Bakgrund
Under de senaste åren har neurala nätverk med Deep Learning blivit det mest framgångsrika
tillvägagångssättet för mönsterigenkänning. Neurala nätverk används inom allt från
filmrekommendationer till självkörande bilar och blir allt vanligare inom fler och fler områden.
Kortfattat funkar i princip alla Deep Learning-system på samma sätt: Man samlar in en väldig
massa träningsdata (t ex bilder) och ser till att sätta rätt “etikett” på varje träningsdatapunkt (t ex
vad en bild föreställer), och därefter kan en dator träna ett neuralt nätverk att hitta mönster i
datat och till slut känna igen data det inte sett innan (t ex svara på vad en ny bild föreställer).
Vår kund använder denna typ av Deep Learning-baserad mönsterigenkänning för att hitta
människor i bilder från deras nätverkskameror och då behövs många bilder för att lära systemet
vad som är människor och inte. För att vara säker på att inte göra intrång på någons privatliv
eller kränka någons integritet väljer vår kund att friköpa bilder på personer tagna mot vår
greenscreen så att bilderna kan läggas in i flera miljöer.

Vad behövs
Vi behöver bilder på många personer! För att vår kund ska få till ett neuralt nätverk som kan
hitta många personer i verkliga situationer behöver de en god spridning i ålder, kön, etnicitet,
klädval, osv i det träningsdata vi samlar in.

Hur många personer?
Vi siktar på 200 personer. Vi har avsatt två dagars för inspelning. Personerna måste spridas ut
någorlunda jämnt både över de två dagarna och timmarna på dagen för att undvika för stora
folksamlingar och köer. Även om lokalen är stor vill vi hålla antalet väntande nere. De som inte
får plats i lokalen får vänta utanför, och beroende på väder kan det vara skönt att komma i “rätt”
tid.

Ålder
Det behövs en någorlunda jämn spridning över fyra åldersintervall. Varje åldersintervall ska
svara mot 20-30% av det totala antalet människor. Bäst är såklart 25%.
Intervallen är 10-24 år, 25-39 år, 40-60 år, samt 60+

Män/kvinnor
Samma sak här: Någorlunda jämn spridning. Vi siktar på en 50/50-split av män/kvinnor, men
kan acceptera 40-60% i varje grupp.

Kläder
“Vanliga” kläder, som om man skulle gå på Emporia eller IKEA. Undvik gärna lagtröjor om det
finns risk att många i gruppen har likadana. Arbetskläder ok. Ryggsäck, handväska,
shoppingbag, och mobiltelefon får man gärna ha med. Man får inte gå med uteskor på
greenscreenscenen, så ta med rena inneskor eller tofflor om du inte kan eller vill gå i strumpor.

Vad förväntas statisterna göra?

Step 1. Statisterna förväntas att vid ankomst skriva på ett kontrakt (se bilaga) som ger vår kund
rätt att använda bilderna. I realiteten är det bara träning av neurala nätverk bilderna kommer att
användas till. Minderåriga behöver ha med en vårdnadshavare som också behöver skriva på.
Step 2. Ungefär 1 minuts promenad på greenscreenscenen. Vissa deltagare kan få gå flera
gånger, exempelvis med/utan jacka, men då får man gå en lite kortare runda för att hinna med.
Step 3. PROFIT! Varje person som går ger 100 kr till klubbkassan! (Gäller 150-250 personer
och om kraven på fördelning ålder/kön är uppfyllda.)

