Objektgjenkjenning ved bruk av MS AI
Sluttrapport for bachelorprosjekt ved OsloMet-Storbyuniversitet 2019

Ved; Lukas Haug Langøy, Isak Kvalvaag Torgersen og Pål Magnus Østern

PROSJEKT NR.
Gruppe 20

Institutt for Informasjonsteknologi
Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

BACHELORPROSJEKT
Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo
HOVEDPROSJEKTETS TITTEL
Objektgjenkjenning gjennom Microsoft Custom Vision

TILGJENGELIGHET: Åpen!

Åpen

Telefon: 22 45 32 00
DATO
23.05.2019
ANTALL SIDER/BILAG
65 s/8 vedlegg

PROSJEKTDELTAKERE
Lukas Haug Langøy
Isak Kvalvaag Torgersen
Pål Magnus Østern

INTERN VEILEDER

OPPDRAGSGIVER
Triona

KONTAKTPERSON

Henrik Lieng

Erik Bosnes

SAMMENDRAG
Vi lager en løsning med nytteverdi. Per i dag sitter det personer foran en skjerm og siler ut veirelatert
bildedata ved å markere veiskilt, samt tilslører ansikter og registreringsnumre. Løsningen vi lager vil
kommunisere med Microsoft Custom Vision for å bruke maskinlæring til å gjenkjenne skilt på bildene, lagre
metadata om bildene, samt å kunne søke på denne metadataen for å finne neste ‘relevante’ bilde. Dette
vil fjerne en stor del irrelevante bilder for arbeideren og dermed forenkle jobben deres.
3 STIKKORD
Maskinsyn
API
Mikrotjenester

1

FORORD
Denne rapporten er skrevet av Lukas Haug Langøy, Isak Kvalvaag Torgersen og Pål Magnus Østern
ved bachelorprogrammet i Anvendt datateknologi ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Rapporten
omhandler bachelorprosjektet vi har gjort i samarbeid med Triona AS, et IT-firma som er ledende
når det kommer til løsninger innen logistikk og infrastruktur. I rapporten tar vi for oss blant annet
produktet, prosessen og resultatene.
Prosjektet har i stor grad vært en suksess og vi har lært mye gjennom hele prosessen. Vi vil gjerne
takke de personene vi har samarbeidet med underveis;
Takk til Erik Bosnes (produkteier) og Emil Maana (mentor) fra Triona, som har guidet oss gjennom
denne prosessen og lagt til rette for det arbeidet vi har gjort. Takk også til de andre ansatte hos
Triona som har kommet med gode råd og tilbakemeldinger underveis. Vi er veldig fornøyde med
samarbeidet med Triona og føler oss privilegerte som fikk dette prosjektet hos dem.
Takk til Henrik Lieng (førsteamanuensis ved OsloMet) som har vært vår veileder på
bachelorprosjektet og gitt oss nyttige tips og tilbakemeldinger underveis.
Takk til Torunn Gjester (universitetslektor ved OsloMet) som satte oss i kontakt med Triona og
som har vært en dyktig underviser og mentor for oss gjennom årene på OsloMet.

2

OM FAGTERMER OG OVERSETTELSER
Flere engelske fagbegreper mangler gode oversettelser til norsk, men også norsk fagterminologi
kan være ukjent eller ha en høy kompleksitetsgrad. Vi har diskutert en del fram og tilbake hva
som er den beste måten å kommunisere fagterminologi på og har også konsultert veileder. Vi
vurderte blant annet å skrive rapporten på engelsk, men gikk bort fra dette da vi ønsker å
henvende oss til et norsk publikum. Bruken av norsk eller engelsk i norsk akademia har vært en
diskusjon som har pågått i flere år og vår rektor, Curt Rice, har fått kritikk for blant annet å senke
de norskspråklige kravene for ansatte.
Når det gjelder sentrale norske fagbegreper for prosjektet, slik som maskinlæring, har vi valgt å
gi en mer utdypende forklaring av hva som menes det første stedet begrepet brukes.
Når det gjelder mindre sentrale begreper som er systemspesifikke eller på engelsk, har vi valgt å
lage en ordliste som er å finne på side 60. Det første stedet disse ordene brukes vil de stå i kursiv
og med enkeltfnutter; ‘eksempel’.
For ord vi har oversatt til norsk er disse skrevet i kursiv første sted de brukes, med det engelske
ordet i parentes.
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INTRODUKSJON
På fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet - Storbyuniversitet er det et ønske
at studentene gjør et bachelorprosjekt i samarbeid med en partner fra næringslivet, fordi dette
gir relevant arbeidserfaring og kan føre til at man får kontakter i den bransjen man skal jobbe i.
Vi var ute etter å finne en næringslivspartner som kunne gi oss et spennende prosjekt som vi
kunne lære mye av. Universitetslektor Torunn Gjester satte Triona i kontakt med oss. Vi gikk inn
i et samarbeid med Triona etter noen møter om prosjektet.
Dette er utfordringen som Triona ønsket å løse; Triona har et system for innsamling og
prosessering av veidata. Denne prosessen foregår i to steg. I det første steget tas det bilder av
veistrekkene som skal kartlegges, og bildene blir markert med GPS-koordinater. I det andre
steget av prosessen går en eller flere personer manuelt igjennom alle bildene og markerer
objekter slik som trafikkskilt, kumlokk, bilskilt og mer. Dette steget er relativt kostbart og
tidskrevende på grunn av arbeidstimene som kreves for slikt manuelt arbeid. Triona ønsket
derfor å se om det er mulig å automatisere så mye som mulig av dette steget, ved hjelp av
maskinlæringsalgoritmer, maskinsyn og objektgjenkjenning (dette er begreper som forklares i
kapittel 2).
Prosjektet Triona ga oss var å lage et ‘API’ (application programming interface) som skulle
håndtere kommunikasjonen mellom maskinsyntjenesten Custom Vision og SINUS infra (mer
utdypende informasjon om SINUS infra finnes i forprosjektrapporten, vedlegg 1). Ideen er å
forhåndsprosessere bildene gjennom en maskinsyntjeneste som er trent til å kjenne igjen
relevante objekter, som trafikkskilt. Dermed vil man kunne luke ut bilder som ikke inneholder
relevante objekter, og den totale tiden som trengs for å prosessere bildene manuelt blir redusert.
Ideelt sett vil de relevante objektene også være markert av systemet slik at brukeren kun vil
trenge å godkjenne det som systemet har foreslått. Systemet vårt skal også håndtere lagring av
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metadata om bildene og informasjon om ‘objektmarkeringer’ som er tilknyttet bildene. I tillegg
skulle vi lage et ‘brukergrensesnitt/UI’ (user interface) for å gjøre det lettere for oss selv å teste
underveis og for å gjøre det enklere å kunne demonstrere produktet. Det å teste og trene
maskinlæringsalgoritmen er utenfor rammene av vårt bachelorprosjekt. Produktet vi leverte er
en slags prototype som Triona kan bygge videre på og forhåpentligvis integrere inn i SINUS infra
på sikt.
Hvorvidt maskinlæring og vår API kan bli en del av SINUS infra-systemet er helt avhengig av hvor
treffsikker maskinlæringsalgoritmen kan bli. Dersom algoritmen blir treffsikker nok, er det helt
klart et stort innsparingspotensial. Fungerer systemet optimalt kan man potensielt fullstendig
eliminere manuell prosessering av bildene, og ha en bedre treffsikkerhet. I samarbeid med Triona
har vi beregnet at det koster cirka 1000,- NOK å prosessere et prosjekt i maskinsyntjenesten, som
i dag tar mer enn 200 arbeidstimer.
I rapportens kapittel 1 beskrives prosessen, hvilke prosessteknikker og verktøy vi har brukt og
hva vi har lært underveis. I kapittel 2 vil vi gå nærmere inn på produktet, forklare sentrale
begreper og vise hvilke eksterne tjenester, tredjepartsbibliotek og utviklingsverktøy vi har brukt.
I kapittel 3 presenteres brukergrensesnittet og funksjonalitet gjennom skjermbilder. Kapittel 4
omhandler testing. Til slutt kommer det en oppsummering av prosjektet og noen tanker om veien
videre.
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KAPITTEL 1 - PROSESSRAPPORT
OPPSUMERING AV PROSESSEN

WORK ITEMS COMPLETED PER SPRINT
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Figur 1 Oversikt over jobbelementer fullført i hver sprint

Offisiell startdato for prosjektet var 07.01.19, da vi hadde oppstartsmøtet hos Triona med
avdelingsleder Emil Maana og produkteier Erik Bosnes. Vi hadde ved tidligere møter fått en
overordnet forståelse av problemstillingen og ønsket løsning. Denne gangen gikk vi i dybden på
konseptet produkteier ønsket og fikk en innføring i Trionas verktøy og metoder. Vi fikk deres
prosjektmal og medfølgende eksempelprosjekt, som var et nyttig utgangspunkt.
Den første måneden ble brukt på utbedring av plan og lesing av eksisterende kode. Vi skulle
anvende databaseløsningen Azure Tables, som ingen av oss hadde erfaringer med fra tidligere.
Siden Trionas mal hadde et rammeverk for grensesnittet mot denne databasen, var den nyttig
for å bygge forståelse.
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Det å bruke diagrammer, skisser og diskusjon var helt nødvendig i oppstartsperioden for å få en
felles forståelse og terminologi i begynnelsen av prosjektet. Dataflyt-diagrammer var det første
vi utviklet sammen, og det var til stor hjelp for å få oversikt over mulige forskjeller vi hadde i
planlagt arkitektur. Dette avdekket også mulige usikkerheter rundt hvordan vår løsning skulle
arbeide med SINUS infra og de forskjellige Azure-tjenestene vi benyttet oss av. Vi ble enige om
at det ikke ville være hensiktsmessig å begynne med koding før etter noen uker, da vi ville trenge
god planlegging i forkant. Det viste se å stemme godt. Etter disse ukene hadde vi fått en komplett
forståelse for systemet, basert på flere diagrammer, eksperimentering med kodebasen, og
konsultasjoner med produkteier. Dette gjorde at vi kunne begynne å utvikle løsningen på en
målrettet og effektiv måte.
Med de tidsfristene vi arbeidet under, var en smidig, men tidsfokusert arbeidsmetode ønskelig.
Vi hadde ‘sprinter’ på to uker. I enden av en sprint gjennomgikk vi hva som var nytt i versjonen
av løsningen vår. Vi inkorporerte arbeidsmetoder fra Scrum som ‘daglige standups’, ‘burndownchart’ og hadde fokus på brukerhistorier for å ikke miste oversikt.
I slutten av januar ble første ‘commit’ lagt til i prosjektet. Da var tilganger og rettigheter på vårt
prosess- og utviklingsverktøy Azure DevOps på plass. Etter at vi, i samarbeid med Erik, ble enig
om hvordan arbeidsflyten rundt gjøremål, feilmeldinger, sprinter og commits skulle håndteres,
begynte vi sammen å sette opp skjelettkoden i prosjektene. Etter at nok grunnarbeid var satt opp
til at vi kunne arbeide mer uavhengig av hverandre jobbet vi hver for oss i våre egne ‘branches’.
Da en oppgave var ferdig gjorde vi en commit i vårt online burndown-chart. Videre klargjorde vi
branchen til å slås sammen med kodebasens master branch. Deretter lages en ‘pull-request’ hvor
man må dokumentere hvilke endringer som er gjort, og hvilken oppgave dette er en respons på.
I den første sprinten opplevde vi at oppgavene var litt vage, noe som førte til veldig store og
uoversiktlige pull-requests. Dette var noe vi tok lærdom av og I påfølgende sprinter jobbet vi med
å bryte opp oppgavene i mindre deler. Det var også en utfordring å vite hvor mye man kunne få
10

til i løpet av en to-ukers periode, og vi endte flere ganger med å enten legge til flere oppgaver i
en sprint, eller flytte noen til neste sprint. Vi ble imellom oss enige om at rundt 2-6 timers arbeid
ville utgjøre en ‘task’ (oppgave) og dermed også en pull-request, og det har vi fulgt så godt det
lar seg gjøre.
Vi hadde, takket være godt forarbeid, en klar forståelse for hva som måtte lages når, og det var
til stor hjelp. Til tross for at det fremdeles hendte at vi måtte gå «tilbake til tegnebordet» ved
noen anledninger, så følte vi at fundamentet var godt og arbeidet de første ukene sparte oss for
mye frustrasjon underveis. Kapitlene Arkitektur (s. 20) og Datalagring (s. 24) går mer i dybden på
strukturen og utviklingsrekkefølge.
Gjennom utviklingen hadde vi to demoer for Triona avdeling Oslo og andre kontorer i Norden,
hvor vi fikk positiv tilbakemelding og gode forslag både fra konsulenter og de som jobber med og
i SINUS infra. Dette ga i tillegg oss og produkteier en trygghet om at vi jobbet under en felles
forståelse av prosjektet.
Vi hadde også et statusmøte med prosjektleder og ekstern veileder mot slutten av prosjektet,
hvor vi gikk gjennom struktur og UI. Møtet resulterte i flere gode forslag til endringer og
forbedringer som vi kunne implementere i innspurten av kodingen.
Ved oppstart av prosjektet satte vi oss som mål å ha produktet ferdig i begynnelsen av mai. Dette
gjorde at vi kunne bruke de siste ukene på å ferdigstille sluttrapporten. Tidskjemaet har blitt holdt
hele veien, også til tross for et par små nødvendige feilrettinger underveis. Vi holdt jevnt tempo
og hadde ikke behov for noen store skippertak.
Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Triona. Vi har satt pris på at prosjektet er godt
gjennomtenkt og at arbeidet vårt løste et reelt problem.
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PROSESS- & UTVIKLINGSVERKTØY

AZURE DEVOPS
I dette prosjektet har vi i all hovedsak brukt plattformen Azure DevOps for å administrere
prosessen og utviklingen. Azure DevOps brukes i Triona, og dermed kunne de enkelt gi oss tilgang
og hjelpe oss i gang. I tillegg er det en kraftig plattform som brukes mye i IT-bransjen. Erfaringene
vi tilegnet oss gjennom å bruke dette produktet vil derfor komme godt med i arbeidslivet.
Azure DevOps levers av Microsoft og inneholder flere verktøy vi har benyttet oss av, blant annet
Azure Boards og Azure Repos. Azure Boards er et prosessverktøy. Her kan du opprette og
håndtere oppgaver, brukerhistorier, aktive ‘bugs’ osv. Du kan tilegne medlemmene av
arbeidsgruppa spesifikke oppgaver og brukerhistorier. Du kan også administrere og holde
oversikt over sprinter.
Azure Repos er et utviklingsverktøy. Her får du tilgang til og kan administrere Git ‘repoet’. Du kan
også opprette og administrere pull requests og sette egne regler for ting som ‘merging’. Vi
konfigurerte det slik at alle endringer på kodebasen skjer gjennom pull requests. For at en pull
request skulle godkjennes av systemet måtte den vise til arbeidsoppgaven den løste. I tillegg
måtte man tilegne to ‘reviewere’ som begge måtte godkjenne pull requesten.
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KAPITTEL 2 - PRODUKTRAPPORT
I dette kapittelet skal vi presentere produktet vi har utviklet for Triona. Dette innebærer å først
forklare noen konsepter som maskinlæring, maskinsyn, asynkron kode mm., før vi går gjennom
hvilken teknologi vi anvendte, arkitektur, dataflyt og datastruktur.
FORKLARING AV KONSEPTER OG TEKNOLOGIER

MASKINLÆRING OG MASKINSYN
Maskinlæring (machine learning) er en samling med algoritmer og systemer innen
mønstergjenkjenning som har som kjennetegn at de optimaliserer og forbedrer seg selv. De siste
tiårene har dette gått fra å være en utilregnelig kuriositet til å bli et pålitelig verktøy som har
revolusjonert mange fagområder.

Figur 2: Illustrasjon av bildeklassifisering og objektgjenkjenning
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En underkategori av maskinlæring er maskinsyn (machine/computer vision), som gjør det mulig
å gjenkjenne elementer fra tidligere datasett (for eksempel bilder). Bruksområdre for maskinsyn
er for eksempel bildeklassifisering og objektgjenkjenning. Bildeklassifisering (illustrert til venstre
i Error! Reference source not found.) klassifiserer hele bildet (″er dette et bilde med et
vikepliktskilt? ″). Objektgjenkjenning (illustrert til høyre i Error! Reference source not found.)
prøver i stedet å svare på både om et objekt er i bildet og hvor i bildet det er plassert (″er det et
vikepliktskilt i dette bildet, og hvor? ″). For vårt prosjekt bruker vi objektgjenkjenning fordi vi
trenger å vite hvor i bildet objektet forekommer, da dette er informasjon kundens applikasjon
har tenkt å benytte seg av.

PROGRAMVAREUTRUSTNING
Her vil vi gi en kort oversikt over de forskjellige teknologiene og rammeverkene som ble brukt for
å utvikle produktet. Rammeverkene var spesifisert av oppdragsgiver og valg av rammeverk var
ikke en del av vår oppgave. Rammeverkene spesifisert av oppdragsgiver er moderne teknologi
som er industristandard, og om vi skulle drøftet og valgt rammeverk, hadde vi nok landet på de
samme som oppdragsgiver.
.NET
Prosjektet benytter rammeverket ‘.NET Core’ som er Microsoft sin etterkommer av det
veletablerte rammeverket ‘.NET Framework’. Det er mange likheter mellom de to, og om man er
kjent med .Net Framework vil man klare overgangen til .Net Core uten store utfordringer. Vi
hadde erfaring med .Net Framework fra noen tidligere prosjekter, og fikk bare noen få
utfordringer med å bruke .Net Core. Noen fordeler med .Net Core er at det er ‘cross-platform’ og
har åpen kildekode. Vi testet at vår kode kjører på Windows, Mac og Linux like godt.
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CUSTOM VISION
Custom Vision er en maskinlæringstjeneste for maskinsyn som er utviklet av Microsoft. Gjennom
Custom Vision kan man opprette prosjekter hvor man kan trene en maskinlæringsalgoritme, kalt
en modell, til å gjenkjenne og klassifisere objekter i bilder. Custom Vision er tjenesten som vårt
API er bygd rundt.
ASYNC/AWAIT
Vi har gjennom prosjektet fulgt anbefalt struktur ved å benytte ‘async’/’await’ på alle API-kall for
å få best ytelse ut fra .Net Core rammeverket, unngå stagnering av tråder, samt gjøre koden mer
sekvensiell og lettlest. Dette er kritisk da synkron/sekvensiell kode okkuperer tråder når de gjør
langsomme I/O operasjoner, og det kan gjøre at forespørsler havner i kø og systemet sakker ned.
.Net Core vil alltid prøve å lage nye tråder opp til et maksimum for å håndtere forespørsler best
mulig, men den sjekker kun etter stagnasjon 2 ganger i sekundet, og det kan vise seg å være en
signifikant flaskehals i systemet. Med Async/Await så sender vi en forespørsel og gjør tråden fri
til å håndtere neste forespørsel mens vi venter på svar fra første. Dette gjør systemet mer
skalerbart og optimalisert.
REACT
For vårt brukergrensesnitt bruker vi det komponentbaserte rammeverket React, utviklet av
Facebook for bruk i sine nettsider. Vi har erfaring med strukturen og bruken av rammeverket fra
studiet. Den modulære arkitekturen og populariteten til React gjør det veldig tidsbesparende å
prototype sider slik vi har gjort, og man kan finne ferdiglagde moduler for de fleste bruksområder.
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Gjennom å lage egne fleksible komponenter klarte vi dessuten å oppnå stor andel gjenbruk og
slik simplifisere kodebasen.
AZURE TABLE STORAGE
For lagring av prosjektinformasjon, bildeinformasjon og tag-informasjon har vi brukt Azure Table
Storage. Azure Table Storage er levert av Microsoft og er en ‘NoSQL’ (not only SQL) ‘nøkkel og
verdi’-database. Dataene lagres på en semi-strukturert måte. Da lagringskapasitet ikke er et
problem har vi valgt å dobbel-lagre mye av informasjonen på flere nøkler, slik at den skal være
enklere å hente ut. Azure Table Storage har god integrasjon mot .NET rammeverket og C#.
AZURE BLOB STORAGE
Vi har brukt Azure Blob Storage for å lagre bildene som vi har brukt i prosjektet og for å trene
modellen for gjenkjenning. Azure Blob Storage leveres av Microsoft og egner seg for å lagre
ustrukturert data. Grunnen til at vi valgte Azure Blob Storage er at vi trengte en lagringstjeneste
for å teste systemet og det var enklest å velge en tjeneste som var del av det samme miljøet som
vi allerede jobbet i. Det er ingen kobling mellom vårt API og Azure Blob Storage, kun med AdminUI
prosjektet. Dette er for at Triona skal kunne velge en annen tjeneste dersom det er ønskelig.
PRIMEREACT
PrimeReact er et tredjepartsbibliotek for React med mange ferdiglagde komponenter. Vi ble
anbefalt å bruke dette biblioteket av Emil Maana på Triona og har funnet det nyttig. Vi har brukt
en rekke komponenter herfra, inkludert spinnere og datavisningskomponenter. PrimeReact
kommer også med en ikonpakke som vi har brukt.
REACT-COOKIE
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React-cookie er et tredjepartsbibliotek for React som brukes til å opprette, hente og håndtere
‘cookies’. Vi har brukt dette biblioteket til å lagre prosjekt-id til det aktive prosjektet i
brukergrensesnittet.
BOOTSTRAP
Bootstrap er et tredjepartsbibliotek med åpen kildekode, vedlikeholdt av Twitter, for utvikling
med HTML, CSS og JavaScript. Bootstrap er et av de mest populære bibliotekene av sitt slag og
inneholder mange stiler og komponenter som gjør det raskt å lage UI som er responsiv og følger
nettstandarder. Bootstrap er blant annet utgangspunktet for ‘modal’-komponenten vi har laget.
TRIONA’S MAL OG STRUKTUR
Triona ga oss et eksempelprosjekt med en mal og en struktur (illustrert i Error! Reference source
not found.) som er forbedret gjennom bruk i flere store prosjekter. Dette ga oss en struktur å
følge når vi begynte prosjektet, samt at det vil gjøre kodebasen lettere å vedlikeholde for Triona
i fremtiden.
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Figur 4 Projsekt struktur

Strukturen er orientert rundt ‘Dependency injection’ og SOLID prinsippene. Dependency
Injection er en flott måte å gjøre koden testbar samtidig som man følger SOLID prinsippene og

Figur 3 Avhengighetsgraf

gjør det lett å bytte ut komponenter i koden. Ellers har vi også separert ut logikken som brukes i
hele programmet i businesslag. Vi har vi programmodeller og ‘interfaces’ i contracts-laget som
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også må være tilgjengelig fra .Net Core prosjektet. Til slutt har vi ‘repository’-lag som inneholder
databasemodeller og andre eksterne objekter, dette skal helst ikke eksponeres til brukeren. I
Error! Reference source not found. ser man en avhengihetsgraf som viser dette.
Triona sine maler er konfigurert til å kommunisere med Azure Storage, og det var til stor hjelp for
oss da ingen av oss har erfaring med Azure Tables. Det er innebygde API’er som gjør at det går
fort å få et nytt prosjekt opp. Det gikk raskt å sette seg inn i hvordan det fungerte, og til tross for
at vi senere måtte utvide malen med mer unik prosjektspesifikk funksjonalitet, så er vi
takknemlige for at vi fikk et slikt fundament.
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ARKITEKTUR
I Figur 5 kan man tydelig se hvordan det er ment at Sinus infra systemet skal kommunisere med
vårt prosjekt som en ekstern tjeneste. Vårt system vil gjøre sin prosessering og datahåndtering
som en egen tjeneste uavhengig av Sinus infra, og lagre det i vår database. Sinus infra vil så sende
spørringer til vår Søketjeneste som har et tilgjengelig HTTP-grensesnitt. Søketjenesten vil gå
gjennom databasen, filtrere og formatere dataen, før den sendes tilbake til Sinus infra som JSONobjekter.

Figur 5 Overordnet diagram over løsningen
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Det er en samling med bilder i feltet som omtales som ‘Bilder’ i Figur 5. Det representerer en
Azure Storage Blob hvor SINUS infra i dag lagrer sine bilder, men databasen arbeider kun ut fra
nettadresser til bildene, så det er ingen begrensing på hvor de ligger. Det er ikke en del av våre
driftskomponenter, derimot en felles ekstern tjeneste vi begge benytter oss av. Dette kommer
tydeligere frem i Figur 6.

Figur 6 Mer detaljert diagram over løsningen (WebUI også omtalt som AdminUI)
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I Figur 6 ser man tydelig at vårt prosjekt omfatter tre separate mikrotjenester som håndterer
hver sin del av vårt totale prosjekt, samt at vi også har en ‘WebUI DEMO’ (Som senere endret
navn til ‘Admin UI’) som viser et eksempel på en implementering av alle mikrotjenestene. Det
viste seg også å kunne fungere ikke bare som en demo men som et administrator/feilsøking
dashbord, samt også et eksempel/oppslagsverk for andre som skal implementere en løsning mot
våre mikrotjenester.
API SERVER
Vi brukte .Net Core sin MVC-arkitektur (‘Model View Controller’) som gjør det lettere å skille
logikk, data og UI fra hverandre (illustrert i Error! Reference source not found.). Dette hjelper
når man skal følge SOLID prinsippene, og gjør det derfor det lettere å endre det grafiske i
prosjektet uten at man påvirker andre aspekter av programmet. Tidligere har vi jobbet med
prosjekter hvor komponenter ikke var så tydelig skilt ut, og det gjør det ofte vanskeligere å

Figur 7: MVC-arkitektur
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samarbeide da det oftere skaper konflikter i kodebasen. Vanligste kritikk mot MVC er at det er
noe dårlig optimalisert og noe komplisert for mindre applikasjoner, f.eks. små applikasjoner på
begrenset maskinvare. Ingen av disse problemstillingene angår dette produktet og MVC virker
som et solid valg.
Når det er sagt var det ikke så enkelt som det virker i. Vi jobbet også med et ‘Data Access Object’
(DAO) lag hvor modeller hadde sine representative ‘Entities’ som representerer modellens
tilstedeværelse i databasen. Et mellomlag, kalt ‘ModelEntityFactory’, sørget for konverteringen
mellom de to formatene og gjennom ‘project dependency’ vil aldri selve prosjektet få direkte
tilgang til biblioteket som håndterer entities. Dette gjør at vi kan abstrahere noen nyttige
funksjoner, et godt eksempel på det er når vi fant ut at det var tegn i vår ‘Row Key’(mye
tilsvarende ‘Primary key’ i SQL databaser) som ikke var godkjent. Ved å ha dette
ModelEntityFactory-laget kunne vi da omformatere nøkkelen til en base-64 streng som
databasen taklet (mer om dette i neste kapittel), uten at det fra modellsiden var noe endring.
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Figur 8 Diagram som viser en mer detaljert MVC løsning

DATALAGRING
I dette kapittelet skal jeg gå gjennom API’et vi har laget, og forklare bruksområdet og strukturen
vi har brukt. Dette er dokumentasjon som kan være nyttig når man skal implementere løsningen
eller ved feilsøking.
Det er viktig å forstå hvordan de forskjellige delene bygger på foregående komponenter (illustrert
i Figur 9).
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•

Trening er steget hvor man først introduserer maskinsyn-systemet til hvilke elementer
den skal gjenkjenne og er naturlig nok det første steget når man begynner på et nytt
prosjekt.

•

Gjenkjenning bruker modellen etablert i Trening-steget til å gjenkjenne elementer i bildet.

•

Søk søker i databasen på prosessert informasjon som er resultatet av Gjenkjenning og
Trening-stegene.

Figur 9: Oversikt over mikrotjenester

Trening er ikke nødvendigvis den mest brukte komponenten. Vi antar at i «daglig bruk» er søkfunksjonen, der verdiskapningen skjer, sluttproduktet for dette systemet. Siden det er krevd at
trening-steget er fungerende før man kan benytte seg av de funksjonene som bygger seg på
trening, så antar vi at alle funksjoner som brukes i flere mikrotjenester alltid vil bli implementert
i den «laveste» mikrotjenesten, da det er der den trengs først. Dette gjør naturlig nok at trening
er den største tjenesten, da denne bærer på mye ‘overhead’ som de andre tjenestene benytter
seg av.
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DATAMODELLER
Programmet baserer seg på tre modeller, illustrert i Figur 10. Deres korresponderende entiteter
vil ikke bli drøftet, da disse stort sett er like og eventuelle forskjeller vil bli diskutert.

Figur 10 Viser datastruktur I database

For dette prosjektet var det et krav at vi skulle bruke Azure Storage Tables sin database. Selv om
grensesnittet kan minne om andre dokument-drevne NO-SQL databaser, så kommer det tydelig
frem begrensinger under bruk. Vi fant tidlig ut at vanlige praksis fra SQL-systemer ikke var like
relevante her, normalisering, filtrering og atomisering var konsepter vi måtte legge fra oss. Denne
lagringen kan i større grad tenkes som en filstruktur som gjemmer seg bak et database-lignende
grensesnitt. Dette viste seg å være tilfelle. Det vil i hovedsak si at vi gjør all form for filtrering og
sortering i egen kode og bare lar databasen håndtere lesing og skriving av data.
Tables var også unik i den form at hvert objekt defineres av 3 verdier som til sammen utgjør den
unike ‘adressen’ til objekter. Disse verdiene er:
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1. Table | Tabell
2. PartitionKey | Partisjonsnøkkel
3. RowKey | Radnøkkel
ANVENDT STRUKTUR
Et prosjekt ligger under tabellen ‘Projects’, med partisjonsnøkkelen ‘Project’ og rad-nøkkelen
som er navnet på prosjektet. Det er også slik at om vi har Tabellen og partisjonsnøkkelen så kan
vi få opp alle objektene og slik hente ut rad-nøkkelen. Dette gjør at vi valgte å dynamisk lage
tabeller for å klare å utnytte våre 3 identifiserende felter fullt ut.
Vi har en statisk tabell og partisjonsnøkkelen for prosjekter, slik at vi kan gjøre et søk og få opp
alle prosjektene. Hvert prosjekt har 2 tilhørende tabeller som representerer deres bilder og
predikasjoner. Disse lages i det prosjektet lagres og slettes i det prosjektet slettes.
Vi hadde god dialog med Triona når vi diskuterte forskjellige datastrukturer og hvordan vi best
skulle benytte oss av Azure Tables og Triona sin mal som stod for interaksjonen mellom prosjektet
og databasen. Vi kom frem til at vi måtte modifisere Triona sin mal for å gjøre det mulig å velge
dynamisk hvilken tabell man jobber mot når programmet kjører. Eksempel-prosjektet var nyttig
og ga oss en dypere forståelse for hvordan koden vi fikk fra Triona fungerte. Etter noen uker
‘lente’ vi oss ikke lengre mot deres kode, men vi var like innforstått med den som egenskrevet
kode.
Senere i prosjektet oppdaget vi begrensinger på radnøkkel-feltet. Den aksepterte kun
alfanumeriske verdier i navnet. Dette skapte problemer for oss da vi bruker en URL, samt også
har muligheter for ÆØÅ som navn i denne nøkkelen. Løsningen ble at, uten å endre modellene,
la vi inn en hashfunksjon på rad-nøkkelen idet man konverterer modellene til entiteter. ‘Hashing’
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er en numerisk prosess hvor man ofte bruker Base64 for å gjøre resultatet til en streng igjen, og
Base64 benytter kun alfanumeriske verdier. I vårt prosjekt brukte vi MD5-hash. Dette er i
utgangspunktet en utdatert hash-algoritme da det i 2005 ble presentert et bevis på at man kunne
fabrikkere kollisjoner (Xiaoyun Wang and Hongbo Yu of Shandong University). Dette er
katastrofalt for sikkerhetskritiske applikasjoner av hashing, men for vår bruk har det ingen
betydning. For vårt bruk er MD5 en enkel, billig og velkjent hash-algoritme som gjør den lett å
implementere. Se tabell 1 for eksempel på hashet verdi.

Original verdi

Hashet verdi

https://www.nrk.no/

b8c47f7a4c60b59ff671a98842ca956b
Tabell 1: Eksempel på hashing ved MD5

PICTUREMODEL
Bildemodellen ‘PictureModel’ (se Figur 11) er ganske enkel da den i hovedsak inneholder en
adresse variabel. Denne representerer nettadressen til bildet. Det er brukt som den
identifiserende nøkkelen til hvert bilde. Dette er veldig nyttig for oss da ansvaret for lagring av
bilder et utenfor rammene til prosjektet, men det er dessverre tilfelle at systemet er veldig
sårbart for eksterne endringer som så vil bryte dataens integritet. Derfor er det viktig at all data
som mates inn i systemet er selveid data man har kontroll over.
‘processedState’ er en variabel vi bruker i hovedsak til filtrering av bilder. Vi har i vår demo kun
brukt tre tilstander, men den er fleksibel til å kunne representere flere.
•

NOT: Da er den nylig importert, ingen mennesker eller maskiner har markert noe på
denne.

28

•

PREDICTED: Her har maskinen gjort et forsøk på å gjenkjenne hva som er på bildet, men
ingen mennesker har verifisert hva som er på bildet.

•

VERIFIED: Dette bildet er blitt verifisert av mennesker.

{
"path": "string",
"createdTimestamp": "2019-05-04T11:48:54.101Z",
"uploadedTimestamp": "2019-05-04T11:48:54.101Z",
"processedState": "string",
"id": "string"
}

Figur 11: Bildemodell

PROJECTMODEL
Prosjektmodellen (se Figur 12) inneholder også små mengder data, i stor grad fungerer også
prosjektmodellen som en mappe eller gruppe for prediksjonene. Det viktigste feltet i prosjektet
er id, som også er omtalt som ‘projectPrefix’, og er nødvendig for å kunne finne tabellene til gitt
prosjekt.
{
"name": "string",
"description": "string",
"projectStart": "2019-05-04T11:34:06.258Z",
"projectEnd": "2019-05-04T11:34:06.258Z",
"id": "string"
}

Figur 12: Prosjektmodell

PREDICTIONMODEL
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Den viktigste modellen er prediksjonsmodellen ‘PredictionModel’ (se Figur 13), som
representerer produktet og verdiskapningen av vårt produkt. Den holder informasjon om hva
som er gjenkjent av maskin eller mennesker i et gitt bilde, hvorvidt det er verifisert, posisjon
(topp-venstre ankret), størrelse på det markerte området, og hvor sikkert systemet er på en
predikasjon. Fra et objekt-orientert perspektiv ser det nok noe rart ut å definere alle disse
verdiene (med unntak av ‘tag’) som lister og ikke enkeltstående verdier. Denne uvanlige
datastrukturen er grunnet begrensingene våre i databasen. Som forklart tidligere er det tre felt
som utgjør adressen til et objekt, og man kan få en liste av alle objekter om man har tabell-navnet
og partisjonsnøkkelen. Når man søker gjennom tabellen ‘{Prosjektnavn}Pictures’ på
partisjonsnøkkel ‘{hash av nettadresse}’, har man kun et felt igjen, radnøkkelen, å definere på.
Denne er definert til hvilken kategori dette objektet representerer, ‘vikeplikt’, ‘kumlokk’ ol. Dette
representerer da et en-til-en-forhold mellom bildet og kategorien, noe som ikke åpner opp for
muligheten til at det kan være to elementer av samme kategori på ett bilde. På grunn av denne
begrensningen, måtte hvert objekt i databasen representere n-antall potensielle elementer i
bildet. Derfor ble alle verdiene lister, og alle verdiene må være utfylt for alle elementer.
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{
"tag": "string",
"imgUrl": "string",
"objectLocation": [
{
"x": 0,
"y": 0
}
],
"objectSize": [
{
"x": 0,
"y": 0
}
],
"humanCreated": [
true
],
"humanVerified": [
true
],
"predictionConfirmed": [
true
],
"predictionConfirmedDate": [
"2019-05-04T14:03:27.362Z"
],
"probability": [
0
],
"id": "string"
}

Figur 13: Prediksjonsmodell

TRENING – TRAINING
Trening var den første av de tre mikrotjenestene vi implementerte og ble fundamentet for de
andre mikrotjenestene. Vi har de fleste funksjoner for å opprette og manipulere objekter i denne
tjenesten. Her vil vi gå gjennom noen eksempler for å forklare navngivingen og logikken, men full
dokumentasjon er i vedlegg (PDF) og i rapporten (HTML).
BILDEMODELLEN
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Både bilder og prediksjoner er tilhørende et prosjekt og dermed må alltid prosjektet spesifiseres.
Vi bestemte at istedenfor å gjøre dette til enda et felt som må passeres inn i POST-forespørselen,
så gjør vi dette tydelig og prøver å bruke en logisk struktur hvor man først spesifiserer at man er
ute etter ‘API/project’, for å så skrive inn prosjektnavnet, deretter hvilken modell man ønsker å
manipulere fulgt av hvilken handling som skal utføres.
/API/project/{projectPrefix}/picture/post

Vi bruker POST som terminologi for å opprette et nytt objekt av denne typen. Vi diskuterte lenge
med våre veiledere i Triona hva vi skal bruke som terminologi, og endte på POST, GET, UPDATE.
/api/project/{projectPrefix}/picture/get
POST BODY:
{
"url":
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/imgcache/e8/f9/e8f91233222866201e621329
b786c0a3/e13af02a-52b6-4701-8766-f0a0d9fab213.48269.jpg
}

Muligheten for å hente et spesifikt bilde fra et prosjekt følger oppbygning under:
/API/project/ {project ID}/{model}/ {post/get/update}/ {modell ID}
Men siden IDen til bildemodellen er en URL, så vil det ikke være mulig for oss å sende den inn
som en GET-variabel, og vi må bruke et enkelt objekt sendt inn i POST-forespørselen.
/api/project/{projectPrefix}/picture/all

Naturlig nok er det også en funksjon for å få alle bildene i et gitt prosjekt, denne funksjonen er
viktigere og mer brukt enn GET funksjonen.
/api/project/{projectPrefix}/picture/update
POST BODY:
{
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"path":
"https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/imgcache/e8/f9/e8f91233222866201e62132
9b786c0a3/e13af02a-52b6-4701-8766-f0a0d9fab213.48269.jpg",
"createdTimestamp": "2019-05-04T11:48:54.101Z",
"uploadedTimestamp": "2019-05-04T11:48:54.101Z",
"processedState": "NOT",
"id": "string"
}

‘Update’ funksjonen fungerer i stor grad som POST funksjonen i det at den tar inn et helt objekt
og lagrer det.
PREDIKASJONSMODELLEN
/api/project/{projectPrefix}/prediction/post

For å opprette en ny prediksjonsmodell kaller man POST-funksjonen.
/api/project/{projectPrefix}/prediction/get/{PartitionKey}/{id}
/api/project/{projectPrefix}/prediction/all

Denne funksjonen returnerer alle prediksjonsmodellene tilhørende prosjektet
/api/project/{projectPrefix}/prediction/allTags

Denne returnerer en liste med alle unike kategorier eller «tags» brukt i dette prosjektet.
/api/project/{projectPrefix}/prediction/allImg
POST BODY:
{
"url":
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/imgcache/e8/f9/e8f91233222866201e621329
b786c0a3/e13af02a-52b6-4701-8766-f0a0d9fab213.48269.jpg
}

Denne returnerer alle predikasjoner knyttet til et gitt bildet. Den tar inn en URL i Post
forespørselen.
/api/project/{projectPrefix}/prediction/deleteAllImg
POST BODY:
{
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"url":
https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/imgcache/e8/f9/e8f91233222866201e621329
b786c0a3/e13af02a-52b6-4701-8766-f0a0d9fab213.48269.jpg
}

Denne fjerner alle predikasjoner knyttet til et gitt bildet. Den tar inn en URL i Post forespørselen.
/api/project/{projectPrefix}/prediction/update

Her kan man oppdatere predikasjonselementer.
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KAPITTEL 3 - UI
I dette kapittelet skal vi presentere UI-delen av prosjektet vårt. UI var opprinnelig ikke en del av
det produktet vi skulle levere til Triona. Poenget med å lage en UI var for å gjøre det enklere å
teste API underveis og for å gjøre det enklere å visualisere hvordan vår API funker. Etter hvert ble
det klart at Triona var så fornøyd med det vi har produsert av UI at de mest sannsynlig vil bygge
videre på dette som en del av produktets administrasjonskonsoll. Det er likevel viktig å huske at
UI-delen i utgangspunktet var ment som en ren demo/prototyp og at det er et produkt som ikke
er helt ferdig. Videre vil vi først snakke kort om hvem som er målgruppen for dette systemet.
Deretter vil vi snakke om prosessen og valg som vi har tatt underveis. Til slutt vil gå gjennom de
mest relevante skjermbildene i systemet og forklare hva funksjonen til de forskjellige
komponentene er.
BRUKERGRUPPE
Brukergruppen for vår UI vil utelukkende være superbrukere/administratorer. Hovedsakelig vil
det være ansatte hos Triona. Det vil være en forventing om at brukerne har visse forkunnskaper
om maskinsyn og har fått en opplæring i bruk av systemet. Arbeidsoppgavene til brukerne vil
være å vedlikeholde SINUS infra-prosjekter som Triona har og trene maskinlæringsalgoritmen
som ligger bak maskinsyntjenesten.
PROSESS OG VALG
Vår UI er laget ved hjelpe av React og .NET Core rammeverket. Den består av en relativt liten
back-end og en betydelig front-end del. Front-end delen er igjen delt opp i mange moduler, submoduler og komponenter.
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I utviklingen av UI-delen har brukt mange komponenter fra tredjepartsbibliotekene Primereact
og Bootstrap. Mye av den visuelle stilen er derfor påvirket av stilen som er brukt i disse
bibliotekene. For fonter og fargevalg har vi i stor grad lent oss på Triona sin egen stilguide. Mye
av fokuset har ligget på å lage et UI som er så enkel som mulig og forsøkt å forhindre
informasjonsoverbelastning for brukeren.
Vi har ikke prioritert å bruke tid på å sørge for at systemet etterlever WCAG-standarden. Igjen så
er dette fordi vi UI-delen i utgangspunktet kun var ment som et demosystem for intern bruk. Vi
har heller ikke rukket å kjøre noen strukturerte brukertester av systemet, men vi har fått mye
tilbakemeldinger og forslag til endringer underveis.
Da vi har begrenset erfaring med React-prosjekter fra før var en av utfordringene vi støtte på
underveis hvordan vi skulle designe React-komponentene. For mange av komponentene har vi
prøvd å følge noe som kalles Container Pattern. Container Pattern går ut på at du har en
logikkomponent som er ansvarlig for informasjonsflyt inn og ut av en eller flere visuelle
komponenter. Logikkomponenten er også ansvarlig for å kommunisere med back-end. Ved å ta
logikken ut av de visuelle komponentene blir det lettere å designe små komponenter som kan
gjenbrukes. Et annet problem var hvordan vi best skulle strukturere prosjektet slik at det ble
oversiktlig og forståelig å jobbe med. Vi brukte en del tid underveis på navngi komponenter og
endre mappestrukturen i UI-prosjektet, men det er fortsatt mye som kunne vært forbedret her.
Dersom vi skulle startet på nytt ville vi nok satt oss mer inn i hva som er beste praksis for å
strukturere React-prosjekter.
GJENNOMGANG AV SKJERMBILDER
Videre i dette kapittelet vil vi gå gjennom skjermbildene fra systemet. Med systemet så mener vi
hele UI-delen. Systemet består av to hovedmoduler; 1) prosjekt og 2) trening. Prosjekt har også
tre sub-moduler; 1) administrer prosjekt, 2) gjenkjenning og 3) prosjektinfo. I tillegg har
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modulene og sub-modulene komponenter. Dette er illustrert i Figur 14. For hvert skjermbilde vil
vi beskrive de forskjellige elementene i skjermbildet og forklare funksjonalitetene ved modulene
og komponentene som vises.

Figur 14 - UI organisering

INNLOGGING
Innlogging (se skjermbilde i Figur 15) er den første modulen brukeren vil komme til når de åpner
administrasjonskonsollen og er separat fra hovedmodulene trening og prosjekt. Formålet med
denne modulen er autorisering av brukere slik at kun autoriserte brukere har tilgang til systemet.
Vi har ikke implementert back-end-autorisering og denne modulen er kun lagt inn som demo.
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Grunnen til dette er at Triona ikke vet hvilket system for autorisering de ønsker å bruke og dette
var ikke prioritet.

Figur 15: Skjermbilde innlogging

1. Inputfelt for brukernavn og passord.
2. Knapp for å logge inn.
3. Triona-logo som banner og hjemknapp.
PROSJEKT – ADMINISTRERE PROSJEKTER
Formålet med denne modulen (figur 15) er å kunne opprette nye prosjekter, slette eksisterende
og den fungerer også som et mellomsteg for å finne og åpne det prosjektet som brukeren vil
jobbe på. Prosjekter i denne konteksten betyr SINUS infra prosjekter som Triona har.
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Figur 16: Skjermbilde prosjektadministrator - eksisterende prosjekter

1. Liste over eksiterende prosjekter. Hvert prosjektobjekt i listen har en tittel, en åpne- og
en sletteknapp og en beskrivelse av prosjektet. Tittelen og beskrivelsen av prosjektet blir
lagt inn av brukeren når prosjektet opprettes. Dersom man trykker på åpneknappen på
et av prosjektene så åpnes gjenkjenning-/prosjektinfomodulen for det spesifikke
prosjektet. Dersom man trykker på slettknappen får man opp en modal hvor man blir bedt
om å bekrefte eller avbryte handlingen.
2. Et kollapset panel. Trykker brukeren på pluss-symbolet til venstre åpnes panelet for å
opprette et nytt prosjekt. Se figur 16 for hvordan dette ser ut.
3. Navigasjonsknapper for de to hovedmodulene i systemet. Hvilken modul brukeren er på
markeres ved at navigasjonselementet blir blått.
4. Knapp for å logge ut. Trykker brukeren på denne blir h*n logget ut og tatt tilbake til
innloggingsmenyen.
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Figur 17: Skjermbilde prosjektadministrator - nytt prosjekt

1. Inputfelter for prosjektnavn og prosjektbeskrivelse.
2. Knapp for å opprette nytt prosjekt.
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PROSJEKT - GJENKJENNING
Modulen for gjenkjenning (se skjermbilde i Figur 18) brukes til å gjennomføre gjenkjenninger på
bilder og å verifisere, redigere eller slette objektmarkeringer på bilder. La oss for eksempel si at
Triona har en SINUS infra kontrakt med Haugesund kommune. Etter at en mengde bilder har blitt
samlet inn vil de bli lastet opp til en skylagringstjeneste. Deretter kan brukeren åpne Haugesundprosjektet og kjøre en gjenkjenning på disse bildene.

Figur 18: Skjermbilde gjenkjenning

1. En liste med bilder som er assosiert med prosjektet som brukeren jobber på. Alle bildene
som vises har blitt prosessert gjennom maskinsyntjenesten og har assosierte
objektmarkeringer lagret i databasen. Fargesymbolet øverst i venstre hjørnet indikerer
hvilken status bildet har. Gul betyr at bildet har objektmarkeringer som er gjort av
algoritmen og som ikke har blitt verifisert av noe menneske. Grønn betyr at bildet kun har
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objektmarkeringer som har blitt verifisert av et menneske. Hvis alle objektmarkeringer
slettes fra bildet, vil det ikke lenger vises i denne listen. Dersom brukeren trykker på et
bilde åpnes dette bildet i komponenten for å redigere objektmarkeringer.
2. Knapper for å gjennomføre gjenkjenning. Knappen til venstre er for å gjøre gjenkjenning
på et enkelt bilde. Dette er lagt inn for å kunne gjøre en hurtigtest. Knappen til høyre er
for å gjøre gjenkjenning på en større mengde bilder. Dersom brukeren trykker på en av
knappene så åpnes den korresponderende komponenten i en modal.
3. Navigasjon mellom gjenkjenning og prosjektinfo. Før trening ble skilt ut som en egen
modul lå også denne under prosjekt og var tilgjengelig fra denne navigasjonsmenyen.
4. En ‘check box’ for å fjerne alle bilder som allerede er verifisert. Grunnen til at vi har lagt
til denne funksjonaliteten er at brukeren skal slippe å bli forstyrret av bilder som allerede
er verifisert hvis h*n jobber med å verifisere objektmarkeringer.
5. Navnet på det åpne prosjektet vises i navigasjonsmenyen.
PROSJEKT – GJENKJENNING – GJENKJENNING PÅ FLERE BILDER
Gjenkjenning på flere bilder (figur 18) er for å hente ut bilder fra en skylagringstjeneste og kjøre
gjenkjenning på de. I treningsmodulen er det en komponent for å legge til trengingsbilder. Denne
komponenten er helt identisk bortsett fra noen merkelapper.
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Figur 19: skjermbilde for gjenkjenning på flere bilder

1. Input for URI til ekstern lagringsplass for bilder. Per i dag må det være en lenke til en Azure
Blob Storage med SAS-token. Bruk av SAS-token gjør det mulig å bruke eksterne
lagringskonteinere uten at disse trenger å være åpne for alle.
2. Knapp for å hente en liste over eksisterende mapper i den Blob Storage som lenken går
til (ref. punkt 1).
3. Oversikt over mapper som finnes i Blob Storage. Dersom man trykker på en av mappene
vises metadata for denne mappen og man får mulighet til å bekrefte valget av mappen.
4. Metadata for valgt mappe og knapp for å bekrefte mappevalg. Viser info om antall
elementer i mappen og filtyper. Trykker man på bekreft valg knappen får man en ny
modal hvor man blir bedt om å bekrefte eller avbryte handlingen. Dersom man bekrefter
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blir metadata om bildene i denne mappen lagret i Blob Storage og bildene blir prosessert
gjennom maskinlæringsalgoritmen.
PROSJEKT – GJENKJENNING – GJENKJENNING PÅ ENKELTBILDER
Gjenkjenning på enkeltbilde (figur 19) er for å kjøre gjenkjenning på et enkeltbilde. Dette kan
være nyttig blant annet dersom man ønsker å demonstrere tjenesten.

Figur 20 - Gjenkjenning på enkeltbilde

1. Input for URL til bilde. Dette kan være hvilket som helst bilde som ligger åpent tilgjengelig
på nettet.

44

2. Knapp for å hente inn bilder basert på lenken som brukeren har gitt. Før bildet hentes er
det et «placeholder»-bilde der istedenfor.
3. Knapp for å gjennomføre gjenkjenning på bildet.
4. Det innlastede bilde med objektmarkeringer etter det har blitt gjennomført gjenkjenning
på det.
5. Liste over objektmarkeringer på bildet.

PROSJEKT – GJENKJENNING - OBJEKTMARKERINGER
Komponenten for redigering av objektmarkeringer (figur 20) er for at brukeren skal kunne
bekrefte, slette eller redigere objektmarkeringer som er lagret på et bilde. I treningsmodulen er
det også en komponent for redigere, verifisere og slette objektmarkeringer som er helt identisk
til denne.
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Figur 21 - Objektmarkeringer

1. Bildet som brukeren har åpnet (ref. Prosjekt – Gjenkjenning punkt 1).
2. En av to objektmarkeringer med en sikkerhetsprosent over 10 prosent som er assosiert
med bildet. Denne objektmarkeringen er faktisk av et vikepliktskilt og har blitt verifisert
av et menneske.
3. Dersom man holder musepekeren over en objektmarkering får man opp denne
komponenten med informasjon om sikkerheten på gjenkjenningen og mulighet for å
godkjenne/verifisere eller slette objektmarkeringen.
4. En liste med objektmarkeringer som vises i bilde. Objektmarkeringer med sikkerhet under
10 prosent er ekskludert for å unngå støy. Denne terskelen kan også økes med ‘slideren’.
5. Knapper for å lagre arbeidet eller lukke bildet. Knappen til venstre lagrer de endringer
som brukeren har gjort og sender brukeren videre til neste bilde. Knappen i midten lagrer
alle objektmarkeringer som brukeren har verifisert og sletter alle andre. Denne
funksjonen har vi lagt til fordi det potensielt kan være veldig mange objektmarkeringer
med lav sikkerhet som har blitt generert av maskinlæringsalgoritmen. På denne måten
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slipper brukeren å manuelt slette alle objektmarkeringer som kun er støy. Knappen til
høyre lukker bildet og tar brukeren tilbake til Prosjekt – Gjenkjenning.
PROSJEKT - PROSJEKTINFO
Viser info om prosjekt slik som egendefinert beskrivelse, totalt antall bilder som er assosiert med
prosjektet og annen statistikk.

Figur 22 Prosjektinstillinger
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TRENING
Treningsmodulen (figur 21) er for å klargjøre treningssett og trene maskinlæringsalgoritmen.

Figur 23 - Trening

1. Liste over bilder som kan brukes til trening. Slik som i gjenkjenningsmodulen så angir de
fargede firkantene i hvert bilde statusen. Grønn betyr at bildet har objektmarkeringer
som er verifisert eller laget av et menneske. Rød er bilder uten noen objektmarkeringer.
Dersom man trykker på et av bildene åpnes det i en komponent hvor man kan legge til,
slette, redigere eller verifisere objektmareringer.
2. En check box som man kan hake av dersom man kun ønsker å se bilder uten
objektmarkeringer.
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3. To knapper. Knappen til venstre brukes til å trene maskinlæringsalgoritmen som er bak
maskinsyntjensten på de bilder som har verifiserte og menneskelagde objektmarkeringer.
Dersom man trykker på den får man opp en modal for å bekrefte eller avbryte handlingen.
Knappen til høyre brukes til å legge til flere bilder til treningssettet.
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KAPITTEL 4 - TESTING
I dette kapittelet skal jeg ta for meg hva testing er, hvorfor man tester, hvordan Triona tester sine
prosjekter, prioriteringer for testing i våres prosjekt og til slutt hva som er testet i våres prosjekt.
HVA ER TESTING?
Testing er måter å vise at et program gjør det programmet er ment til å gjøre, samt å oppdage
defekter før programmet blir satt i bruk. Under testing av program brukes kunstig data for å
regulere inn-verdi og ut-verdi. Man ser på resultatene av tester kjørt for å finne feil, avvik eller
innsikt i programmets ikke-funksjonelle attributter. “Testing can only show the presence of
errors, not their absence” (Dijkstra, 1972).
Testing kan deles inn på mange måter. Man har hvitboks-, også kalt glassboks-, og svartbokstesting. Hvor hvitbokstesting handler om at man putter en verdi inn, ser hva som skjer med
verdien inne i testboksen, for så å få et svar. Svartbokstesting er dermed det motsatte. Du putter
en verdi inn i en testboks, men du ser ikke hva som skjer med denne verdien inne i testen, og du
får ut et svar. Man kan også vanligvis dele testing inn i tre faser:
1. Utviklingstesting, hvor systemet testes under utviklingen for å finne feil og defekter. Her
brukes ofte utviklerlagene som lager programmet også som testere. Dette har vært den
eneste fasen relevant for oss under bacheloroppgaven.
2. Utgivelsestesting, hvor et separat testlag tester en komplett versjon av systemet før det
utgis til brukere. Målet her er å se at kravene til programmet fra interessenter innfris.
3. Brukertesting, hvor brukere tester systemet i sitt miljø. En ofte brukt testmetode for å
måle om produktet aksepteres av brukere er en akseptansetest.
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HVORFOR TESTER VI?
Når man tester programmer prøver man å gjøre to ting:
1. Bevise til utviklerbedriften og kunden at programmet møter kravene satt til seg.
2. Finne inndata, eller sekvenser av inndata, hvor oppførselen til programmet er feil,
uønsket eller ikke bygger opp under kravene satt til spesifikasjonen. Dette kommer fra
defekter i koden. Når man tester for å finne defekter prøver man å fjerne uønsket
oppførsel fra systemet sin side. Når dette avviket blir fjernet er det ikke uvanlig å oppdage
andre feil, eller mer dyptgående problemet i koden og/eller arkitekturen.
Testing er en del av en bredere prosess kalt verifikasjon og validering (V & V) (Sommerville, 2016).
Verifikasjon og validering er tett bundet opp mot hverandre, men påser at utviklere tenker på to
viktige spørsmål under utviklingen av et produkt. Disse er:
•

Validering – lager jeg riktig produkt?

•

Verifisering – lager jeg produktet riktig?

TRIONA TESTOPPSETT
Triona gav oss et eksempelprosjekt som inneholdt tester. Disse viset oss hvordan vi skulle bygge
opp våre tester for å teste ting som riktig injisering. På bildet under vises det en test som ligger i
eksempelprosjektet. Det var dette vi bygde oss på.
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[TestFixture]
public class ExampleRepositoryInjectionTests
{
[Test]
public void Load_CorrectlyInjected()
{
var serviceCollection = new ServiceCollection();
ExampleRepositoryInjection.Load(serviceCollection, string.Empty);

InjectionTestHelper.AssertService<IRepository<ExampleModel>>(serviceCollection);
}
}

Figur 24 Eksempel på Injection test

Videre lærte vi oss navngivning på tester. Dette følger et fastsatt system spesifikt for å være
oversiktlig, samt lettleselig når en kan reglene for navngivning. Regelen er funksjonen som skal
testes, tilstanden denne funksjonen er i og til slutt forventet respons. Dette blir skrevet slik
‘FunctionToTest_StateThatIsTested_ExpectedResponse’.
På OsloMet lærte vi hvordan vi kunne lage egne små datasett, også kalt stubber, for å bruke
istedenfor reel data under testing. Dette blir gjort for å ha kontroll på hva som går inn i en test
og for å kunne forsikre seg om at forventet respons er den reelle responsen. Triona gjorde dette
noe annerledes, da vi jobbet med injeksjoner av elementer, men i realitet er det likt. Som man
kan se på bildet under handlet dette om å lage en falsk fil, kalt en ‘Fake’. Ettersom businesslaget
bruker depotlaget for å hente informasjon fra database, kan man i oppsettet for funksjoner mate
inn en falsk fil i det ekte businesslaget, som gjør at du kontrollerer hvilken data som blir brukt til
tester.
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[TestFixture]
public class RepositoryTests : BaseRepositoryTests<PictureModel, PictureEntity>
{
[SetUp]
public void Setup()
{
this.TableHandler = new GenericTableHandlerFake<PictureEntity>();
this.RepositoryToTest = new GenericRepository<PictureModel,
PictureEntity>(this.TableHandler, new PictureModelEntityFactory());
}
}

Figur 25 Eksempel på en stub

PRIORITERINGER AV HVA SOM SKAL TESTES
På grunn av tidsomfanget til utviklingen av produktet ble enhetstesting av eksponerte funksjoner
lagt vekt på. Det ble også prioritert å teste mikrotjenesten trening da denne er den største i
prosjektet, samt videre moduler prosjektet baserer seg på den. Et viktig moment for å teste
denne er at feil i trening kan forplante følgefeil videre i systemet.
HVA ER TESTET?
Totalt er det 109 tester i programmet vårt. Dette inkluderer de 28 testene fra
eksempelprosjektet. To av testene feiler, og det er greit. Dette kan sees på bildet under. Grunnen
til at disse feiler er fordi pre installerte tester fra Triona ønsket vi skulle bruke en mulighet som
kalles ‘defaultGrouping’ som en betegnelse i databasen vår for å sortere på. Vi brukte heller
‘Picture’ da dette er mer beskrivende for datasettene lagret i databasen.
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Figur 26 Skjermbilde fra Visual Studio når tester kjøres

I bildet under ser man hvordan tester er satt opp. Navngivningen beskrevet under TRIONA
TESTOPPSETT følges. Øverst på bildet sees en kommentar for å huske riktig oppsett. Videre følger
tre tester som alle tester samme funksjon, i samme tilstand. Dette er fordi funksjonen
‘CreateNewPredicitionModel’ kaller på to andre funksjoner i seg, kalt ‘SetTableName’ og ‘Create’.
Dette betyr for å teste funksjonen CreateNewPredictionModel i én tilstand må man:
1. Se at funksjonen kaller på funksjonen SetTableName inni seg, som skal returnere boolsk
verdi av sann.
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2. Se at funksjonen kaller funksjonen Create inni seg, som skal returnere boolsk verdi av
sann.
3. Se at riktig nøkkel til raden hvor den nye Gjetningsmodellen skal ha blitt opprettet på er
returnert.

//functionToTest_StateThatIsTested_ExpectedResponse
[Test]
public async Task
CreateNewPredictionModel_ValidPredictionModel_SetTableNameIsCalledReturnsTrue()
{…}
[Test]
public async Task
CreateNewPredictionModel_ValidPredictionModel_CreateIsCalledReturnsTrue()
{…}
[Test]
public async Task CreateNewPredictionModel_ValidPredictionModel_ReturnsRowKey()
{…}

Figur 27 Eksempel på tester skrevet for programmet

Et viktig prinsipp når man skriver tester er at første gangen testen kjører skal den feile. Dette er
fordi man ønsker å se at enhver arbitrær verdi ikke blir godkjent av en test. Ved å få en test til å
feile vil man også kunne lese ut-verdi fra en test, som gir innsikt i hva slags informasjon denne
testen forventet som inn-verdi, og man ser da at testen man har lagt faktisk tester riktig verdi.
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AVSLUTTNINGSKAPITTEL
I dette kapittelet skal vi først gi en oppsummering av hva prosjektet har resultert i og av selve
prosessen. Deretter skal vi snakke litt om veien videre og mulighetene for produktet vi har levert.
OPPSUMERING
Oppgaven vi fikk var å lage et API rundt Custom Vision som en del av Trionas prosjekt for å
integrere maskinsyn inn i SINUS infra. Vi har levert et produkt som oppfyller krav fra
prosjektskissen vi fikk i starten. Tilbakemeldingen fra Triona har vært positiv og de ønsker å bygge
videre på produktet. Vi har blitt bedt om å jobbe videre på dette prosjektet for å starte på
integrasjonen mellom vårt API og SINUS infra.
Vi er fornøyd med mulighetene vi fikk gjennom denne bacheloroppgaven. Noe vi har følt har vært
en viktig faktor for suksessen i denne oppgaven er at vi har vært strukturerte og jobbet jevnt
gjennom hele semesteret. Vi har satt tidsbaserte mål med evalueringer og videre oppfølging med
jevne mellomrom. Vi gikk inn i prosjektet med en innstilling om at vi ønsket å få gjort mest mulig
tidlig i prosessen. Denne mentaliteten har gjort at vi hele tiden har følt at arbeidsmengden er
håndterbar. Takket være et godt fundament lagt i planleggingsfasen det ikke oppstått store
problemer.
Tjenesten vi leverte fulgte SOLID prinsippene, gjennom .Net Core og en struktur vi utviklet i
samarbeid med Triona. Custom Vision er en helt ny tjeneste innen Microsoft sin ‘Cognitive
Services’ pakke, og Triona sitt valg om å bruke ny teknologi for å forbedre sine produkter, gjør
dette til et framtidsrettet prosjekt.
I UI delen av prosjektet har vi laget en administrasjonskonsoll og demoverktøy. Denne består av
to hoveddeler. Den ene delen er for administrasjon av SINUS infra-prosjekter. Den andre er for
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trening av maskinlæringsalgoritmen som ligger bak maskinsyntjenesten. I utgangspunktet skulle
UI-delen kun være for vår egen del slik at det ble lettere å demonstrerer produktet, men Triona
har sagt seg så fornøyd med det vi har laget at de ønsker å bygge videre også på denne delen.
Gjennom å jobbe i prosess- og utviklingsverktøyet Azure DevOps har Triona kunne følge med på
vår prosess. Det har også gagnet oss å bruke Azure DevOps, da dette er et ledende verktøy innen
IT-verden.
VEIEN VIDERE
Neste steg for vår API er å starte integrasjon med SINUS infra. Grunnet økt interesse innad i Triona
er dette noe som muligens vil starte allerede sommeren 2019. Målet med denne integrasjonen
er i første omgang at bildene både skal prosesseres av maskinsyntjenesten og manuelt. Tanken
er at brukerne av SINUS infra får bilder som allerede har objektmarkeringer av en viss sikkerhet.
Brukerne vil så korrigere eventuelle falske positiver og lete etter falske negativer som må
markeres manuelt. Disse korreksjonene vil så brukes til å trene og forbedre algoritmen som ligger
bak maskinsyntjenesten. Dette vil være en iterativ prosess som forhåpentligvis vil resultere i at
algoritmen er så treffsikker at man kan prosessere hele datasett uten at det er nødvendig å
manuelt sjekke alle bildene. Det er også et uttalt mål fra Triona at tjenesten automatisk skal
kunne markere GPS-posisjonene for objekter gjennom å triangulere objekters posisjon over flere
bilder. Dette krever at systemet skjønner at objektmarkeringer på forskjellige bilder
representerer det samme objektet fra forskjellige vinkler.
Det er også en del endringer og forbedringer som kan gjøres med vår API og UI. Et eksempel på
dette er at vi på et tidspunkt i prosjektet bestemte at Trening ikke skulle være en «per-prosjektmodul», men en global modul. Dette ble implementert i UI, men det er ikke reflektert i vår API.
Et annet eksempel er hvorvidt flere prosjekter skal dele samme maskinlæringsmodell, og hvordan
UI reflektere dette. Disse valgene ble tatt i sluttfasen for å klargjøre for presentasjon, men
57

brukertesting kreves for å finne beste løsning. Det må også tas en del valg rundt for eksempel
autorisering og hvordan dette vil fungere.
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ORDBOK
.Net Core

Et rammeverk fra Microsoft som ønsker å komme seg rundt
problemer rammeverket ‘.Net’ har. Det kan brukes på tvers av
platformer, har kommando-linje muligheter, konsekvent
oppførsel på forskjellig systemarkitektur med mer

Backend

Delen av programvaren som ligger nærmest databasen. Her
kalkulasjon og større utregninger foregår.

Boilerplate

Kode man får med seg ved opprettelsen av et objekt, prosjekt
eller liknende.

Branch

Terminologi fra versjonshåndteringssystemet Git. En branch
er en peker til en versjon av prosjektet sin data ved en viss tid
(versjonen av prosjektet er en commit). Dette betyr at når
man lager en branch lager en ikke et nytt prosjekt, men jobber
ut ifra en peker til prosjektet som det var ved den commiten.
Folkelig sagt kan en si man jobber på en egen versjon av
prosjektet, som senere kan flettes tilbake i prosjektet der det
passer, når man går gjennom og verifiserer hva som skal være
med og hva som skal kastes om det er forskjellig innhold i filer
mellom versjon A og versjon B. Dette er en merge i Gitterminologien.

Brukergrensesnitt/UI

Et brukergrensesnitt er den delen av et IT-system som en
bruker kan se og interagere med. Et eksempel på
brukergrensesnitt kan være knapper som brukere trykker på
for å utføre funksjonalitet. Brukergrensesnitt forkortes gjerne
til UI (user interface).

Commit

Terminologi fra versjonshåndteringssystemet Git. En commit
oppdaterer prosjektet på det lokale lageret.

Cookies

Små filer som husker på valg og gjenkjenner når du kobler deg
til visse nettsteder.

Cross-platform

Uavhengighet av platform. Dette betyr en kan kjøre produkt
på flere enn målplatformen.

Data Access Object

Objekter eller grensesnitt som gir tilgang til underliggende
database eller andre persistente lagringsmedier.

Dependency injection
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En teknikk hvor en metode eller et objekt innehar
avhengigheten til et annet objekt. Dette betyr eksempelvis at
objekt A er en tjeneste som kan bli brukt fra objekt B, en
klient. Igjen betyr dette at et objekt vil være konfigurert av en
ekstern entitet (Jenkov, 2015).

Image Classification

Interface

Microservices
Modal

Bildeklassifisering I den form av at en maskin ser etter en
forståelse for et bilde som en helhet, kontra
objektgjenkjenning.
Et interface er det samme som en klasse, men har funksjoner
uten funksjonalitet, som gir mulighet for abstraksjon og
polymorfisme.
Mikrotjenester. Mange små tjenester, som sammen bygger
opp under en større tjeneste.
Modal eller modal window er brukergrensesnitt design som er
veldig utbredt. Med en modal menes som regel et
overleggsvindu som kommer over hoveddelen av
applikasjonen.

Object detection

I kontekst fra maskinlæring blir dette objektgjenkjenning,
kontra bildeklassifisering.

Objektmarkering

Systemspesifikt begrep til dette prosjektet. I konteksten av
dette prosjektet er dette en firkant plassert over et område på
et bilde. Denne firkanten er plassert der
maskinlæringsmodellen mener det er relevante objekter, eller
der det er manuelt plassert en objektmarkering.

Predict

I konteksten av maskinlæringen opp mot prosjektet vil dette
være å gjenkjenne.

Probability

Sikkerhet (eg. ″Med xx% sikkerhet″). Her er det snakk om
maskinlæringsmodellen sin sikkerhet på en gjenkjenning.

Project Dependency

Prosjekter bruker komponenter I andre prosjekter og er
dermed avhengig av disse prosjektene innad i en løsning.

Push

Terminologi fra versjonshåndteringssystemet Git. En push tar
det lokale lageret og oppdaterer eksterne referanser og
assosierte objekter.

Repository

Mønster som tillater bruk av objekter uten at du vet hvordan
disse objektene er lagret.
Et repository gjemmer detaljer hvordan data hentes og lagres
fra og til databaser.

Row Key
Scrum
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En row key er en identifikator for en entitet innenfor en
partisjon i Azure Storage Tables
En agil utviklingsmetode designet for tre til ni medlemmer.
Man bryter arbeid ned til oppgaver som kan bli gjennomført
innen tidsperioder kalt sprinter. Sprinter pleier å være to til
fire uker. Man har også daglige møter hvor man forteller hva
man har gjort og hva man skal gjøre den dagen. Disse kalles
daglige Scrums og varer circa 15 minutter.

Software stack
Stand-up

VEDLEGG
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Programvareutrustning. Samlebetegnelse på programvare
brukt.
Et begrep fra SCRUM-metodikken. Kalles også en Scrum.
Stand-up er et kort møte, gjerne på starten av arbeidsdagen,
hvor medlemmene av utviklergruppa forteller om hva de har
gjort og hva planen er videre. Møtet er ofte tidsbegrenset til
femten minutter.
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Summary
The company Triona has a product called SINUS.Infra that is used to capture and display
infrastructure related image data. The data pipeline for this system currently requires a lot of
manual processing work and looking through many images with no relevant data. We are
tasked with developing a prototype to see if you could save time and resources by using
machine learning/object detection on said images. Theoretically the entire data processing
could be automated with machine learning. However, cost, reliability and accuracy needs to be
explored before we can deploy any ML(Machine Learning)/AI(Artificial intelligence) solution in
production. We will be using the Azure Custom Vision api as the ML backend. The solution we
are developing will hopefully provide a solid foundation for a system that in the future will be a
part of the SINUS.Infra product.

Introduction
We are group 20 for bachelor project at TKD OsloMet spring 2019. Our group consists of the
following members;
●

Isak K. Torgersen, s311516@oslomet.no

●

Lukas Haug Langøy, s311508@oslomet.no

●

Pål Magnus Østern, s305471@oslomet.no

We will be doing our project for the company Triona. They say the following about themselves
on their website;
“Triona is a leading and reliable supplier of innovative IT solutions within logistics- and
infrastructure-oriented operations. We combine industry-specific competence and skills in
transport infrastructure, power/energy, contractor related businesses, transports and forest
industry with leading-edge experience within software engineering and maintenance.”

Our contacts in Triona is as follows;
●

Erik Bosnes, utvikler, 902 75 027, Erik.Bosnes@triona.no
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●

Emil Nesvoll Maana, Avdelingsleder og seniorutvikler, 905 78 500,
emil.maana@triona.no

Current state of affairs
Triona has a product called SINUS.Infra, which is described in the following manner on their
website;
“SINUS.Infra is a web-based product which helps you capture infrastructure-related image data
in a cost saving, efficient, and secure way.

SINUS.Infra can be used both in the office and out in the field delivering quality assured data
directly to the Norwegian NVDB1or TNE2 for example, without time consuming and costly
intermediate steps. The mobile solution is customized for tablets and smartphones.
Here is a selection of the product’s features:
●

Display of images and maps. In the mobile solution the map display takes place
automatically based on your current position.

●

Search for objects. When using the mobile solution this can be within a search radius of
your current position.

●

Display of objects on map.

●

Functionality to fetch images with objects.

●

Register, edit, and delete objects, with direct storage in a database, e.g. Norwegian
NVDB or TNE.

●

Registration module with option to browse images and register objects.

●

Built-in module for issue management, where issues can be connected to objects.

●

Functionality in the mobile solution for display of issues/assignments, which are
allocated to the user, and status reporting for completed assignments.

●

Registration of object documentation with storage of image or file to e.g. Norwegian
NVDB or TNE.

1
2

Nasjonal vegdatabank
Transport Network Engine
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●

Photogrammetry, measurement (length and area), and position calculation based on
images.

●

Filter functions for objects.”

The gathering and processing of data for the SINUS.Infra system is done in two main stages.
Firstly, a camera and GPS equipped car drives along the roads that needs to be mapped taking
pictures every five meters. Secondly, a person (the data processor from now) manually
processes the image data by looking through all the pictures, identifying road signs and
anonymising license plates and people. The data processor essentially presses play and the
system starts showing each picture sequentially and then the data processor pauses each time
the picture contains relevant data. A triangulation method is used to tag the GPS coordinates of
the road signs. The second part of this process is currently very time consuming as it requires
that the data processor looks at each image, including those that contain no relevant data.

Goals and conditions
The goal of this project is to streamline the manual data processing part in the data pipeline of
SINUS.Infra by creating a solution that automatically tags the images that contain relevant data.
Relevant data in this case is road signs, car plates and people. The system should also be able
to identify what kind of road sign it is. A possible goal would be that the system could
automatically tag the position of road signs. We do however not know how feasible this is.

The system should eventually be able to integrate with SINUS.Infra in a way that allows the data
processor to skip between each relevant picture instead of having to press play and watch every
picture. Integration with the SINUS.Infra system is a secondary goal dependent on how much
time the rest of the project takes.

The system we are developing also require a UI web interface that allows for the following
functionality;
●

Loading pictures into the system. How the pictures will be stored and loaded into the
system is yet to be determined.

●

Tagging pictures with metadata and object classifications.

●

Training the machine learning algorithm on the given datasets.
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●

Prediction and testing of the current iteration of the algorithm.

●

Give rapports/feedback on training and prediction.

These goals are explained by the solution for the problem, which we will cover in the next part of
the report.
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Solution
In order to reduce the time spent on the manual processing of the image data, Triona has
decided they want to try a machine learning/object detection solution. We will be using the
newly released Azure Custom Vision api to create a system that uses object detection to identify
pictures with relevant data. The system will retrieve images from storage and allow the user to
tag objects in the picture and train the machine learning algorithm. The system should also
allow the user to test the algorithm and should give the user relevant feedback on the training
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and predictions. User interaction with the system will be done through a web interface. The
system should ultimately provide an api allowing the SINUS.Infra system to interface with it
which will provide the skip function mentioned before.

The web interface will be created using Microsoft's .NET/.NET Core and the MVC framework.
We will mainly be coding in C# and using Visual Studios.

Benefits
The possible benefits of the system that we are making are greatly reduced time and costs
associated with processing the image data. If the data processor only has to look at pictures
were there is relevant data then it would save a lot of work hours. If the system could also tag
GPS coordinates and blur license plates and cars automatically, it might possibly eliminate the
need for manual processing all together. This is however a best case scenario and it is very
unlikely that we will get to that point during the bachelor project. How much time and resources
would be saved with the new system depends on how accurate predictions the system would be
able to make and the cost of processing the images in this way. Both of these are currently
unknowns, but will become clearer as we proceed with the project. This is an exploratory project
to see if machine learning/object detection is a viable cost saving tool for the SINUS.Infra
system.
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VEDLEGG #2 Git Loggen

Merge branch 'master' of https://triona.visualstudio.com/SINUS.Infraskiltgjenkjenning/_git/Triona.Images
Merged PR 588: Renaming Traning API calls

416c67e
28d2558

Lukas
Lukas Haug LangÃ¸y

Tue
Mon

7 May 2019 09:54:31 +0200
6 May 2019 08:30:18 +0000

b6e9546

Lukas

Mon

6 May 2019 09:33:17 +0200

4a5c578
70d039f
abc7a12

Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas
Lukas

Sat
Sat
Sat

4 May 2019 13:23:18 +0000
4 May 2019 12:01:23 +0200
4 May 2019 11:45:21 +0200

5bdc62b
6b281ff
3ce47f7
f927db0
89f820b
baa5902
55a6ebe
a005457

Lukas
Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas
Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas
Lukas
Lukas
Lukas Haug LangÃ¸y

Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Mon
Mon

4 May 2019 11:15:47 +0200
4 May 2019 09:13:54 +0000
4 May 2019 11:07:30 +0200
4 May 2019 09:05:26 +0000
4 May 2019 11:04:41 +0200
4 May 2019 11:04:28 +0200
29 Apr 2019 12:15:42 +0200
29 Apr 2019 06:24:25 +0000

Merge branch 'master' of https://triona.visualstudio.com/SINUS.Infraskiltgjenkjenning/_git/Triona.Images
Merged PR 587: Lagt inn admin login som default og nÃ¥r man logger seg inn
blir man sendt til
Renamed Training APi's
Fixed naming convec on in Predic onController
Lagt inn admin login som default og nÃ¥r man logger seg inn blir man sendt l
Prosjekter
Merged PR 568: Ã†Ã˜Ã…
Merge remote-tracking branch 'origin/master' into Ã†Ã˜Ã…
Merged PR 566: Fake innlogging og endring av ManageProjects
Found a merge-fuckup. ﬁxed
Merge seems to be working. Fingers crossed
Update diagramm
Merged PR 567: UX improvements

77a6417 Isak Kvalvaag Torgersen
4,99E+25 Lukas

Sun
Sun

28 Apr 2019 21:24:50 +0200
28 Apr 2019 18:26:47 +0200

Fikset det slik at det er mulig Ã¥ legge l prosjekter med Ã†Ã˜Ã… i navnet.
Reverted projectmodule in hopes... no-merge hopes

d479e09

Lukas

Sun

28 Apr 2019 18:23:49 +0200

aab69cb

Isak Kvalvaag Torgersen

Sun

28 Apr 2019 18:17:34 +0200

Fixed that clicked on Tag Tag popup would trigger onclick on parent
=- Har laget fake innlogging med hardkodet admin og bruker. - Har endret
hvordan ManageProjects ser ut.

041bc09

Lukas

Sun

28 Apr 2019 18:10:21 +0200

Fixed issue where Projectobject would give a NAN if picturecount was 0

373e1d9
14713c1

Lukas
Lukas

Sun
Sat

28 Apr 2019 18:03:48 +0200
27 Apr 2019 07:41:43 +0200

Added possebility for Global search across all images usable for training Tab
123

a5ae618

Lukas

Fri

26 Apr 2019 08:38:55 +0200

Change Project "Landing page" accodring to meeting notes Put "new project"
at bo om collapsed Removed the dataview from projects

f2892b6

Isak Kvalvaag Torgersen

Wed

24 Apr 2019 13:05:30 +0000

Merged PR 551: Code clean-up and small visual changes in AdminUI

2f4c958
8955dde
af562f0

Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen

Wed
Wed
Wed

24 Apr 2019 12:37:37 +0200
24 Apr 2019 12:37:14 +0200
24 Apr 2019 12:36:23 +0200

Merge remote-tracking branch 'origin/master' into CodeCleanupInAdminUI
Removed a unused variable.
Finishe merge 1/2

291153 Lukas Haug LangÃ¸y
5cca653 Lukas

Wed
Wed

24 Apr 2019 10:34:46 +0000
24 Apr 2019 12:28:01 +0200

8dc1c32
d49cd9b
8649b81
ce7a09c
44d7aeb
e8d75f8

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas
Lukas

Wed
Wed
Wed
Wed
Wed
Wed

24 Apr 2019 12:20:25 +0200
24 Apr 2019 10:17:38 +0000
24 Apr 2019 12:05:59 +0200
24 Apr 2019 09:18:08 +0000
24 Apr 2019 11:04:16 +0200
24 Apr 2019 10:55:05 +0200

f02393a
22bcc2a
f6aece2
81f1020

Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas
Lukas
Lukas

Wed
Wed
Wed
Wed

24 Apr 2019 08:48:33 +0000
24 Apr 2019 10:42:28 +0200
24 Apr 2019 10:28:19 +0200
24 Apr 2019 10:27:57 +0200

Wed
Wed
Wed

24 Apr 2019 09:50:48 +0200
24 Apr 2019 06:52:44 +0000
24 Apr 2019 08:39:45 +0200

Merged PR 550: Fixed issue where next image faults when ﬁlter is ac ve
Fixed issue where next image faults when ﬁlter is ac ve
=- Cleaned up some code. - Moved some files. - Changed the name of some
components. - Added comments. - Changed some more button styles. Added a conﬁrma on step to training.
Merged PR 549: Added ﬁlter to predic on tab
Added ﬁlter to predic on tab
Merged PR 547: Tag window will now remain open if tag is clicked
Click on tag will now let tag window remain open
Fixed lower limit of ﬁltered tags
Merged PR 545: Added Save and next bu on indicatorlight and improved
edit button
Fixed issue with merge Pointed out by ISak <3
Now "Save and next" will only show if next is possible/set
Fixed merge conﬂict
Added Save and next button Fixed the indicator light Made the edit button an
overlay :)
Merged PR 544: The following changes has been made
The following changes has been made

e968000 Lukas
a0e48f2 Isak Kvalvaag Torgersen
1577626 Isak Kvalvaag Torgersen

f36cd11
b78a3c3

Lukas Haug LangÃ¸y
Isak Kvalvaag Torgersen

Wed
Sat

24 Apr 2019 06:23:29 +0000
13 Apr 2019 10:10:45 +0000

Sat

13 Apr 2019 12:08:56 +0200

Merged PR 542: Added "Remove unveriﬁed and save" bu on should
probably be renamed
Merged PR 538: Tekst+Knapper+Ikoner

81dd278
bbe5344
8be5e4b
a392c8e

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas
Isak Kvalvaag Torgersen

Thu
Thu
Thu
Wed

11 Apr 2019 11:49:06 +0200
11 Apr 2019 06:11:25 +0000
11 Apr 2019 07:37:51 +0200
10 Apr 2019 11:33:25 +0000

Added "Remove unveriﬁed and save" bu on should probably be renamed
The following changes has been made: - Changed the style label and icons of
several buttons. - Added changed the display name in the navbar. - Changed
some text in project settings.
Merged PR 537: Fixed the ﬁlter of side panel
Fixed the ﬁlter of siderectpanelthingamagigg
Merged PR 533: BatchPredic on

4a82abd

Isak Kvalvaag Torgersen

Wed

10 Apr 2019 13:28:12 +0200

The following changes has been made: - Updated prediction so that it uses
the new search method searchImg to get images with predic ons.

0a0b424

Isak Kvalvaag Torgersen

Wed

10 Apr 2019 12:32:17 +0200

52bc4e8
7c380ff

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y

Wed
Wed

10 Apr 2019 12:29:12 +0200
10 Apr 2019 10:22:20 +0000

Merge remote-tracking branch 'origin/master' into BatchPredic on
The following changes has been made: - Incorporated the SinglePicture into
the prediction module - Added some feedback on metadata loading to
remote directory browser
Merged PR 532: Fixed so you can get PictureModel from search

43239b3

Lukas

Wed

10 Apr 2019 12:17:37 +0200

Fixed so you can get PictureModel from search Fixed bug where prediction
was not able to create picturemodel crea ng inconsistencies in database

03bb573
ffd79a0

Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas

Wed
Wed

10 Apr 2019 08:54:58 +0000
10 Apr 2019 09:34:02 +0200

Merged PR 531: Added possebiliity to ﬁlter Veriﬁed and unveriﬁeed
Added possebiliity to ﬁlter Veriﬁed and unveriﬁeed

0a2d7c1
f6634a4
68bc019
4017d39
a10ab8b

Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas

Tue
Tue
Tue
Tue
Tue

9 Apr 2019 14:04:05 +0200
9 Apr 2019 12:01:04 +0000
9 Apr 2019 11:59:49 +0000
9 Apr 2019 11:52:41 +0000
9 Apr 2019 11:55:25 +0200

Merge remote-tracking branch 'origin/master' into BatchPredic on
Merged PR 505: The following changes has been made:
Merged PR 508: Added Mul ple predic ons func on
Merged PR 529: Search Func on now working
Remove a console.writeline
Set up references for the Search Project Dependency injection for search XML
docu for search Swagger for search create SearchCriteria Functioning
GetSearch func on in ISearchBusiness ETC

4,25E+11 Lukas

29b9829

Lukas

Tue

9 Apr 2019 11:54:18 +0200

c29d1ee
b5b7723
94fba84
3c53faa

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas
Lukas
s305471

Tue
Tue
Mon
Thu

9 Apr 2019 11:15:41 +0200
9 Apr 2019 09:36:28 +0200
1 Apr 2019 08:54:01 +0200
28 Mar 2019 13:56:16 +0000

b307ad9

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

28 Mar 2019 13:33:13 +0100

Merge remote-tracking branch 'origin/master' into BatchPredic on
Added Search Cirteria object
Added Mul ple predic ons func on
Merged PR 504: tes unc on to batch Predic ons
Merge remote-tracking branch 'origin/PredictionController' into
BatchPredic on
The following changes has been made: - Added a batch prediction
component (not yet done) - Put quick predict in a modal under the prediction
module - Added a 'confirm component' - Added a confirmation step to
dele ng projects and adding pictures to projects.

7b1a118

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

28 Mar 2019 13:16:04 +0100

db8304e
64cd6c6

PÃ¥l Magnus Ã˜stern
PÃ¥l Magnus Ã˜stern

Thu
Thu

28 Mar 2019 13:04:28 +0100
28 Mar 2019 12:31:13 +0100

dc26d1d
27377a5
0fc8085

Lukas Haug LangÃ¸y
Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y

Wed
Wed
Tue

27 Mar 2019 11:20:29 +0000
27 Mar 2019 07:57:22 +0000
26 Mar 2019 09:47:35 +0000

Merge remote-tracking branch 'origin/master' into Predic onController
tes unc on to batch Predic ons
Merged PR 501: PredictionController now formats prediction to correct
Predic onmodel format
Merged PR 496: The following changes were made:
Merged PR 494: Predcic onController on predic onproject

26 Mar 2019 10:16:22 +0100
20 Mar 2019 12:35:52 +0100

Added Dependency injection on PredictionProject Fixed StorageSettings in
startup.cs Fixed IPrecitionAPI so it now can supply default project GUID Fixed
Dependencies in Prediction project Added PredictionController to prediction
project Fixed Func on to get return statement when suppled with imgurl
Predic ons Swagger and COrs setup

3bca2d0 GIT-at-480956491255
6242938 Lukas

Tue
Wed

c716477
c3392e1
191bca7
030608c

Lukas Haug LangÃ¸y
s305471
PÃ¥l Magnus Ã˜stern
Lukas Haug LangÃ¸y

Wed
Wed
Wed
Wed

20 Mar 2019 09:50:48 +0000
20 Mar 2019 09:27:23 +0000
20 Mar 2019 10:26:40 +0100
20 Mar 2019 08:57:27 +0000

Merged PR 477: Removed broken test
Merged PR 471: Added injec ons added predic onbusiness
commited merge
Merged PR 470: Now we can choo choo

97c2870
01bd4b1
b0eb8df
7fee7f2
1830a7f

PÃ¥l Magnus Ã˜stern
PÃ¥l Magnus Ã˜stern
PÃ¥l Magnus Ã˜stern
Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen

Tue
Thu
Thu
Thu
Thu

19 Mar 2019 10:34:39 +0100
14 Mar 2019 15:44:17 +0100
14 Mar 2019 15:42:45 +0100
14 Mar 2019 12:56:08 +0000
14 Mar 2019 13:33:52 +0100

Added PredictionAPI with the only core functionality needed per now.
Deleted two interfaces from Training.Contracts/Interfaces. updated some
naming. updated nuget packages for predic on contracts project
merge commit
Added correct injec ons. added tests for predic onbusiness
Merged PR 469: Hooked up train bu on
Merge completed.

a09e860
bf07465
23ecd9c

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y
Isak Kvalvaag Torgersen

Thu
Thu
Thu

14 Mar 2019 13:32:10 +0100
14 Mar 2019 12:24:17 +0000
14 Mar 2019 12:24:01 +0000

The following changes were made: - Created a js func on for training
Merged PR 466: Added simple and redundant PythonScript
Merged PR 468: Li tes ng og train knapp

a720ae0

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

14 Mar 2019 12:44:55 +0100

Merge remote-tracking branch 'origin/master' into Tes ngAdminUI

2bebb48

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

14 Mar 2019 12:44:23 +0100

c29d0bb
9689f50
0ddba4e
759ad54
2bac185

Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y

Wed
Wed
Wed
Wed
Wed

13 Mar 2019 15:03:32 +0100
13 Mar 2019 11:37:26 +0000
13 Mar 2019 12:02:26 +0100
13 Mar 2019 12:02:04 +0100
13 Mar 2019 10:53:33 +0000

137894f

Isak Kvalvaag Torgersen

Wed

13 Mar 2019 11:51:04 +0100

The following changes were made: - Added some tests to the AdminUI
project - Added a train button to the PictureGridModule. Not working as of
yet. - Changed menu item from Pictures to Home
The following changes were made: - Added some tests for the AdminUI
repository
Merged PR 463: Changed the project structure
Changed a import reference.
Merge complete and project is building and things are working.
Merged PR 462: Side panel added
The following changes has been made: - Changed the file structure and
renamed some names in the components folder.

The following changes has been made: - Made new ProjectNavigation
component - ProjectViewContainer and PictureGrid are now subcomponents
of ProjectNavigation - ProjectNavigation is opened when you open a project ManageProjectContainer is now the Home page - Removed all other pages
from the main naviga on - Fixed some naming of classes and direco res

39a3ea5

Isak Kvalvaag Torgersen

Wed

13 Mar 2019 10:40:54 +0100

16aaddd

Isak Kvalvaag Torgersen

Tue

12 Mar 2019 08:26:56 +0000

b05092e

Isak Kvalvaag Torgersen

Tue

12 Mar 2019 09:20:49 +0100

75c4cf9

Isak Kvalvaag Torgersen

Mon

11 Mar 2019 17:17:45 +0100

a8745b7
b7f1066
75852b1
d466fcd

Isak Kvalvaag Torgersen
s305471
PÃ¥l Magnus Ã˜stern
PÃ¥l Magnus Ã˜stern

Thu
Thu
Thu
Thu

7 Mar 2019 14:48:32 +0100
7 Mar 2019 12:54:19 +0000
7 Mar 2019 13:50:20 +0100
7 Mar 2019 13:42:02 +0100

68267ef
1c8d430

PÃ¥l Magnus Ã˜stern
PÃ¥l Magnus Ã˜stern

Thu
Thu

7 Mar 2019 13:26:47 +0100
7 Mar 2019 13:24:42 +0100

49d263b
200d808
0ff6bec

PÃ¥l Magnus Ã˜stern
Lukas Haug LangÃ¸y
Isak Kvalvaag Torgersen

Thu
Thu
Thu

7 Mar 2019 13:23:01 +0100
7 Mar 2019 12:14:41 +0000
7 Mar 2019 12:14:16 +0000

fe5c373

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

7 Mar 2019 12:25:23 +0100

2d6e70a

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

7 Mar 2019 12:24:47 +0100

41abf1c

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

7 Mar 2019 10:59:16 +0100

Merged PR 459: View/add/delete projects + add pictures to project
Merge remote-tracking branch 'origin/master' into
Oppre Ny ProsjektKomponent
The following changes were made: - Added new components. - It's now
possible to open a certain project and add pictures to it.
The following changes has been made: - Added a button on
projectListGridItem(s) that triggers an onClick listner,
Merged PR 454: Uni es ng Traning project
updated package lock
updated versions for Microso .NET.Test.SDK
Merge branch 'master' into 6541_Testcases_for_Training_DOT_Injec on
merged for correct version use of NUnit
Adde projects for unittesting. Working tests for Injection and
PictureBusiness
Merged PR 452: Addded func on for ge ng all unique tags
Merged PR 453: Manage Projects Component
Merge remote-tracking branch 'origin/master' into
Oppre Ny ProsjektKomponent
The following changes has been made: - Added some minor Error handling.
The following changes were made: - Added the posibility for seeing adding
and deleteing projects.

d8bc3a0
605e09d
fe83346
9d88cc6

Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas Haug LangÃ¸y

Thu
Thu
Thu
Thu

7 Mar 2019 09:58:25 +0000
7 Mar 2019 08:22:19 +0000
7 Mar 2019 08:22:11 +0000
7 Mar 2019 08:09:33 +0000

c23ad5f
4d84c7a
2af0734

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y
Lukas Haug LangÃ¸y

Wed
Wed
Wed

6 Mar 2019 09:11:09 +0100
6 Mar 2019 08:10:21 +0000
6 Mar 2019 08:08:42 +0000

af134f1

Isak Kvalvaag Torgersen

Tue

5 Mar 2019 15:36:25 +0100

Merged PR 451: Simpliﬁed ObjectTag somewhat
Merged PR 448: Fixed UpdateFunc no's ID
Merged PR 447: Fixed problem with FILO Tag dele on in UI
Merged PR 449: Bildeliste med edit funksjonalitet
Merge remote-tracking branch 'origin/master' into
Oppre Ny ProsjektKomponent
Merged PR 446: AdminUI now follows structure of rest of project
Merged PR 445: 6536 React square module
The following changes were made: - Added three new components. - Only
front-end

8c8b7d9
19cb5b6

Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen

Tue
Tue

5 Mar 2019 11:01:25 +0000
5 Mar 2019 10:48:35 +0000

Merged PR 444: Changed some class and func on names to be less generic
Merged PR 442: Opprydding av kode og visuelt ui

4403f0c
1d7afa1
5ce689c

Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen

Tue
Tue
Tue

5 Mar 2019 11:46:22 +0100
5 Mar 2019 10:24:54 +0100
5 Mar 2019 07:31:39 +0000

b5d3be7

Isak Kvalvaag Torgersen

Fri

1 Mar 2019 13:53:57 +0100

The following changes has been made: - Changed the name of
MetadataModel to DirectoryMetadataModel and DirectoryMetadataModel
to SubDirectoryMetadataModel based on code review feedback. - Made the
neccassery adjustments in the rest of the code to reflect this. - Changed the
function of IMetadataModelFactory GetObject to
GetDirectoryMetadataModel
Merge master into Cleanup-AdminUI
Merged PR 441: Get/upload folders is done
The following changes were made: - Removed unecessary routings. Removed unused using. - Added some swagger documentation - Some name
changes of variables and func ons

0f393ac
238eb4a
90434b5

Isak Kvalvaag Torgersen
Erik Bosnes
Isak Kvalvaag Torgersen

Fri
Fri
Fri

1 Mar 2019 12:41:06 +0100
1 Mar 2019 11:44:59 +0100
1 Mar 2019 01:35:07 +0100

700f126

Isak Kvalvaag Torgersen

Fri

1 Mar 2019 01:29:14 +0100

c346f0c

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

28 Feb 2019 18:55:05 +0100

The following changes were made: - Reorganized the position of the
RemoteDirectoryBrowser sub components. - All the components are now in
separate panels to clearly dis nguish them.
Updated testprojects to console applica ons
Merge branch 'master' into ManualURLInputForAdminUI
The following changes were made: - Added a react component for displaying
metadata for selected folder - Selecting a folder for in the directory tree will
now cause a information card with metadata about the folder - Also added a
confirm selection button to confirm the selected folder - Branch is stable and
ready to merge
The following change were made: - Added support for getting metadata DirectoryMetadataModel : Metadatamodel represents the metedata for a
directory. - Added new api action in BlobStorageController for fetching
metadata - Added model factory class for DirectoryMetadataModel Implemented frontend code for fetching and consoling the metadata.
Confirmed that it gets the correct data - This branch is currently stable and
running.

cae0e22

PÃ¥l Magnus Ã˜stern

Thu

28 Feb 2019 13:08:45 +0100

Commited non-working test setup for Training. Problem: looks for SDK 2.2.2
while its not out in diﬀerent ﬁles. will inves gate from other PC

28 Feb 2019 10:07:51 +0100

The following changes were made: - Changed some componet names
DirectoryDisplay -> DirectoryTreeComponent
InputUrlForm ->
InputUrlComponent
GetAndSelectFolderContainer ->
RemoteDirectoryBrowserContainer - Created two folders to start organizing
the components and moved one component into each. - AdminUI is stable
and running.

27 Feb 2019 20:27:10 +0100
27 Feb 2019 14:11:10 +0100

The following changes were made: - DirectoryDisplay now gets it's data to
props - GetAndSelectFolderContainer renders InputUrlForm and
DirectoryDisplay - GetAndSelectFolderContainer is responsible for getting the
url inputed by the user -> fetching data about the BlobStorage container
using the url -> passing the data to DirectoryDisplay
another working master

679eb23

fb4f635
abdc26c

Isak Kvalvaag Torgersen

Isak Kvalvaag Torgersen
PÃ¥l Magnus Ã˜stern

Thu

Wed
Wed

98f7cc7
47074c0
a39f629

Passeride
Passeride
PÃ¥l Magnus Ã˜stern

Wed
Wed
Wed

27 Feb 2019 14:02:22 +0100
27 Feb 2019 14:01:59 +0100
27 Feb 2019 13:57:53 +0100

0ff542a
22bbaf5
a837009
4aac314

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas
Lukas
Lukas

Wed
Wed
Wed
Wed

27 Feb 2019 12:34:27 +0000
27 Feb 2019 13:33:17 +0100
27 Feb 2019 13:11:15 +0100
27 Feb 2019 13:10:53 +0100

2154b41

Isak Kvalvaag Torgersen

Wed

27 Feb 2019 12:49:43 +0100

Merge branch 'master' of https://triona.visualstudio.com/SINUS.Infraskiltgjenkjenning/_git/Triona.Images
Fixed missing reference
working master build. no namespace errors
Merged PR 438: Merge stable 'IsakBlobStorageInterface branch' with
'AdminUI project' into master
Final commit for this merge
Trying to add npm install as part of build
Merge from master
The following changes were made: - Added PrimeReact - Added
DirectoryDisplay component which gets a list of subdirectories in a
blobstorage blob and displays them in a tree structure using the PrimeReact
component Tree. - This branch is now stable. - Pushing to merge into
master.

dde36f9
9f35183
4b76290

PÃ¥l Magnus Ã˜stern
s305471
s305471

Wed
Wed
Wed

27 Feb 2019 12:49:41 +0100
27 Feb 2019 09:29:42 +0000
27 Feb 2019 09:29:42 +0000

Merge branch 'master' of https://triona.visualstudio.com/SINUS.Infraskiltgjenkjenning/_git/Triona.Images
Merged PR 432: added core func onality for training in interfaces
Merged PR 432: added core func onality for training in interfaces

26 Feb 2019 15:34:05 +0100

The following changes were made: - The AdminUI project should now be
correctly configured. - Added dependency injections to the AdminUI project. Moved BlobStorage related classes/interfaces/contracts into the AdminUI
project. - Added AdminUI subprojects like Business etc

458f790

Isak Kvalvaag Torgersen

Tue

9ccc434
1d3a179
5c4671b

Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen
Passeride

Tue
Tue
Sun

26 Feb 2019 09:29:24 +0100
26 Feb 2019 08:00:08 +0100
24 Feb 2019 17:01:35 +0100

The following changes has been made: - Getting a list of items now works as
intended. ListAllEntitiesInDirectory returns av List of DirectoryModel as either
File or Folder represen ng the contents of one level of a BlobContainer
Re et opp i strukturen pÃ¥ AdminUI prosjektet
Has something that looks like drag-select over an image

59560c4
0d623c8

Passeride
Lukas Haug LangÃ¸y

Sun
Fri

24 Feb 2019 12:57:52 +0100
22 Feb 2019 08:39:30 +0000

Added working prototype of the tagOverlay of images(React component)
Merged PR 419: Project Logic/Project controller

c1b0126
1270ce9
066912b

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug LangÃ¸y
GIT-at-480956491255

Thu
Thu
Thu

21 Feb 2019 09:43:59 +0100
14 Feb 2019 12:11:36 +0000
14 Feb 2019 09:32:05 +0100

Added back-end func onality for ge ng and lis ng all en es in a directory.
Merged PR 421: Added compability with Linux And Mac OS
Added check for windows/linux system

ac47e6d
01aafe5

Isak Kvalvaag Torgersen
Isak Kvalvaag Torgersen

Tue
Tue

12 Feb 2019 13:37:33 +0100
12 Feb 2019 09:33:50 +0000

16a6655

Isak Kvalvaag Torgersen

Tue

12 Feb 2019 08:55:49 +0100

Added a AdminUI project. Added IListDirectoryInterface og DirectoryModel.
Merged PR 416: Added Update func ons
Added OverwriteProjectModel and OverwritePredictionModel in
Triona.Images.Training.Controllers.ValuesController.

8a61397

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

7 Feb 2019 13:51:18 +0100

79e437a

Isak Kvalvaag Torgersen

Thu

7 Feb 2019 13:51:00 +0100

1a57ae3
fcfbe12

PÃ¥l Magnus Ã˜stern
Lukas

Wed
Wed

6 Feb 2019 13:17:10 +0100
6 Feb 2019 12:13:19 +0100

6dc3b76
ab87da1
e7bb0c1
42e63e0

PÃ¥l Magnus Ã˜stern
Lukas
Lukas
Lukas

Wed
Wed
Tue
Tue

6 Feb 2019 12:06:00 +0100
6 Feb 2019 09:54:30 +0100
5 Feb 2019 15:38:56 +0100
5 Feb 2019 10:14:21 +0100

0f55610

Lukas

Thu

31 Jan 2019 11:01:01 +0100

Merge branch 'Object_Mapping_Storage_Tables' of
https://triona.visualstudio.com/SINUS.Infraskiltgjenkjenning/_git/Triona.Images into Object_Mapping_Storage_Tables
Added a OverwritePictureModel function in
Triona.Images.Training.Controllers.ValuesController for updating
PictureModels.
Added four interfaces with functions corresponding to the UML 'Triona
Images API UML V0.3' Added TODO's for where to reconcider the response
for the func ons
Improved UML
Added DELETE for picture- predic on- and project-table entries for API
endpoints in Training.
Created working POST and GET for all 3 models
Improved the UML and
Working prototye
Added default url when running project Added multiple groupingid to
PictureModel

278edc7

Lukas

Wed

30 Jan 2019 15:33:49 +0100

ca7e6d3
ea85d22
767909a
4b644db
4004b3b
cb4c69d
b725a05

Lukas
Emil Maana
Emil Maana
Emil Maana
Emil Maana
Emil Maana
Emil Maana

Wed
Tue
Tue
Tue
Tue
Mon
Mon

30 Jan 2019 13:33:46 +0100
22 Jan 2019 13:54:19 +0100
22 Jan 2019 13:50:55 +0100
22 Jan 2019 09:54:42 +0100
22 Jan 2019 09:47:20 +0100
7 Jan 2019 15:28:17 +0100
7 Jan 2019 15:28:10 +0100

Added injection dependency to Training Added Swagger to Training
Conﬁrmed working Put and get of Picturemodel in Tes ng
Basic Scaffolding for project structure Added Base Entity and Model classes
Added Diagrams
Cleanup
Updated to planned structure
Necessary updates
First commit
Add project ﬁles.
Add .gi gnore and .gita ributes.

VEDLEGG #3 Training Swagger

Training API

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

Training API
API and SDK Documentation
Version: v1

No description provided (generated by Swagger Codegen https://github.com/swagger-api/swagger-codegen)

Picture
getPicture
Gets PictureModel of a specific type with a specific id

POST
/api/project/{projectPrefix}/picture/get

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/picture/get"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

Prefix/ID of the project this image is in
Required

Body parameters
Name
input

Description
▼

{ []
url: string

}

Responses
Status: 200 - Success

getPictures
Get All pictures from a specifi project

1 av 25
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/api/project/{projectPrefix}/picture/all

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/picture/all"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String
Required

Responses
Status: 200 - Success

overwritePictureModel
Overwrites a PictureModel with a specific id. Requires that the id and partition key of the old model is equal to the new one.

POST
/api/project/{projectPrefix}/picture/update

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/picture/update"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

Prefix/ID of the project this image is in
Required

Body parameters

2 av 25

Name
value

Description
▼

{ []
defaultGrouping:

string

path:

string

createdTimestamp:

string (date-time)

uploadedTimestamp: string (date-time)
processedState:

string

id:

string

}

21.05.2019, 08:40

Training API

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

Responses
Status: 200 - Success

postPicture
Creates a new PictureModel and saves it in the database

POST
/api/project/{projectPrefix}/picture/post

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/picture/post"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

Prefix/ID of the project this image is in
Required

Body parameters
Name
value

Description
▼

{ []
defaultGrouping:

string

path:

string

createdTimestamp:

string (date-time)

uploadedTimestamp: string (date-time)
processedState:

string

id:

string

}

Responses
Status: 200 - Success

Prediction
deleteAllFromImage
3 av 25
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Training API
Deletes all predictions from a specific image

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

POST
/api/project/{projectPrefix}/prediction/deleteAllImg

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/deleteAllImg"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String
Required

Body parameters
Name

Description

input

▼

{ []
url: string

}

Responses
Status: 200 - Success

getPrediction
Gets Triona.Images.Training.Contracts.PredictionModel using partitionKey and rowKey

GET
/api/project/{projectPrefix}/prediction/{partitionKey}/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/{partitionKey}/{id}"

Parameters
Path parameters
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Name

Description

projectPrefix*

String

the project id
Required

21.05.2019, 08:40

Training API

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

partitionKey*

String

The partitionKey to search for in Azure Storage
Required

id*

String

The rowKey to search for in Azure Storage
Required

Responses
Status: 200 - Success

getPrediction_1
Gets Triona.Images.Training.Contracts.PredictionModel using partitionKey and rowKey

GET
/api/project/{projectPrefix}/prediction/get/{partitionKey}/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/get/{partitionKey}/{id}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

the project id
Required

partitionKey*

String

The partitionKey to search for in Azure Storage
Required

id*

String

The rowKey to search for in Azure Storage
Required

Responses
Status: 200 - Success

getPredictionsFromImage
Get All predictions from a specific image
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21.05.2019, 08:40

Training API

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

/api/project/{projectPrefix}/prediction/allImg

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/allImg"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String
Required

Body parameters
Name

Description

input

▼

{ []
url: string

}

Responses
Status: 200 - Success

getPredictionsFromProject
Gets All predictions from a project

GET
/api/project/{projectPrefix}/prediction/all

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

curl -X GET "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/all"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

the project id
Required

Responses
Status: 200 - Success
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Training API

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

getUniqueTagsFromProject
Gets All unique predictions tags from a project

GET
/api/project/{projectPrefix}/prediction/allTags

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/allTags"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

the project id
Required

Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
string

]

postPrediction
Creates a new PredictionModel

POST
/api/project/{projectPrefix}/prediction/post

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

curl -X POST "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/post"

Parameters
Path parameters

7 av 25

Name

Description

21.05.2019, 08:40

Training API
projectPrefix*

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...
String

Project id
Required

Body parameters
Name
value

Description
▼

{ []
tag:

string

imgUrl:

string

imgUrlHash:

string

defaultGrouping:

string

objectLocation:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
objectSize:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
humanCreated:

▼

[ []
boolean

]
humanVerified:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmed:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmedDate:

▼

[ []
string (date-time)

]
probability:

▼

[ []
number (double)

]
id:

string

}

Responses
Status: 200 - Success

updatePredictionModel
Overwrites a PredictionModel with a specific id. Requires that the id and partition key of the old model is equal to the new one.
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/api/project/{projectPrefix}/prediction/update

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/project/{projectPrefix}/prediction/update"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

project id
Required

Body parameters
Name
value

Description
▼

{ []
tag:

string

imgUrl:

string

imgUrlHash:

string

defaultGrouping:

string

objectLocation:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
objectSize:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
humanCreated:

▼

[ []
boolean

]
humanVerified:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmed:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmedDate:

▼

[ []
string (date-time)

]
probability:

▼

[ []
number (double)

]
id:

string

}

Responses
Status: 200 - Success
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file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

Project
deleteProject
Deletes ProjectModel with specific id

DELETE
/api/project/delete/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

PHP

Perl

Python

curl -X DELETE "https://localhost/api/project/delete/{id}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

id*

String

Id of the ProjectModel to delete
Required

Responses
Status: 200 - Success

getProject
Gets ProjectModel of a specific type with a specific id

GET
/api/project/get/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

curl -X GET "https://localhost/api/project/get/{id}"

Parameters
Path parameters
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Name

Description

id*

String

Id of the ProjectModel to return
Required

Responses
Status: 200 - Success

getProjectInfoObject
Gets ProjectModel of a specific type with a specific id

GET
/api/project/metadata/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/project/metadata/{id}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

id*

String

Id of the ProjectModel to return
Required

Responses
Status: 200 - Success

getProject_1
Gets ProjectModel of a specific type with a specific id

GET
/api/project/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

curl -X GET "https://localhost/api/project/{id}"
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Parameters
Path parameters
Name

Description

id*

String

Id of the ProjectModel to return
Required

Responses
Status: 200 - Success

getProjects
Get All projects

GET
/api/project/all

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/project/all"

Parameters
Responses
Status: 200 - Success

getProjectsInfo
Get All projectsInfoObjects

GET
/api/project/allmeta

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

curl -X GET "https://localhost/api/project/allmeta"

Parameters
Responses
12 av 25
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Status: 200 - Success

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

postProject
Creates a new ProjectModel and stores it in the StorageTables

POST
/api/project/post

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/project/post"

Parameters
Body parameters
Name

Description

value

▼

{ []
name:

string

defaultGrouping: string
description:

string

projectPrefix:

string

projectStart:

string (date-time)

projectEnd:

string (date-time)

id:

string

}

Responses
Status: 200 - Success

updateProjectModel
Updates the model of a ProjectModel with a specific id.

POST
/api/project/update/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

curl -X POST "https://localhost/api/project/update/{id}"
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Parameters
Path parameters
Name

Description

id*

String

Id of the ProjectModel to update
Required

Body parameters
Name

Description

value

▼

{ []
name:

string

defaultGrouping: string
description:

string

projectPrefix:

string

projectStart:

string (date-time)

projectEnd:

string (date-time)

id:

string

}

Responses
Status: 200 - Success

Training
addAllUnprocessedFromProject
Adds all unprocessed pictures from project

POST
/api/Training/allFromProject/{ProejctID}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/Training/allFromProject/{ProejctID}?ProjectID="

Parameters
Path parameters
Name

Description

ProejctID*

String
Required

Query parameters
Name

14 av 25

Description
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ProjectID

String

stringformat of the projectId

Responses
Status: 200 - Success

addPictures
Adds pictures

POST
/api/Training/addPictures/{projectPrefix}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/Training/addPictures/{projectPrefix}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String
Required

Body parameters
Name

Description

pictures

▼

[ []
undefined

]

Responses
Status: 200 - Success

createProject
Creates a project

POST
/api/Training/createProject/{projectName}

Usage and SDK Samples
Curl
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Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

21.05.2019, 08:40
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curl -X POST "https://localhost/api/Training/createProject/{projectName}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectName*

String

the name of the project to be created
Required

Responses
Status: 200 - Success
Schema

string

createTagInDefaultProject
creates a tag

POST
/api/Training/createTag/{tagName}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/Training/createTag/{tagName}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

tagName*

String

the name of the tag to be created
Required

Responses
Status: 200 - Success
Schema
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▼

{ []
id:

string (uuid)

name:

string

description: string
type:

string
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imageCount: integer (int32)

}

getProjects
Gets all projects

GET
/api/Training/getProjects

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/Training/getProjects"

Parameters
Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
undefined

]

trainDefaultProject
trains default project

GET
/api/Training/trainDefaultProject/{projectPrefix}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

curl -X GET "https://localhost/api/Training/trainDefaultProject/{projectPrefix}"

Parameters
Path parameters

17 av 25

21.05.2019, 08:40

Training API

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

Name

Description

projectPrefix*

String

Project name
Required

Responses
Status: 200 - Success
Schema

string

trainProject
Trains targeted project

POST
/api/Training/trainProject/{projectId}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/Training/trainProject/{projectId}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectId*

UUID (uuid)

the projectId
Required

Responses
Status: 200 - Success
Schema

18 av 25

▼

{ []
id:

string (uuid)

name:

string

isDefault:

boolean

status:

string

created:

string (date-time)

lastModified:

string (date-time)

trainedAt:

string (date-time)

projectId:

string (uuid)

exportable:

boolean
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domainId:

string (uuid)

classificationType: string
}

updatePictureState
Will check that the processstate is correct

GET
/api/Training/updatePictureState/{projectPrefix}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/Training/updatePictureState/{projectPrefix}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String
Required

Responses
Status: 200 - Success
Schema

string

Values
deletePicture
Deletes PictureModel at said partitionkey with a specific id

DELETE
/api/Values/pictureDelete/{partitionKey}/{id}
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Usage and SDK Samples
Curl

Java

file:///C:/Users/Lukas/OneDrive/BachelorOppgave/SwaggerOutput/Swa...

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

Perl

Python

curl -X DELETE "https://localhost/api/Values/pictureDelete/{partitionKey}/{id}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

partitionKey*

String

Type of PictureModel to return
Required

id*

String

Id of the PictureModel to return
Required

Responses
Status: 200 - Success

deletePrediction
Deletes PredictionModel at said partitionkey with a specific id

DELETE
/api/Values/predictionDelete/{partitionKey}/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

curl -X DELETE "https://localhost/api/Values/predictionDelete/{partitionKey}/{id}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

partitionKey*

String

Type of PictureModel to return
Required

id*

String

Id of the PartitionModel to return
Required

Responses
Status: 200 - Success
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getPicture
Gets PictureModel of a specific type with a specific id

GET
/api/Values/picture/{partitionKey}/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/Values/picture/{partitionKey}/{id}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

partitionKey*

String

Type of ExampleModel to return
Required

id*

String

Id of the ExampleModel to return
Required

Responses
Status: 200 - Success

getPrediction
Gets PredictionModel of a specific type with a specific id

GET
/api/Values/prediction/{partitionKey}/{id}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

curl -X GET "https://localhost/api/Values/prediction/{partitionKey}/{id}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

partitionKey*

String

21 av 25

Type of PredictionModel to return
Required
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id*

String

Id of the PredictionModel to return
Required

Responses
Status: 200 - Success

overwritePredictionModel
Overwrites a PredictionModel with a specific id. Requires that the id and partition key of the old model is equal to the new one.

POST
/api/Values/prediction/update/{rowKey}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/Values/prediction/update/{rowKey}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

rowKey*

String

Id of the PredictionModel to overwrite
Required

Body parameters
Name

22 av 25

Description
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value

▼

{ []
tag:

string

imgUrl:

string

imgUrlHash:

string

defaultGrouping:

string

objectLocation:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
objectSize:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
humanCreated:

▼

[ []
boolean

]
humanVerified:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmed:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmedDate:

▼

[ []
string (date-time)

]
probability:

▼

[ []
number (double)

]
id:

string

}

Responses
Status: 200 - Success

postPrediction
Creates a new PredictionModel

POST
/api/Values/Prediction

Usage and SDK Samples
Curl

23 av 25

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python
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curl -X POST "https://localhost/api/Values/Prediction"

Parameters
Body parameters
Name
value2

Description
▼

{ []
tag:

string

imgUrl:

string

imgUrlHash:

string

defaultGrouping:

string

objectLocation:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
objectSize:

▼

[ []
▼

{ []
x: number (float)
y: number (float)

}
]
humanCreated:

▼

[ []
boolean

]
humanVerified:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmed:

▼

[ []
boolean

]
predictionConfirmedDate:

▼

[ []
string (date-time)

]
probability:

▼

[ []
number (double)

]
id:

string

}

Responses
Status: 200 - Success

Version
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get
GET

Gets the information about the current api version
/api/Version

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X GET "https://localhost/api/Version"

Parameters
Responses
Status: 200 - Success

Suggestions, contact, support and error reporting;
Information URL: https://helloreverb.com (https://helloreverb.com)
Contact Info: hello@helloreverb.com (hello@helloreverb.com)
All rights reserved
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Prediction API
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Prediction API
API and SDK Documentation
Version: v1

No description provided (generated by Swagger Codegen https://github.com/swagger-api/swagger-codegen)

Prediction
getPrediction
Creates a prediction

POST
/api/prediction/get/{projectPrefix}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/prediction/get/{projectPrefix}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

Project id
Required

Body parameters
Name
url

Description
▼

{ []
url: string

}

Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
undefined

]

21.05.2019, 08:41
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POST
/api/prediction/pics/{projectPrefix}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/prediction/pics/{projectPrefix}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

Project id
Required

Body parameters
Name
url

Description
▼

[ []
undefined

]

Responses
Status: 200 - Success
Schema

string

Suggestions, contact, support and error reporting;
Information URL: https://helloreverb.com (https://helloreverb.com)
Contact Info: hello@helloreverb.com (hello@helloreverb.com)
All rights reserved
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Search API
API and SDK Documentation
Version: v1

No description provided (generated by Swagger Codegen https://github.com/swagger-api/swagger-codegen)

Search
getAllTags

POST
/api/getAllTags

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/getAllTags"

Parameters
Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
string

]

search
Gives you a list of predictiontons matching the search criteria

POST
/api/search/{projectPrefix}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

21.05.2019, 08:40

Search API
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curl -X POST "https://localhost/api/search/{projectPrefix}"

Parameters
Path parameters
Name

Description

projectPrefix*

String

Project prefix
Required

Body parameters
Name

Description

searchCriteria

▼

{ []
filterTag:

boolean

tags:

▼

[ []
string

]
probability:

number (float)

currentImg:

string

searchNextXImages: integer (int32)
removeUnverified:

boolean

removeVerified:

boolean

}

Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
undefined

]

searchImages
Gives you a list of images matching search criteria

POST
/api/searchImg/{projectPrefix}

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/searchImg/{projectPrefix}"

Parameters
21.05.2019, 08:40

Search API
Path parameters
Name
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Description

projectPrefix*

String

Project prefix
Required

Body parameters
Name

Description

searchCriteria

▼

{ []
filterTag:

boolean

tags:

▼

[ []
string

]
probability:

number (float)

currentImg:

string

searchNextXImages: integer (int32)
removeUnverified:

boolean

removeVerified:

boolean

}

Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
undefined

]

searchImagesAll
Gives you a list of images matching search criteria

POST
/api/searchImgAll

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/searchImgAll"

Parameters
Body parameters
Name

Description

21.05.2019, 08:40

Search API
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searchCriteria

▼

{ []
filterTag:

boolean

tags:

▼

[ []
string

]
probability:

number (float)

currentImg:

string

searchNextXImages: integer (int32)
removeUnverified:

boolean

removeVerified:

boolean

}

Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
undefined

]

searchImagesAllUnfiltered
Gives you every image

POST
/api/searchImgAllUnfiltered

Usage and SDK Samples
Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

curl -X POST "https://localhost/api/searchImgAllUnfiltered"

Parameters
Responses
Status: 200 - Success
Schema

▼

[ []
undefined

]

21.05.2019, 08:40

Search API
Suggestions, contact, support and error reporting;
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Information URL: https://helloreverb.com (https://helloreverb.com)
Contact Info: hello@helloreverb.com (hello@helloreverb.com)
All rights reserved
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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VEDLEGG #6 Work Items

ID

Work Item Type

Title

6251 Task

Use [GroupID] on lists of objects

6252 Task

Get an understanding of overwrites in table storage

6295 Task

Create a functional version of the storage system, with entities.

6296 Task

Program functions for API endpoints under project 'Training'

6297 Task

Get a grip on Trionas Logging system.

6301 Task

Understand Crud Models

6571 Task

Assigned To
Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>
Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>
Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>
s305471
<s305471@oslomet.no>
Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>
s305471
<s305471@oslomet.no>

State

Tags

Iteration ID

Closed

562

New

562

Closed

562

New

562

New

562

New

562

Lage testing/stubs for komponentene.

New

562

6572 Task

Lage business logikk for å planlegge og starte en jobb.

New

562

6573 Task

Lage nødvendige api funksjoner i prediction api

New

562

6870 Task
6341 Task

Filtrere Tags i sidepanelet
Lage nytt treningssett

6383 Task

Velge bilde

6384 Task

Velger hel mappe

6540 Task
6568 Task

Lage tester for Training.Injection
Lage business logikk for å lage rapporter og sende notifikasjoner
relatert til en prediksjonsjobb.

6570 Task

Koble opp ui komponenter til prediction api

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>
Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>
Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>
s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed
Closed

562
Bruker

SINUS.Infra562 skiltgjenkjenning
SINUS.Infra562 skiltgjenkjenning
SINUS.Infra562 skiltgjenkjenning
SINUS.Infra562 skiltgjenkjenning
SINUS.Infra562 skiltgjenkjenning

New
Closed
New
New
Closed

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>
Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>
Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>
Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

6332 Task

Velge bilder fra lokal adresse

6336 Task

Markere et område innenfor bilderamme

6337 Task

Velge fra liste eller navngi markert område

6338 Task
6339 Task

Lagre ny informasjon om bildet
Trene på treningssett

6340 Task

Tilbakemelding fra trening

6333 Task

Velge bilder fra ekstern adresse

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

6386 Task

Lage Project BusinessLogic Template

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

563

6387 Task

Lage Picture BusinessLogic Template

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

563

6388 Task

Lage ObjectTag businessLogic Template

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

563

6389 Task

Legge til et AdminUI

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

563

6390 Task

Lage en index side

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

563

6406 Task

Lage Fil håndtering Interfaces

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

563

6536 Task

Lage en React modul for å tegne firkanter på bilder "Tagge" de

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

563

6541 Task

Lage testcases for Training.Injection

s305471
<s305471@oslomet.no>

New

563

6542 Task

Lage Testcases for Training.Repository

New

563

6391 Task

Lage navigasjonsmeny

Closed

563

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Iteration Path
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning
SINUS.Infraskiltgjenkjenning

New

Bruker

Closed

Bruker

Closed

Bruker

Closed
New

System
Bruker

New

Brukergre
nsesnitt

Closed

Bruker

SINUS.Infra562 skiltgjenkjenning

SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1

6392 Task

Lage en funksjonalitet for å hente alle bilder i en mappe basert
på URL

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

563

6394 Task

Lage interfaces

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

563

6401 Task

Oppdatere Picture Model/Entity til å reflekter informasjon lagret s305471
i Custom Vision
<s305471@oslomet.no>

Closed

563

6402 Task

Opprette Tag Model/Entity til å reflektere Custom Vision

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

563

6405 Task

Lage core functionality Interface for Custom Vision

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

563

6550 Task

Lage en container component for opprett prosjekt

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6551 Task

Lage et opprett prosjekt form

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6552 Task

Lage stubs/tests for opprett prosjekt

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6553 Task

Koble til trenings api prosjekt

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6555 Task

Få oversikt over Logging Funksjonen

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

New

564

6556 Bug

Fikse CORS oppsett mellom mikrotjenster

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6650 Task

Koble opp train project knappen til trainDefaultProject

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6668 Bug

Broken List Test ListMetadataForSubdirectoriesTests.cs

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Resolved

564

6725 Task

Batch predict

Closed

564

6605 Task

Enhetstester mot PredictionBusiness

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

564

6606 Task

Enhetstester mot ProjectBusiness

s305471
<s305471@oslomet.no>

Active

564

6607 Task

enhetstester mot TrainingInitializationBusiness

s305471
<s305471@oslomet.no>

New

564

6632 Task

Omstrukturer de nåværende komponentene

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6633 Task

Synke Tagger med CV

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Active

564

6642 Task

Lag enkel Pythonscript for å få ut informasjon fra CV

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6579 Task

Fix rowkey id situation on PictureController Update

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6589 Task

Lag en liste av bilder fra et prosjekt

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6590 Task

Refaktorere ObjectTagRect

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6591 Task

Refaktorere RectImg

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6603 Task

Lag Funksjon for å få ut en liste over alle brukte tagger

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6604 Task

Enhetstester mot pictureBusiness

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

564

SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 1
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2
SINUS.Infraskiltgjenkjenning\Spr
int 2

6564 Task

Lag stuber/tester for å teste komponenten.

6565 Task

Koble til trenings api

6566 Task

"Tag" panel på høyre side av bilde med litt data

6576 Task

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

Closed

564

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

Fix ADMINUI Structure

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6577 Bug

Deleteing a tag in UI deletes in a FILO fassiones

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6578 Bug

Deleteing all occurences of tag does not delete DB entry

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

564

6558 Task

Enhetstester for Injections

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

564

6559 Task

Lage Stubs for IRepository<PictureModel>

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

564

6560 Task

Lage stubs for IRepository<ProjectModel>

Closed

564

6561 Task

Lage stubs for IRepository<PredictionModel>

Closed

564

6562 Task

Lage en vis prosjekt container

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6563 Task

Lag en component for å vise oversikt over prosjekter

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

564

6663 Task

Modul for å gå gjennom og korrigere predictions

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

599

6665 Task

Lage en quick predict modul

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

599

6666 Task

Lage back-end for å planlegge predictions for senere

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

New

599

6667 Task

Lage front-end for å planlegge predictions

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

New

599

6669 Task

Sette opp PredictionController

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

599

6705 Task

Depenency injection on prediction project

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

599

6706 Task

PredictionAPI needs to be able to supply default project GUID

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

599

6715 Task

Formatter CV predictionmodel til vår prediction model

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

599

6825 Task

Gjør det mulig å predicte i batch

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

599

6664 Task

Lage en container for alle submodulene som utgjør predictions

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

600

6727 Task

Legge til confirmation steg til slett prosjekt

Closed

600

6728 Task

Legge til confirmation steg til legg til bilder

Closed

600

6793 Task

lese gjennom git commit

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

601

6794 Task

oppdatere dagbok

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

601
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6795 Task

organisere loggbok

s305471
<s305471@oslomet.no>

6797 Task

lese om feedback fra CV

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

601

6798 Task

Se på feedback payload

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

601

6800 Task

finne informasjon om hvor mye ressurser som blir brukt

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

601

6884 Task

gjennomgå stylecop på prosjekt

s305471
<s305471@oslomet.no>

New

601

6885 Task

fjern warnings

s305471
<s305471@oslomet.no>

New

601

6966 Task

Legge bilder inn i DataView for bedre loading

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

601

6875 Task

Forbedre UI i ObjectTagModule

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

6877 Task

Tekster/merkelapper

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

601

6878 Task

Knapper skal være like

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

601

6879 Task

Ikoner skal være meningsfulle

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

601

6881 Task

sjekke/slette versioncontroller og valuescontroller i
Training/controllers

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

New

601

6883 Task

Se klasser har dokumentasjon

s305471
<s305471@oslomet.no>

Active

601

6818 Task

GetSearch Function

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6819 Task

Sequential search functiion

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6835 Task

Add ShowOnly verified

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6836 Task

Search show only un-verified

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6843 Task

Muliggjøre å få bilder som matcher søk

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6873 Bug

Klarer ikke lage tag, får feilmelding

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Resolved

601

6801 Task

finne informasjon på tid for trening/prediction

s305471
<s305471@oslomet.no>

Closed

601

6804 Task

Få den til å kjøre

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6805 Task

Fikse injection

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6815 Task

Setup Swagger search

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6816 Task

Lage SearchCriteria Object

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6817 Task

Lage ISearchBusiness og SearchBusiness

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

601

6880 Task

Legge til en "Lagre og neste" knapp i Single_picture component

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

Closed

601

Brukergre
nsesnitt

Brukergre
nsesnitt

601

602
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6968 Task

Fikse skaleringsproblemer pga antall tags

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

Brukergre
nsesnitt

602

6969 Task

Delete/approve vindu holder seg åpent hvis du klikker på tag på
bilde

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

Brukergre
nsesnitt

602

6970 Task

Rydde opp i front end delen av AdminUI

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

Brukergre
nsesnitt

602

7001 Task

Add Filter to prediction

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

Brukergre
nsesnitt

602

7002 Bug

When filter is active "Save and next image" does not work

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Resolved

Brukergre
nsesnitt

602

7048 Task

Objecttag selected blir togglet når man trykker på overlay

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Active

602

7049 Task

Flytte "Singel image prediction" til Training

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Active

602

7050 Task

Gjøre Training global

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Active

602

7051 Task

Lage en mock login form som startside

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

602

7058 Task

ÆØÅ

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

Closed

602

7158 Task

Admin Login er fylt inn, og login rerouter deg til prosjetk

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

602

7042 Task

Sette New project under project list

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

New

602

7043 Task

"Admin Console" til "Project Manager"

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

New

602

7044 Task

Mer extensive metainfo per project

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

602

7045 Task

Norske bokstaver i Projestnavn

Isak Kvalvaag Torgersen
<s311516@oslomet.no>

New

602

7046 Task

Project Complete Prosentage bassert på hvor mange bilder som
er validert

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

602

7047 Task

ObjectTag selected farge til lysegrønn

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

602

7157 Task

Gjøre ordbruk i API konsekvent

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Closed

7165 Task

Gjøre prediksjonsmodellenn API koden kosekvent

Lukas Haug Langøy
<s311508@oslomet.no>

Active

System

603

603
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Vedlegg #7 KRAVSPESIFIKASJON

KRAVSPESIFIKASJON
“It requires a genuine fight to produce one well
designed object of relatively permanent value”
-George Nakashima
Kravspesifikasjonen følger SINTEF, stiftelsen for industriell og teknisk forskning, standard for
kravspesifikasjon, men med endringer for å reflektere prosjektet den er lagd for.
På grunn av høy arbeidsmengde fra januar til juni har ikke Triona hatt mulighet til å levere en
kravspesifikasjon til oss, utviklergruppen fra OsloMet, men vi har gjennom regelmessige møter
med nøkkelpersoner ved Triona opparbeidet en god forståelse for de forskjellige punktene som
følger i dette dokumentet. Denne kravspesifikasjonen blir skrevet i etterkant av utviklingen for å
reflektere tenkte aspekter ved produktet.

1.

INNLEDNING

Oppdragsgiver for dette systemet er Triona, en ledende og pålitelig leverandør av innovative ITløsninger innen logistikk og infrastrukturrelatert virksomhet.
Målet for bacheloroppgaven er å få testet et konsept for bildegjenkjenning som et ledd i å forenkle
og effektivisere den eksisterende arbeidsprosessen rundt bildene i SINUS.Infra-produktet, et
internsystem som tilbyr registrering av infrastrukturrelaterte data, bl.a. fra bilder, og leverer data
blant annet til Nasjonal Vegdatabank (NVDB) hos Statens Vegvesen.
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OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE
Kort overordnet beskrivelse av systemet
Et av produktene Triona selger er Sinus.Infra. Som nevnt tidligere er det et internsystem hvor
det tilbys registrering av infrastrukturrelaterte data, bl.a. fra bilder, og leverer data til blant annet
Norsk Vegdatabank (NVDB) hos Statens Vegvesen.
Bildene som brukes til dette består av to faser:
1. Biler utstyrt med en rekke kameraer kjører på veier rundt i landet og tar bilder hver femte
meter.
2. Etterprosessering av disse bildene, der hvert bilde gås gjennom for å identifisere
trafikkskilt og anonymisere bilskilt og personer. Ved å anonymisere det samme kan man
ved hjelp av triangulering stedfeste skiltet med veldig nøyaktighet.
Del 2, beskrevet over er en manuell og tidkrevende prosess. Ønsket med bachelorprosjektet er
å utvikle et verktøy for å forenkle den manuelle arbeidsprosessen rundt SINUS.Infra. Dette
verktøyet skal derfor kun brukes internt i Triona.
Overordnet går verktøyet gjennom alle relevante bilder tatt i SINUS.Infra del 1, beskrevet over,
og identifisere bilder med relevant informasjon. Relevant informasjon vil si bilder som inneholder
trafikkskilt. Systemet skal også kunne fortelle hvilken skilttype som er funnet i bildet (for
eksempel «Parkering Forbudt»-skilt) og markere hvor i bildet dette er funnet. Det kan være en
eller flere skilt av samme eller ulike typer.
Løsningen vil bestå av API og brukergrensesnitt. APIet benytter seg av Microsoft sin tjeneste
kalt Custom Vision, som tilbyr et API for å gjenkjenne objekter i et bilde gjennom maskinlæring.
Brukergrensesnittet kan vise bilder og tillater brukeren å bla frem og tilbake i en liste bilder.
Bildene er markert med informasjonen Custom Vision fant på bildene. Dette kan sees i
diagrammet under. Oppdeling i mikrotjenester kan sees under punkt 4.«Dataflyt».
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Hensikt med systemet
Med systemet ønsker vi å eliminere tidkrevende arbeid gjennom å filtrere vekk overflødige bilder.
Brukere vil opprettholde konsentrasjonen lenger ettersom de får relevante bilder å arbeide med.
Dette fører til mindre feil grunnet bildene vist til dem innehar relevant informasjon. Videre skal
dette systemet inkorporeres inn i internsystemet Sinus.Infra. Utformingen av grensesnitt i
sluttprodukt er Triona sin oppgave, men utviklergruppen lager et brukergrensesnitt med hensikt å
simulere arbeidsflyt og teste produktet. Grensesnittet utviklergruppen utarbeider er visjonen de
har om hvordan det burde se ut, samt til bruk for å vise produktet på møter og til eksamen. En
siste forbedring som oppnås ved å ta i bruk dette systemet er at arbeidsmengden minker i den
form av at Microsoft Custom Vision predikerer på bildene for å finne skilt. Om dette aspektet av
systemet gjør det bra vil mye av oppgavene til den manuelle arbeideren være å gå gjennom og
verifisere det maskinlæringsalgoritmene har gjenkjent som skilt korrekt.
Organisatoriske og personellmessige konsekvenser
Om utviklergruppens system viser seg å effektivisere arbeidsflyten for superbrukere av
SINUS.Infra, Triona-ansatte, som står for innhenting av data, vil dette være tids- og

3

kostbesparende for Triona som firma. Triona kan dermed gi mer nøyaktige prisanslag på
oppdragene sine. Personellmessig er muligheten for at det blir tilsatt personell for videreutvikling
av systemet. Utviklere fra andre prosjekter kan bli tilsatt prosjektet eller at flere blir ansatt.
Ansvarsforholdet må bli oppdelt på en hensiktsmessig måte. Flere ressurser må puttes i prosjektet
for å delegere og vedlikeholde de relevante aspektene. Fagkunnskapen for maskinlæring,
maskinsyn, brukergrensesnitt og brukeropplevelse vil være essensiell for dybdeforståelse i
hvordan forbedre systemet Triona leverer.

2. RAMMEKRAV
Tilgjengeligheten for systemet skal være at produktet alltid er driftet dersom produktet blir brukt i
et prosjekt. Dette betyr at Triona må kunne levere et fullverdige produkt dersom kunder kjøper
tjenesten. Det er Microsoft sine tjenester som blir brukt gjennom produktet, så helgekjøring og
nattekjøring er mulig. For Triona vil kun produktet koste penger dersom funksjonalitet opp mot
Microsoft blir brukt som gjør at datapåkjenning kan være mer kosteffektivt på nattestid, eller da
Microsoft opplever lav påkjenning, foruten om kostnaden til driften av selve prosjektet.
Microsoft garanterer at dataen lagret på deres sky ikke kan mistes og skal ha den beste
sikkerheten for tyveri. De lagrer dataen på flere av sine servere for redundans. Adgangskontroll
brukes for å verifisere tilgangen til både bildene brukt i prosjektet samt metadataen, enten
gjennom innlogging eller et aksessbevis. Microsoft og Triona følger GDRP.
Microsoft tillater kun to spørringer per sekund per bruker til Custom Vision. Custom Vision er i sin
alfa-fase.
Utviklingen av produktet skal skje slik at produktet er skalerbart ved en senere anledning. Dette
bygges under at idet Triona tar over produktet skal de ha mulighet til å utvikle tilleggsfunksjonalitet de ser som gunstig for systemet. Triona skal selv lage et brukergrensesnitt som har
mulighet, men ikke trenger å følge mønsteret lagd i produktet allerede.
Det blir ikke satt tidskrav til systemet da disse ikke er styrt av systemet. Produktet vil sende og
motta små pakker data, som kun inneholder tekst. Optimalisering på sending av så små
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datapakker vil resultere i ubetydelige forskjeller for stadiet programmet er i etter end
bacheloroppgave. Brukergrensesnittet vil ta seg av lasting av bilder, men da dette er noe som
skal gjenskapes etter bachelorprosjektet er slutt, skal Triona stå for optimalisering av dette.
Brukervennlighet er et ansvar Triona vil påta seg da de skal utvikle brukergrensesnittet, men de
har uttalt de ønsker at vi har fokus på dette i våres versjon av brukergrensesnittet da dette viser
både kompetanse og utvikling. Triona har også uttalt seg om at de ønsker å bygge videre på
våres brukergrensesnitt om de føler det intuitivt, godt oppsatt og smart utført. Det legges da et
ansvar på oss, selv om vi ikke har noen konkrete krav til ting som brukervennlighet. Vi ønsker
derimot at enhver person med en viss forståelse for systemet skal kunne bruke
brukergrensesnittet våres uten tvil om hvordan en navigerer seg eller gjennomfører antatt
arbeidsflyt. Brukergrensesnittet er ment for superbrukere.
Systemet skal driftes gjennom Triona sine servere og vil derfor ikke påvirke arbeidslokaler eller
miljø i form av støy eller slikt.
Nøyaktigheten til modellen Microsoft produserer på grunnlag av vårt ønske vil kun bli så god som
treningsbildene den blir trent på. Microsoft selv har sagt at for hvert emne trengs det minimum 15
godt representerte bilder, men ønskelig skal være 50+ bilder. Dette betyr noe av arbeidet for å få
nøyaktighet i systemet kommer fra å finne representative bilder for emnene som skal testes. Dette
vil også gjøres videre av Triona da bacheloroppgaven går ut på å bevise konseptet fungerer godt
nok til at Triona ønsker å avsette mer ressurser til videreutvikling.

3. FUNKSJONELLE KRAV
•

Systemet må kunne hente bilder lagret i en database.

•

Systemet må kunne levere lenker til bilder til Microsoft sin tjeneste Custom Vision.

•

Systemet må kunne ta imot resultater etter kalkuleringer gjort av Microsoft sin tjeneste
Custom Vision på bilder.
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•

Systemet må kunne lagre resultater fra Microsoft sin tjeneste Custom Vision.

•

Systemet må kunne fremvise resultatene lagret til brukere gjennom brukergrensesnitt.

4. DATAFLYT

I diagrammet over kan en lese hvordan samhandlingen mellom SINUS.Infra, vårt prosjekt og
ekstern lagring samhandler. SINUS.Infra spør vår tjeneste om bildemetadata. Prosjektet henter
korrekt informasjon og fremviser det i et brukergrensesnitt. I diagrammet ser man prosjektet er
oppdelt i tre mikrotjenester. Trening, gjenkjenning og søking. Mikrotjenestene bygger seg på
foregående komponent. Søking bruker informasjonen samlet i gjenkjenning. Gjenkjenning
bruker modellen trent i trening. Trening er grunnkomponenten hvor du lærer modellen hva den
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ser etter. Modellene kan eksporteres og importeres mellom prosjekter, men det er mulig å starte
et nytt prosjekt med en blank modell.

5. KRAV TIL SYSTEMKONSTRUKSJON
Basisprogramvare som skal anvendes
•

Microsoft Azure Table Storage

•

Visual Studio 2017

Produktet skal utvikles med
•

C#

•

React

Produktet skal være operativsystemuavhengig. Triona står for datalagring av både bilder og
metadata. Triona starter med gratisabonnementet til Microsoft Custom Vision inntil de ser
kosteffektivitet i systemet og går da over til en ‘pay-as-you-go’ plan. Triona bistår med
utviklingsmiljø og utviklingsmaskiner.

6. KRAV TIL DOKUMENTASJON
Kravene til dokumentasjon satt er å følge malen til dokumentasjon i kode hos Triona. Alle
eksponerte funksjoner skal være dokumentert etter oppbygning med oppsummering, parametere
og returverdi. Bildet under viser oppbygningen av kommentarer for eksponerte funksjoner.
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7. KRAV TIL OPPLÆRING I BRUK AV SYSTEMET
Det forutsatte kunnskapsnivået til brukere av systemet er satt til høy ettersom systemets
brukere er tiltenkt de brukerne som i dag bruker det gamle systemet. Da disse skal ha like
bruksområder antas det at brukerne ansees som godt kjent med arbeidsflyt og anvendelse av
det nye systemet. Det vil ikke være krav til kurstyper for bruk av systemet.
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Vedlegg #8 Statusrapport

Bachelor Anvendt Datateknologi
Gruppe 20 Statusrapport - Vinter 2019

Hva vi har gjort
Vi har fått en avtale med et selskap som heter Triona. Prosjektet går ut på bygge en
utvidelse/modul til et system/produkt som de allerede har. Vi kom i kontakt med Triona gjennom
Torunn Gjester og vil gjerne ha henne som veileder om mulig.

Gruppemedlemer
●
●
●

Isak Kvalvaag Torgersen
Lukas Haug Langøy
Pål Magnus Østern

