision er nummeret af relevant objekter fundet divideret med nummeret af objekter 

fundet. Jo tættere svaret vi får ligger på 1, desto bedre kvalitet er vores søgemaskine.   

Recall 

Recall er defineret med nummeret af sand positiv (𝑇𝑝) over nummeret af sand positive plus 

nummeret af falsk negative. Dette giver os formlen:  

𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑝 + 𝐹𝑛
 

Altså recall er nummeret af relevante objekter fundet divideret med nummeret af relevante objekter 

i alt. 

 Denne information vil gruppen benytte til at se hvor præcis vores billede genkendelse program er, 

når vi skal teste vores produkt.  31 

 

                                                 
30 Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent 
Systems 1st Edition, Aurélien Géron, s. 14-17.  
31 Ibid. s. 14-19 



Hvorfor vil vi bruge machine learning? 

I dette afsnit vil vi forklare hvorfor vi vil bruge machine learning, der vil i produktafsnittet blive 

uddybet hvordan vi bruger machine learning. 

Prøv at overveje hvordan du vil skrive en separerende filter ved brug af traditionel programmerings 

teknikker.  

Først vil man se på de ting som ikke har med affald genstande at gøre. Dertil vil man se på hvor det 

er affaldet befinder sig henne. Eftersom vores projekt går ud på affald på stranden, så vil der tages 

ting som f.eks. sand og sten i overvejelse over hvad der ikke skal identificeres.  

Man vil derefter skrive en detektion algoritme for hvert mønster som man ligger mærke til, og ens 

program vil så derefter kunne markere disse ting som ikke tages i overvejelse hvis et nummer af 

disse mønstre er detekteret.  

Til sidst tester man sit program, og repetere step 1 og 2 indtil det er godt nok.32 

33 

Figur 1 Den traditionelle tilgang 

Eftersom problem ikke er trivielt, så vil programmet højst sandsynligt blive en lang liste med 

komplekse regler - hårdt at opretholde. 

 

  

                                                 
32 Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent 
Systems 1st Edition, Aurélien Géron, s. 27. 
 
33 Ibid s 32. 



I kontrast, et program til at genkende affald fra andre ting baseret på en machine learning teknikker 

som automatisk lærer hvilke andre ting som kunne være på stranden, er gode til at detektere 

usædvanlige hyppige mønstre af genstande på stranden. Programmet er meget kortere, lettere at 

opretholde og størst sandsynlighed for at blive mere præcis. Dette kan ses i form af den maskine 

læring tilgang på det nedenstående billeder: 

34 

Figur 2 Machine learning tilgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Ibid s 33.  



Typer af machine learning systemer 

I dette afsnit vil vi nævne de forskellige machine learning systemer der findes, herefter vil vi gå i 

dybden med præcis hvilket form for machine learning det er vi tager udgangspunkt i. Der vil i de 

efterfølgende afsnits blive argumenteret over hvorfor vi har valgt at tage udgangspunkt i den 

følgende machine learning system 

Der er mange forskellige machine learning systemer, at det er vigtigt at klassificere dem i brede 

kategorier baseret på: 

- Om den er eller ikke er trænet med menneskelig overvågning (supervised, unsupervised, 

semisupervised og reinforcement learning) 

- Om den kan eller ikke kan lære trinvis, mens programmet er i gang (online versus batch 

learning). Online: Maskinens læring er baseret på hvert mønster når den observerer. 

Batch: Maskinens læring er baseret på grupper af mønstre, de fleste algoritmer er batch. 35 

- Om den virker ved at sammenligne nye data med kendte data, eller i stedet detektere 

mønstre i træningsdata og bygger en forudsiget model, ligesom videnskabsfolk gør.   36 

 

- Disse førnævnte kriterier er ikke eksklusive, man kan sagtens kombinere dem. Det derfor 

vigtigt at vi nu går i dybden med kriterierne. Der er i alt 4 former for machine learning 

systemer, disse former er: Supervised, unsupervised, semisupervised og reinforcement 

learning. Eftersom vi i gruppen benytter os af supervised learning, så er dette hvad vi vil 

tage udgangspunkt igennem resten af rapporten.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 https://stats.stackexchange.com/questions/70761/what-is-the-difference-between-online-and-batch-
learning/70786 (10/5-2019).  
36 http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~hmoazam/machine-learning.html 

https://stats.stackexchange.com/questions/70761/what-is-the-difference-between-online-and-batch-learning/70786
https://stats.stackexchange.com/questions/70761/what-is-the-difference-between-online-and-batch-learning/70786
http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~hmoazam/machine-learning.html


Supervised learning: 

I supervised learning er det træningsdata som vi giver til algoritmen inkluderet til den ønskede 

løsning, også kaldt for labels. Dette kan beskrives med figuren nedenfor: 

37 

Figur 3 mærket træning sæt for supervised learning 

En typisk supervised learning opgave er at klassificere. Til dette kan vi tage udgangspunkt i vores 

billede genkendelses program. Den har vi valgt at træne med en lang række billeder af plastik 

affald, som vi har placeret i en mappe, dette vil blive kaldt for en klasse. Der vil derfor så 

selvfølgelig være flere klasser, en klasse med sand, klasse med sten osv. Programmeret bruger så 

træningssættet til at klassificere disse billeder efter deres klasse.  Kort sagt betyder supervised 

learning at træningsdata består af forventede input og forventede output. 38 

Beslutningstræer  

Når den supervised learning benytter sig af de klasser af billeder, som den er trænet til, genkender 

den objekter på et billede ud fra træningsdata. Men supervised learning kan ikke bare genkende 

andre objekter ude fra et billede. Der er en proces som der bliver gennemgået hver gang den skal 

finde ud af hvilket objekt det er vi har med at gøre. Denne proces hedder beslutningstræer.  

Beslutningstræer er et af de mest populære machine learning algoritmer, eftersom de let kan blive 

visualiseret, så et menneske kan forstå hvad det er der foregår. Forestil dig et flowchart, hvor hver 

level er et spørgsmål med et ja eller nej svar. Eventuelt vil svaret givet en løsning på problemet. Tit 

kan det være svært at forstå hvordan en machine learning algoritme kommer frem til dets 

beslutning. Det er derfor det er godt, at man kan visualisere det gennem beslutnings træer. 

Beslutningstræer analyserer data som er sat i rækkefølge af en række af regler/spørgsmål. Vi kan 

tage eksempel med dataset af forskellige dyr og deres særtræk. Disse særtræk kan blive brugt til at 

forudsige hvilke klasser de hører inden for. Hvis vi tager en kat, hund og elefant, så kan spørgsmålet 

                                                 
37 https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781491962282/ch01.html 
38https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781491962282/ch01.html 

https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781491962282/ch01.html
https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781491962282/ch01.html


som splitter de tre dyr være om dyrets vægt er under 400 kg? Hvis svaret er nej, så vil det føre til en 

klassifikation af at vi har med en elefant at gøre, hvorimod hvis det svaret er et ja, så havde vi haft 

at gøre med enten en hund eller kat.  

Beslutningstræer er flowdiagrammer, der hjælper med at udforske alle beslutningsalternativerne og 

deres mulige resultater. Til den enkelte gren ligger der en række muligheder, der er tilgængelige, 

når en beslutning skal foretages. På billedet nedenfor kan vi se hvordan beslutningstræer ser ud. På 

billedet kan vi se at der er 3 billeder: C1, C2 og C3. Hvert billede har 5 mønstre/træk.  Ved den 

næste del af processen bliver der taget 5 mønstre/træk fra hvert billede, placerer dem i en række, så 

vi ender med 15 mønstre/træk. Dernæst bliver der besluttet, hvad det er der ses på, ved at man ser 

på alle de mulige kombinationer. 39 

Lad os tage et eksempel med skrald. Vi giver et billede af en plastik flaske med mærket cola til 

vores program. Programmet vil så derefter tage udsnit fra alle de små forskellige mønstre, bl.a. 

prop, mærket, farven, flaskens form etc. Dertil vil den skabe en stor række af mulige 

beslutningstræer på hvilket objekt, der på billedet bliver vist. Så vi til slut vil ende med en 

sandsynlighed på hvad det er for et objekt der er på billedet.  

 

Figur 4 processen bag beslutningstræer ved billede klassificering. 40 

                                                 
39 Stuart Russel, Peter Norvig, Artificial Intelligence, A Modern Approach, Third edition. Pearson, 2010. Kapitel 1 
40 classification. CVPR (1), pages 34 Figur fra: R. Marée, P. Geurts, J.H. Piater, L. Wehenkel. Random subwindows for 
robust image –40. IEEE Computer Society, 2005.  



 

 

 

Artificial neural networks  

Naturen har altid inspireret menneskernes opfindelser ligesom fugle motiverede os til at flyve. Det 

vil logisk at undersøge hjernens struktur for at bygge kunstigt intelligens. Denne tankegang indgav  

den ideen om artificial neural networks (ANN). Artificial neural networks er kraftfulde, hvilket gør 

dem ideal til at håndtere kompliceret maskine lærings opgaver, såsom klassificering af billeder. 

Applikationen af artificial neural networks er med til at give anbefale os bøger, film og produkter I 

vores telefoner, fjernsyn og computer.  

ANN blev første introduceret i 1943 af den amerikansk neurofysiolog Warren McCulloch og 

matematikeren Walter Pitts. De to kollegaer presenterede en computational model af hvordan 

biologiske neuroner fungere hos dyrerne når de udføre forviklet opgaver. Deres værk blev senere 

anerkendt som den først artificial neural network. Mange andre ANN har set dagens lys siden 

opfindelsen af den første. ANN viste potential til en tid hvor menneskerne kunne interragere med 

intelligente maskiner. Da dette vidste sig til at ikke være en realitet, blev financering af disse 

forskinning ophørt, hvilket stoppede fremskridt indtil starten af 90´erne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biologisk neuron. 

Neuroner modtager elektriske signaler fra andre neuroner, dette udløser neuronen til at sende dens 

egne signaler efter et par millisekunder. Disse neuroner er en den af et enormt netværk af milliarder 

af neuroner, hvor hver neuron er forbundet til tusindvis and andre neuroner. 

Biologiske neuroner bliver uddybet i det kommende afsnit. 

I 1957, Frank Rosenblatt, en amerikansk psykolog udviklet perceptron algorithm, hvor en kunstig 

neuron kunne stimuleres som en biologiske.Den udviklet neuron kunne modtage og behandle et 

input ved at følge nogle regler derefter output et resultat.Det der skelnet perceptron algorithm fra de 

andre neural netværker var at modellen kunne træne sig self og forbedre dens resultater. Jo mere 

den prøvet, jo mere lært den ligesom en biologiske neuron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rosenblatts kunstig neuron. 

Perceptron algoritmen brugt flere kunstig neuroner (perceptroner) for billedgenkendelse opgaver. 

Man konkluderede at den metode ikke kunne bruges til at løse større problemer. Dette blev løst ved 

at implementere flere lag af neuroner i algoritme. Et lag sendt dens output til et andet lag, som dens 

input. På den måde kunne den kunstig neural netværk behandle flere inputs, traf komplicerede 

beslutning og give resultater. Dette kan ses på nedenstående figur: 

Rosenblatts algoritmen er idag bedre kendt som the Multilayer Perceptron.Det var med udvikling af 

høje-hastigheds processorer der gjorde det muligt at implementere neurale netværker i dagligdagen. 

De bliver idag brugt i selv-kørende bier, billedgenkendelse og talegenkendelse.41 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 https://www.codecademy.com/articles/what-are-neural-
nets?fbclid=IwAR3RvaYvJZ1r8rjVWf0dKsJ2XmSVbV_uObckzEUQ8YDXJkp4lI_6w1Jm_A8 
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https://www.codecademy.com/articles/what-are-neural-nets?fbclid=IwAR3RvaYvJZ1r8rjVWf0dKsJ2XmSVbV_uObckzEUQ8YDXJkp4lI_6w1Jm_A8


Convolutional Neural Networks 

Som tidligere beskrevet er artificial neural networks  

I dette afsnit vil vi redegøre for convolutional neural networks og komme ind på hvordan CNN er 

inspireret af strukturen af hjernen.  

Convolutional neural network er en type af artificial neural network som primært bliver brugt til at 

klassificere billeder. Ligesom et barn lærer at genkende objekter, er man nødt til at vise en 

algoritme flere tusinder af billeder før det muligt at generalisere det indførte input, således der kan 

laves forudsigelser for billeder som det aldrig har set før.  

Computers måde at genkende objekter på er anderledes end hvordan vi gør det på. Computers 

verden består kun af numre. Hvert billede kan blive præsenteret som2-dimensionelle matrix af 

numre, også kendt som pixels.  

Det at computere opfatter billeder på en forskellig måde, betyder dog ikke det umuligt at træne dem 

til at genkende mønstre, som vi gør. Vi skal egentlig bare se hvad et billede er på en forskellig 

måde.  

Det er her convolutional neural network træder ind i billedet. For at træne en algoritme til at 

genkende objekter i billeder, så bruger man den specifikke type af artificial neural network, nemlig 

convolutional neural network. 

Convolutional neural networks er inspireret af hjernen. Forskning i 1950-1960 D.H Hubel og T.N 

Wiesel på pattedyrs hjerner, antyder for en ny model for hvordan pattedyr opfatter verden på 

visuelt. De kom frem til at når de viste en kat og en abes visuelle cortex, så ville neuroner eksklusivt 

svare på neuroner i det miljø de befinder sig i. D.H Hubel og T.N Wiesel beskrev to almindelige 

neuronske celler i hjernen, som agerer på hver deres forskellige måde. Der blev tages udgangspunkt 

i simple celler og komplekse celler.  

De simple celler vil f.eks. aktivere når de identificere grundlæggende former som linjer i et område 

og en specifik vinkel. De komplekse celler har en større modtagelig felt og outputtet er ikke lige så 

følsomt til den specifikke position til området. De komplekse celler vil reagere på en bestemt 

stimulus, dette vil også ske i tilfælde af at positionen på nethinden ændres.  

Med hensyn til når man bruger sin syn, så er der et modtageligt felt med hver nerveceller med deres 

egen nervesystem som står for at konvertere udvendig stimulis fra organismens miljø til den 



indvendige elektriske impuls. Disse nerveceller kaldes for sensoriske neuroner, de kan findes i den 

specifikke region af nethinden, som har til opgave at aktivere neuronerne. Hver sensorisk neuron 

celle har en lignende modtageligt felt, og deres felt overlapper hinanden. Denne proces kan ses ved 

nedenstående figur: 42 

 

 

 

Figur 5 En neurons modtagelig felt. 43 

Vores hjerne benytter os af en koncept af hierarki. Information som vi tilegner os bliver gemt i 

sekvenser af mønstre i en sekventiel rækkefølge. Hjernebarken er den yderste lag af hjernen, som 

har til opgave at gemme information på en hierarkisk måde. Det er gemt i en ensartet organiseret 

gruppe af neuroner i hjernebakken.  

Denne form for viden omkring konceptet af simple og komplekse celler har spillet en essentiel rolle 

til udviklingen af et hierarkisk neutral netværks model - kendt som neocognition. Neocognition er i 

stand til at genkende mønstre, ved at lære om former af figurer. Senere hen blev CNN for første 

gang indført i 1998 af Bengio, Le Cun, Bottou og Haffner. Deres CNN var i stand til at klassificere 

cifre ud fra håndskrift numre.  

                                                 
42https://medium.freecodecamp.org/an-intuitive-guide-to-convolutional-neural-networks-260c2de0a050 
43 http://neuroclusterbrain.com/neuron_model.html 
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CNN har en anderledes arkitektur end normal NN. Hvis vi ser på NN, så fungerer den ved at man 

transformere input som man putter gennem en serie af gemte lag. Hver lag er lavet af en række af 

neuroner, hvor hvert enkelt neuron af forbundet med alle neuroner i det forrige lag. Til slut er der et 

fuldt forbundet lag, som skal forestille sig at være output laget - den repræsenterende forudsigelse. 

Som nævnt tidligere har CNN en anderledes arkitektur. I CNN er lagene organiserede i 3 

dimensioner: bredde, højde og dybde. Derudover så er neuronerne i et af lagene ikke forbundet til 

alle neuroner i næste lag, men derimod kun en lille region af det. Til sidst vil det endelige output 

blive reduceret til en enkel vektor af mulige svar, som er organiseret ved brug af den dybe 

dimension. 

Nedenfor kan vi se en visuel præsentation af de forklaret processer for NN og CNN, hvor NN er 

processen til venstre og CNN er processen til højre. 44 

 

Figur 6 Hvad der ligger under huden hos CNN45 

CNN har to komponenter: 

- De hemmelige lag 

- Klassifikation  

 

 

 

 

 

                                                 
44 https://medium.freecodecamp.org/an-intuitive-guide-to-convolutional-neural-networks-260c2de0a050  
45 http://cs231n.github.io/convolutional-networks/ (24/5-19) 

https://medium.freecodecamp.org/an-intuitive-guide-to-convolutional-neural-networks-260c2de0a050
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/


De hemmelige lag 

De hemmelige lag er den del af CNN som foretager en omvikling og trækninger på de enkelte træk, 

som der bliver genkendt. Så lad os tage sige vi har et billede af en flaske cola, det er her CNN vil 

genkende flaskens prop, mærke, form. 46 

Klassifikation 

Det er her de forbundet lag vil fungere som klassificerer for disse udvundet træk. Der vil dermed 

komme et svar efter klassificeringen som fortæller hvor stort et sandsynlighed objektet på billedet er 

hvad algoritmen forudsiger det til.47 

Sammenfattende over CNN 

CNN er særdeles brugbart til billede klassificering og genkendelse. De to essentielle dele over CNN 

er: træk udvinding og klassificering af objekter. CNN er trænet med træningsdata i form af billeder, 

hvilket vil sige at den prøver at klassificer på baggrund af hvad den har fået af input. 

Vores CNN er under supervised machine learning, som betyder at træningsdata består af forventede 

input og forventet ouput. Vores mål er at give CNN en række billeder som den lærer af. Så det 

ender med at give os en sandsynlighed over hvad for et objekt det tror der er på billedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 https://medium.freecodecamp.org/an-intuitive-guide-to-convolutional-neural-networks-260c2de0a050 
47 Ibid 

https://medium.freecodecamp.org/an-intuitive-guide-to-convolutional-neural-networks-260c2de0a050


TRIN-modellen 

TRIN-modellen består af følgende 6 trin: 

Trin 1: Hvordan indre mekanismer og processer 

Herunder beskrives hvilke centrale processer og mekanismer der er i teknologien i forhold til dens 

bidragelse til at opfylde dens formål. Her kan en vindmølle bruges som et eksempel, fordi 

vindmøllen har til formål at transformere vindens bevægelsesenergi til elektricitet. Vindmøllen har 

vinger som er teknologiens centrale mekanisme og vingerne driver også en generator som skaber 

elektricitet via vindens bevægelsesenergi.  

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Her skal der beskrives en teknologis artefakter, hvilket altså vil sige menneskeskabte objekter som 

har en teknologisk funktion og disse artefakter skal beskrives. 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Her beskrives der hvilke uønskede effekter teknologien kan have og hvilke ulemper det kan 

indebære ved anvendelsen af den såsom fx støj, forurening eller andre funktioner som kan have 

andre ulemper. 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Her beskrives de store sammenhænge i det teknologiske system i modsætning til de trin 2 hvor de 

mindre sammenhænge beskrives.  

Trin 5: Modeller af teknologier 

Her beskrives de modeller der er blevet brugt til at udvikle teknologien det vil sige det kan være 

værktøjet der er blevet brugt til dette, og disse modeller kan være fysiske, numeriske eller visuelle.  

Trin 6: Teknologier som innovation 

Her skal man beskrive noget sammenfattende om teknologien, hvor man stiller dig selv spørgsmål 

som fx teknologien rent faktisk er blevet udbredt og hvilke barrierer eller drivkræfter der har givet 

anledning til dette. Det går meget ind under det samme som i trin 3 hvor der bliver kigget på 

ulemperne teknologien har og hvilke effekter den kan have i samfundet, i trin 6 skal man derimod 



være kritisk overfor de barrierer der kan opstå så man kan få et klart billede af om det er en 

teknologi der overhovedet bør tages i brug eller ej.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Niels Jørgensen, TSA I kursusgang 1, Tekst; Teknologiers indre mekanismer og processer. Eksemplificeret med digital 
signatur 



Semesterbinding 

Teknologiske systemer & artefakter  

Den primære semesterbinding vil være teknologiske systemer og artefakter. Der vil inddrages 

dimensioner fra basiskurset ”Teknologiske systemer & artefakter” og det gøres ved at gøre brug af 

trin-modellen fra 1. semester, da det er en analyse model som, benyttes til analysere og forstå en 

teknologi. Formålet med inddragelsen af teknologiske systemer og artefakter er at vi skal kunne 

unboxe en teknologi.  

Det vil i denne sammenhæng være relevant at undersøge de vanskelige teknologiske 

problemstillinger. Vi vil bygge en grundig forståelse af billede genkendelse. Vi skal også finde ud 

af hvilke begrænsninger der er ved billede genkendelse, i forhold til at det er et billede-

genkendelsesprogram og at programmet ikke nødvendigvis identificere og klassificere objekterne 

korrekt hvilket er meget afgørende for selve projektet. Dertilhørende inddrager vi fra TSA II i vores 

2. semester dimensioner, da vi netop også havde om billede-genkendelse der. Vi vil derfra gøre 

brug af teorier til at beskrive hvordan sådan et billede klassificeringsprogram trænes til at 

identificere og klassificere objekter på billederne der bliver tilsendt. 

Subjektivitet, teknologi & samfund 

Dimensioner fra subjektivitet, teknologi & samfund inddrages på den måde at vi vil beskrive 

hvordan vores teknologi kan have en indflydelse på samfundet og mennesket derudover vil vi 

benytte David Nye´s og langdon Winner´s tekster til at beskrive hvad teknologi er og hvad 

konteksten mellem teknologi & mennesker er. Dertil hvorledes denne teknologi kan være til fordel 

for samfundet og mennesket. 

 

 

 

 

 

 

 



Billedegenkendelse som en del af et større teknologisk system 

Vi har valgt at holde fokus på billede-genkendelsen men, vores regelmæssige ide til hele projektet 

er at, billede-genkendelsen skal være en del af et større teknologisk system hvori den skal 

samarbejde med en drone som skal have et indbygget kamera. Det vil sige at, dronen skal fungere 

autonomt i forhold til at den flyver de samme ruter rundt om fx en strand igen og igen, hvor den 

formår at få overblik over hele stranden med kameraet. Dronen identificerer noget skrald via 

kameraet. Den klassificerer herefter det skraldobjekt i den kategori det hører til, efterfølgende skal 

dronen videresende det data til en robot som, skal være nede på stranden. Når den så modtager 

dataene, så ved den hvor på stranden der er blevet identificeret skrald fordi den skal kunne modtage 

koordinater fra dronen. Robotten skal have en indbygget sensor for at kunne få fat på skraldet og 

den skal modtage et tydeligt billede af hvordan objektet ser ud så den ud fra det kan handle. Det vil 

sige robotten har nogle behaviours, på den måde at den reagere, på det sensoren opfanger. Robotten 

skal så opsamle skraldet og sortere det ud fra dens klassificering i et affaldslager som der også skal 

være på stranden. Der er dog kun en ide til hvordan vores billede-genkendelsesteknologi kunne 

introduceres for en bredere teknologisk kontekst.  

Realiseringen af vores ide er ikke nødvendigvis mulig, fordi der spiller flere faktorer ind i forhold 

til at kunne virkeliggøre ideen. Bare det at dronen skal flyve rundt ovenover en masse mennesker 

kan i sig selv være sikkerhedstruende men den kan også have en chikanerende effekt fordi, den har 

et kamera og derfor også kommer til at filme og tage billeder af mennesker med badetøj. Robotten 

skal derudover køre rundt nede på stranden og hapse objekter op, og hvis den laver fejl, hvilket er 

muligt med alt teknologi så ville der ikke være særlig mange der ville føle sig utrygge med at den 

kører rundt mellem dem. Robotten kan fx også komme til at tage folks telefoner, bøger, solbriller og 

andre ejendele de besøgende mennesker kan have med sig på en strand, i tilfælde af at der sker en 

fejl med teknologien. 

 

 

 

 

 



Herunder har vi lavet en skitse som, skal forestille en illustration af det system vi har beskrevet 

ovenfor, netop for at få en bedre forståelse af det med øjnene også: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produkt beskrivelse (Billedegenkendelse) 

I det forrige afsnit fik vi forklaret vores ide til hvordan vores vision på produktet skulle se ud. Det 

har vi valgt at afgrænse til, der kun bliver sat fokus på at lave billede genkendelsesprogrammet. Vi 

fik lavet billede genkendelsesprogrammet, som endte med navnet AJAIC. AJAIC er en forkortelse 

for Anis, Jordy og Arif - image classifier. Dette genkendelsens program, skal genkende skrald 

objekter. Disse objekter er delt ind i klasser. Der er i alt 5 klasser: Plastik, metal, glas, papir og pap. 

Dette skyldtes at vi har haft kunne dokumenteret i problemfeltet, at det hovedsageligt er disse 

materialer som der ses på stranden.  

For at vi kunne gå i gang med at lave AJAIC, så var det vigtigt for os at anvende relevant teori som 

vi kunne bruge til at danne os en forståelse af hvordan teknologien fungerer. Disse teorier som vi 

anvendte, var med til at give os en forståelse for hvad der ligger bag i et billede 

genkendelsesprogram. Her brugte vi teorierne fra machine learning, supervised og CNN til at danne 

os et udgangspunkt for hvilke krav der stilles til et billede genkendelses program. I dette tilfælde 

fandt vi ud af at en model skal trænes via. billeder som skal placeres inden for en klasse. Dette 

skulle programmeres før det blev muligt, hvordan dette blev gjort, vil vi uddybe senere i afsnittet.  

Derudover kunne vi anvende beslutningstræer, så det blev muligt for os at visualisere på en simpel 

måde, hvordan AIAIC fungerer.   

For at bygge en prototype der vil køre på en mobiltelefon, har vi i brugt Apples platform. Xcode er 

et værktøj udviklet af Apple til udvikling af applikationer der kan køre på iPhone. 

Det første vi gjorde, var at indsamle billeder i de følgende klasser: 

- Card board - pap  

- Glass - glas 

- Metal - dåser 

- Paper - papir 

- Plastic - flasker 

 

 

 



Efter indsamling, 5 mapper for de 5 klasser oprettet og blev sat i en trænings og en testings mappe. 

Trænings mappe indeholder de indsamlede billeder, mens testing består af samme klasser men med 

andre billeder som modellen kan bruge til at træne sig selv. Her gjorde vi brug af Xcode core ML, 

et framework til at integrere maskine læring i ens applikation.    

Med core ML kan man integrere trænet maskine lærings modeller direkte ind i en app.  

 
Swift er det programmeringssprog der bruges til at skrive kode til appen. Xcode har gjort det så 

nemt at opret en model, at dette kan gøres på 3 linjers kode. Træningsmappen bliver importerede 

ind i Xcode, hvor efter testings mappe også importeres for at kunne test sig selv over hvor god den 

til at klassificere. Efter dette kan det ses at model nøjagtighed er 78%. Diversitet af billederne 

udfordrer modellens klassificerings evne. Forskellige vinkler hvor i billederne er taget på kan 

skylde unøjagtighed. 

 
 
 
 



 
Vi gør brug af Navigation Controller, som er det underlag af appen. Når appen kører, er det 

navigation controller der viderstiller brugeren til et interface med et imageView og kamera ikon. 

Brugeren klikker på kamera ikon for at tage billede af en genstand, derefter skrives resultat af 

klassificering øverste af interfacet.  

For at kunne vise billederne på skærme gør vi brug af UIImagePickerController funktion ved at 

deklarere en variabel imagepicker til funktionen. Billederne view sørger for at vise billederne på 

skærmen. For at have adgang til vores telefonens kamera, bliver kilden (sourceType) sat til Kamera.  

 
 
For at tage et billede med kameraet, skal en funktion imagePickerController skrives. 

1. Et billede tages og bliver omdannet til en godkendt billede format 

2. Hvis konvertering mislykkes, printes en fejl til brugeren 

3. Hvis konvertering mislykkes, printes en fejl til brugeren 

4. Funktion detect bliver kaldt til at konvertere convertedImage 

5. Brugerens billedets værdi bliver gemt i userPickedImage variabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



For at kunne sammenligne brugerens billede med modellen og klassificere skrives detect funktion 

 
1. Den trænet model importeres ind i appen 

2. En anmodning udføres til model og billedet bliver sammenlignet 

3. Resultat fra klassifikation skrives i navigations titel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hele processen bliver sat igang når kameraets ikon trykkes, derefter bliver billedet analyseres for at 

blive klassificeres: 

 

 

 

 

Her ses resultat af klassifikation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selve kodens algoritme kan blive forklaret med nedenstående beslutningstræ: 

  

Der kan vi se at programmet begynder med at forsøge at genkende objekter, hvis der ikke bliver 

fundet før nævnte relevante objekter, så vil det betyde at processen starter om. Indtil der bliver 

fundet et objekt, så vil der blive spurgt om det fundet objektet hører inden for metal. Hvis ja, så er 

objektet et metal, hvis nej så fortsætter vi videre til det næste materiale indtil objektets materiale er 

fundet.  

 



Analysen af AJAIC´s resultater 

Nu hvor vi har kommet ind på hvad AJAIC er baseret på, hvordan vi har lavet AJAIC, hvad vi 

forventer af AJAIC, samt lavet AJAIC. Så blev det endelig tid til at vi skulle afprøve AJAIC og 

finde ud af hvor god vores program er til at genkende objekters materialitet.  

Som tidligere nævnt har AJAIC disse klasser: 

- Metal 

- Plastik 

- Glas 

- Pap 

- Papir 

 

Vi har valgt at teste AJAIC ved at anvende 5 genstande, som hver især skal repræsentere 

dets egen genstand. Disse 5 genstande, som ses på nedenstående billeder, er følgende: 

 

- Dåse (metal) 

- Plastikbæger (plastik) 

- Glasflaske (glas) 

- Pap (pap) 

- Servietter (papir) 

   

Måden vi har valgt at teste AJAIC på, sker ved at vi tager 10 billeder af hver af disse 5 førnævnte 

genstande. Hvert billede som vi tager, vil ende med at give os en forudsigelse på hvilket klasse de 

hører til. Denne information vil vi bruge til at finde ud af hvad AJAIC´S precision og recall ligger 

på. Der skal lige nævnes at vi kun tester billeder med et objekt ad gangen, så værdien på recall og 

precision vil være den samme, eftersom antal af relevante objekter er det samme. 

 

 

 



Til at starte med har vi valgt teste vores metal dåse med 10 billeder fra forskellige vinkler 

Dette gav os følgende resultater: 

Metal 

Test Genstand: Dåse - metal 

1 Metal 

2 Metal 

3 Metal 

4 Metal 

5 Metal 

6 Metal 

7 Metal 

8 Metal 

9 Metal 

10 Metal 

 

Konklusion: 

AJA genkendte metal rigtigt 10/10 gange, dette giver AJA en precision på 1 og recall på 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glas 

Test Genstand: Glasflaske (glas) 

 

1 Glas 

2 Glas 

3 Plastik 

4 Papir 

5 Glas 

6 Glas 

7 Papir 

8 Glas 

9 Glas 

10 Glas 

 

Konklusion: 

AJA genkendte glas rigtigt 7/10 gange, dette giver AJA en precision på 0,7 og recall på 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plastik 

Test Genstand: Plastikbæger (plastik) 

 

1 Plastik 

2 Pap 

3 Plastik 

4 Metal 

5 Pap 

6 Metal 

7 Papir 

8 Metal 

9 Metal 

10 Glas 

 

Konklusion: 

AJA genkendte plastik rigtigt 2/10 gange, dette giver AJA en precision på 0,2 og recall på 0,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pap 

Test Pap - pap 

1 Pap 

2 Pap 

3 Pap 

4 Pap 

5 Pap 

6 Pap 

7 Pap 

8 Papir 

9 Papir 

10 Pap 

 

Konklusion: 

AJA genkendte plastik rigtigt 8/10 gange, dette giver AJA en precision på 0,8 og recall på 0,8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papir 

Test Servietter (papir) 

1 Papir 

2 Pap 

3 Papir 

4 Papir 

5 Papir 

6 Papir 

7 Papir 

8 Papir 

9 Papir 

10 Papir 

 

Konklusion: 

AJA genkendte papir rigtigt 9/10 gange, dette giver AJA en precision på 0,9 og recall på 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammenfattende konklusion af analysen: 

Efter at have testet billede genkendelsen på genstande som skal repræsentere hver deres klasse, så 

har vi fået skemaet til at se således ud: 

Hit rate  Genstand/klasse 

100 % Metal 

70 % Glas 

20 % Plastik 

80 % Pap 

90 % Papir 

 

Der vil i diskussionen blive uddybet hvor gode, samt brugbare disse resultater er for vores samlet 

produkt i det tekniske system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diskussion 

Vi har med indblik på vores teknologi inddraget David Nye´s og Langdon Winner´s 

teknologiforståelse, og deres syn på teknologiens sammenspil med samfundet og mennesket.  

David Nye´s beskrivelse af at teknologi betyder noget for os mennesker, at et objekt ikke bare er et 

objekt men et redskab passer meget godt i forhold til vores billede-genkendelsesteknologi. Vores 

teknologi kan udtrykke flere rækker af ideer og handlinger hvilket er centralt i forhold til David 

Nye´s teknologiforståelse. Vores fortælling af problemet har gjort at vi har kunnet danne fantasier 

om hvordan vores billede-genkendelsesteknologi kan bruges i en bredere teknologisk kontekst til at 

løse problemet med affald på de danske strande. Vores ide er ikke den eneste løsning man finder på, 

der er adskillig mange løsninger, og det vil også sige at vores ide om hvilke redskaber der kan 

benyttes til at løse problemet, ikke nødvendigvis er en god løsning men, vi har brugt vores 

teknologi til at vise at et redskab ikke bare er et objekt, men en form for færdighed og evne til at 

håndtere og bruge dette redskab problemløsningsorienteret.  

I forhold til Langdon Winner´s teknologiforståelse, har vi benyttet hans forståelse til vores 

teknologi, fordi vi har taget hans filosofiske tilgang til teknologien til os. Det at man undersøger på 

samme tid med at, man forholder sig kritisk i undersøgelsen om naturen og indholdet af kunstig 

intelligens til menneskets aktivitet. Vi har taget et problem op som, spiller en væsentlig rolle i 

forhold til naturen og dette problem har vi brugt kunstig intelligens til at arbejde med. Derfor når 

Langdon Winner beskriver teknologi som en livsstil, på den måde at det spiller en stor rolle i 

forhold til menneskets dagligdag, kan denne definition også tilkobles til vores billede-

genkendelsesteknologi. Den billede-genkendelses teknologi vi har lavet, kan nemlig medføre 

ændringer ude i samfundet hvis den blev implementeret, i en bredere teknologisk kontekst, hvilket 

også går indunder ”teknologisk determinisme”. En mulig implementering i samfundet af vores 

teknologi kunne give en determinerende effekt, da det har et specifikt formål men, også kan bruges 

på flere forskellige løsningmetoder og ikke kun en.  

 

 

 

 



Der er indsamlet nødvendig viden, som vi haft kunne bruge til at danne os en forståelse af hvad der 

skal til for et billede genkendelses program kan fungere. Dette gav os til slut et produktet AJAIC. 

Ved forrige afsnit fik vi testet hvor god AJAIC var til at genkende objekter ud fra deres materiale. 

Dette gav os følgende resultater: 

Hit rate  Genstand/klasse 

100 % Metal 

70 % Glas 

20 % Plastik 

80 % Pap 

90 % Papir 

 

Lige umiddelbart når vi ser på resultaterne, så kan vi se metal fik 10 ud af 10 rigtige. Dette er et 

perfekt resultat, eftersom dette vil sige at programmet i praksis kan genkende de objekter vi fik 

nævnt i problemfeltet under metal, som lyder på:  Dåser, gafler, skeer, knive.  

Når vi ser på det næste emne, som er glas, så kan vi komme frem til at der blev forudsagt 7 ud af 10 

rigtige objekter rigtigt. Dette er et glimrende resultat, det kan betyde at størstedelen af skrald som 

indeholder glas kan blive genkendt af AJAIC.  Denne liste vil bestå af glas generelt, så som flasker.  

Når vi ser på emnet plastik, så kan vi komme frem til at kun 2 ud af 10 objekter blev forudsagt 

rigtigt. Det er et rimelig dårligt resultat, som kan skyldtes de billeder som der blev brugt til at træne 

plastik. Vi mente det var nødvendigt at taget højde for plastik som er kvast sammen og plastik som 

helhed, f.eks. ved sodavandsflasker eller sugerør. Der ligger problemet bare ved, at AJAIC vil have 

svært ved at genkende materiale baseret på et bestemt form. Desuden kan plastik komme i flere 

farver, modsat metal og glas, som også vil have en kæmpe indflydelse på hvor objektet hører til. Så 

objekter i form af plastik poser, sodavandsflasker, sugerør etc.  

Når vi ser på pap, så kan vi komme frem til at 8 ud af 10 blev forudsagt korrekt. Dette er et 

glimrende resultat, som vil betyde at største delen af pap kan blive ryddet af vejen. Så det vil blive 

muligt at rydde de fleste steder på strandende/kysterne som indeholder pap som f.eks. madpakker.  

Til sidst kan vi se at AJAIC fik forudsagt papir 9 ud af 10 gange, hvilket er et fantastisk resultat, 

dette betyder at det muligt at rydde de fleste papirposer som der nu findes mange af ved strandende.  



Sammenfattende kan vi komme frem til at produktet i helhed er god til at klassificere objekter, den 

er dog ikke perfekt til det. Hvilket kan skyldes mængden af billeder der er blevet brugt til 

træningsdata, samt hvor stor variation der er på hvert træningsbillede.  

Der kan så diskuteres hvor vidt der er behov for et teknologisk system, hvis man ikke bare kan få 

mennesker til at rydde op i stedet for. Vi mener at menneskelig arbejdsrift ikke er konstant 24 timer 

i døgnet, men det er vores teknologiske system til gengæld. Derfor vil den være det mest optimale 

at anvende til kampen om mindre affald på strandende, eftersom det formindsker risikoen for at 

skraldet vil ryge ud til havet.  

Selve det teknologiske system kan dog også selv have utilsigtet konsekvenser, eftersom vores 

teknologi er billede-genkendelse, vil der være en mulighed for at programmet kan forudsige 

objekter til noget, som det ikke er. Dette kan være et pænt stort problem, fordi det vil føre til at 

objekterne som er klassificeret i de forkerte kategorier, vil ende med at blive smidt i de forkerte 

affaldslager.  

Noget andet som vi mener kan snakke mod vores teknologiske system, vil være at se på om 

mennesker har det fint med at der bliver taget billeder på stranden via. billede genkendelsen. Til 

dette mener vi at ikke bør være aktuelt at forholde sig til, eftersom billederne der bliver brugt, 

udelukkende er til for at genkende f.eks. metal eller glas.  

Som det sidste har vi overvejet hvor nyttigt det ville være for os i fremtiden, at det teknologiske 

system bliver implementeret. Der ingen tvivl om at det teknologiske system ikke vil løse alt verdens 

problemer. Vi mener dog endeligt at vores design på en løsning vil i den grad formindske skraldet 

på de danske strande og chancen for det ender på havet.  

 

 

 

 

 

 

 



Konklusion 

Vores mål med dette projekt var at, vi skulle få programmeret et billede-genkendelsesprogram som 

skal kunne identificere skraldobjekter og efterfølgende klassificerer disse objekter i hver deres 

kategori. Det lykkedes os at genkende objekter og klassificerer disse objekter med vores billede-

genkendelse dog var den ikke lige så god til at klassificere alle objekterne. På metal klassificerede 

den 10 ud af 10 rigtige, glas 7 ud af 10, plastik, 2 ud af 10, pap 8 ud af 10 og pair 9 ud af 10. Med 

disse resultater kan man selvfølgelig ikke konkludere at det er gået fejlfrit men, det er gode 

resultater og selvom det ikke er helt igennem vellykket, så kan der uden tvivl arbejdes videre på 

dette. Derudover har vi beskrevet teknologien der ligger bag billede-genkendelsen og vi har 

kommet med et ideforslag til hvordan vores billegenkendelse kan introduceres i et bredere 

teknologisk kontekst/system. Vi har arbejdet os frem til hvad der skulle til for at få billede-

genkendelse, til at genkende affald og dermed er vores problemformulering også besvaret. Alt i alt 

kan vi derfor konkluderer at projektet er gået meget fint og at vi har nået det vi havde sat som 

projektets endelige mål. 
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