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Sammanfattning 
Ett av många nya användningsområden för smartphones är att använda dem som 
caddie på golfbanan. Golfaren kan få hjälp med avståndsuppskattning till intressanta 
punkter på banan genom att dessa punkter programmeras in och jämförs med 
smartphonens inbyggda positioneringssystem. Den här rapporten visar hur det med en 
bildsegmenteringsalgoritm går att slippa det manuella arbetet med att lägga in 
positioner för sandbunkrar på golfbanan. Algoritmen som tagits fram arbetar på 
satellitbilder som smartphonen kan ladda ned via dess Internetanslutning. Golfaren 
kan i ett tänkt scenario ge sig ut på en godtycklig golfbana och få hjälp med 
avståndsbedömning enbart med hjälp av satellitbilder och smartphonens gps. I snitt 
hittar den framtagna segmenteringsalgoritmen cirka 70 % av sandbunkrarna på en 
satellitbild, en siffra som i en verklig applikation skulle behöva ökas och förslag på 
hur detta kan göras ges i slutet av rapporten. Tre olika upplösningar på satellitbilderna 
har utvärderats och testkörts i en nyare smartphone. Även om den högsta 
upplösningen används tar en hel golfbana endast cirka 15 sekunder att segmentera 
vilket bör hinnas med under loppet av en vanlig golfrunda som i regel tar 3 till 5 
timmar.  

I ett vidare perspektiv går det att tänka sig helt andra tillämpningar där det finns 
behov av positionsuppskattning av objekt i en satellitbild i sin smartphone. Det bör på 
ett förhållandevis enkelt sätt gå att utvidga slutsatserna som dragits i rapporten till att 
gälla annat än enbart sandbunkrar, t.ex. sjöar, fält, åkrar och givetvis andra delar av 
golfbanan som vattenhinder och greener.  
Nyckelord: Positionsuppskattning, satellitbild, segmentering, golf, smartphone. 
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1  Introduktion 
Utvecklingen av smartphones har de senaste åren öppnat många nya möjligheter. 
Processorkraften i en smartphone ökar för varje år och det är inte längre orimligt att 
en smartphone kan utföra uppgifter som traditionellt sett har krävt en stationär dator 
(Meier, 2010). Telefonerna har fått bättre gränssnitt som gör dem användarvänliga 
med stora färgskärmar samt touch-skärmar och de har förhållandevis snabba 
Internetuppkopplingar. Många smartphones är utrustade med gps. Ett 
användningsområde är att använda sin smartphone som hjälpmedel på golfbanan. 
Smartphonen använder sitt inbyggda positioneringssystem som ger en uppskattning 
vart den befinner sig, och jämför detta med förprogrammerade positioner utmed 
golfbanan. Det går på så vis att få reda på avstånd till intressanta hinder och mål, t.ex. 
bunkrar, vattenhinder eller flagg. Exempel på befintliga applikationer är GolfLogix 
(2011) och SkyDroid (2011). I skrivande stund har SkyDroid 21523 st inlagda 
golfbanor varav 305 st i Sverige och GolfLogix har 278 st golfbanor inlagda i 
Sverige. Varje golfbana som läggs in kräver ett manuellt arbete där intressanta 
punkter måste pekas ut på kartan och mappas till applikationen. 

Den här rapporten undersöker förutsättningarna för att slippa att använda 
förprogrammerade positioner i sin smartphone-applikation. Det går via satellitbilder 
på en golfbana tydligt att urskilja olika delar såsom green, fairway och bunkrar. 
Redan vid en förhållandevis blygsam inzoomningsnivå framträder detaljer på bilderna 
som är intressanta för en golfare. Rapporten undersöker i kommande kapitel om och 
hur en smartphone kan bearbeta bilddatan i syfte att segmentera ut eventuella 
sandbunkrar som finns i bilden. Nyttan är att det går att slippa manuellt arbete. En 
uppskattning på antalet punkter som behöver programmeras per golfbana ligger i 
storleksordningen 150-210 st, ca 10 ± 3punkter per hål (Några punkter på green, 
några bunkrar, några vattenhinder, etc…). Detta arbete bör gå att undvika. En 
applikation som har förmågan att segmentera snarare än att använda sig av 
förprogrammerade punkter fungerar direkt på nybyggda golfbanor, samt fungerar 
även om ändringar genomförs på en befintlig golfbana. Att utföra segmentering i sin 
smartphone kan även vara intressant för andra tillämpningar än inom just golf, varför 
värdet med rapporten inte endast ligger i det manuella arbete som kan sparas för just 
en golfapplikation. 

I Kapitel 2 gås några bakgrundsfakta igenom. En läsare som redan är bekant med 
golfhjälpmedel, smartphones och bildsegmentering kan hoppa över bakgrundskapitlet. 
Kapitel 3 presenterar problemställningen och kapitel 4-6 behandlar teori och 
lösningsförslag för problemställningen samt presenterar resultatet från den 
implementation och den testning som gjorts. Rapporten avslutas med en diskussion 
och slutsatser. Det förutsätts att du som läsare av den här rapporten har vissa 
förkunskaper inom datavetenskap/datalogi. 
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2 Bakgrund 
Här presenteras grundläggande fakta inom ämnesområden som är relevanta för 
problemställningen. 

2.1 Golfhjälpmedel 
En av de viktigaste uppgifterna för en golfare är att göra en korrekt 
avståndsbedömning till målet. En golfare har flera olika alternativ för att uppnå detta; 
banguide, sprinklerlock, laserkikare, 150 meters pinnar och gps-utrustning. För en 
gps-baserad applikation kan det vara intressant att veta vilken noggrannhet som kan 
uppnås. Enligt The national coordination office for space-based positioning, 
navigation, and timing (PNT) (2011) är värsta scenariot 7,8 meters noggrannhet med 
95 % tillförlitlighet. Mer realistiska data säger att en gps-mottagare av bra kvalitet 
uppnår ca 3 meters noggrannhet i det horisontella planet (The national coordination 
office for space-based positioning, navigation, and timing (PNT), 2011). 

Vad säger regelboken om hjälpmedel? Enligt paragraf 14.3 ur Regler för Golfspel 
2008-2011 (Svenska Golfförbundet, 2007) får inte hjälpmedel användas som kan 
hjälpa till att mäta eller bedöma avstånd. Dock finns det ett tillägg om att varje enskild 
golfklubb kan införa en lokal regel som tillåter vissa tekniska hjälpmedel. De flesta 
klubbar använder en sådan lokal regel som gör det möjligt att använda t.ex. gps eller 
laserkikare, dock med vissa restriktioner för vad hjälpmedlet får klara av. 
Västergötlands golfförbund (2011) skriver att mätning av något annat än avstånd, som 
höjdskillnad, temperatur, kompassriktning och vindriktning medför diskvalifikation. 
Detta placerar smartphones i en gråzon eftersom gps faktiskt mäter höjd över havet 
och många smartphones innehåller en kompass. 

2.2 Smartphones  
Pcmag.com (2011) definierar en smartphone som en mobiltelefon med inbyggda 
applikationer och tillgång till Internet. De vanligaste operativsystemen listas i figur 1, 
där det tydligt framgår att Googles Android är den plattform som fått flest nya 
användare mellan 2009 och 2010. 

 
Figur 1. Marknadsandelar för olika plattformar till smartphones (Canalys, 2011, s. 3). 

Att utveckla applikationer för en smartphone skiljer sig av naturliga skäl åt mot 
konventionell programvaruutveckling. Några av de saker som Meier (2010) listar är 
att en smartphone har begränsad processorkraft, begränsad batteritid och 
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osäker/långsam dataöverföring. 95 % av alla mobila enheter använder sig av Arm-
baserad processorarkitektur (Arm Holdings, 2011a). Det finns en rad olika 
referensdesigner där ARMv7 är en av de nyaste (Arm Holdings, 2011b). Det som är 
gemensamt för Arm-designen är att den erbjuder ett bra förhållande mellan prestanda 
och energiåtgång.  

2.3 Google Maps 
Google Maps är en tjänst där användaren kan se satellitbilder över valfria platser. 
Bilderna som visas kommer från DigitalGlobe och MDA Federal och är i regel 1 till 3 
år gamla (Google, 2011). Hur mycket detaljer som är synliga kan variera, för exempel 
på hur en golfbana ser ut finns skärmdumpar i Bilaga 4. 

2.4 Bildsegmentering 
Det här delkapitlet fokuserar på valda delar inom bildanalys som kan fungera för att 
segmentera ut sandbunkrar från en satellitbild. 

Noterbart är att den mänskliga hjärnan fortfarande klarar vissa uppgifter inom 
bildanalys bättre än datorer med mycket stor beräkningskraft – till skillnad mot andra 
områden där vi människor blir fullständigt utklassade av en dator. Speciellt svårt har 
datorer för segmenteringsproblem, det vill säga att i en bild hitta regioner som hör 
ihop och som för oss människor bildar meningsfulla objekt eller sammanhang 
(Chellapilla, Larson, Simard & Czerwinski, 2005). Detta utnyttjas t.ex. i så kallade 
captchas som är en form av hips – human interaction proofs. Givetvis får måste det 
beaktas att problemet nödvändigtvis inte ligger i ren beräkningskraft, utan det saknas 
snarare meningsfulla sätt för oss människor att i en dator uttrycka vad vi upplever i en 
bild. 

Cheng, Jiang, Sun, & Wang (2001) sammanfattar de framsteg som gjorts inom 
segmentering av svartvita bilder och färgbilder. Slutsatsen är att det inte finns någon 
generell teknik som alltid fungerar, utan det måste oftast blandas in ’a priori’ kunskap 
om den bild som analyseras. Bildsegmenteringsproblemet är inte helt och hållet öppet 
för en strikt logisk analys, utan psykofysiska faktorer påverkar vad som är en 
”korrekt” segmentering. 

Det är värt att notera att automatisk segmentering och ”machine vision” eller bara 
segmentering bör hållas isär. De segmenteringstekniker för ”machine vision” som 
nämns av Ballard och Brown (1982) är i huvudsak samma som används idag (Al-
amri, Kalyankar, Khamitkar, 2010). En bild representeras fortfarande helt enkelt som 
ett rutnät av pixlar, varför algoritmer och tekniker kunnat utvecklas tidigt. En sökning 
på forskningsartiklar från 2000-talet om bildsegmentering ger många träffar för 
automatisk bildsegmentering, som snarare handlar om hur det automatiskt (utan ”a-
priori” kunskap) går att segmentera bilder. 

Att hitta sandbunkrar på en satellitbild är således förhållandevis enkelt för en 
människa, men hur ska informationen i en bild bli meningsfull för en dator? 

2.4.1 Histogram Thresholding 
En grundläggande teknik för bildsegmentering är så kallad histogram thresholding 
(Cheng et al., 2001). Ett histogram är ett stapeldiagram där x-axeln löper från mörkt 
till ljust, och y-axeln visar hur många pixlar som befinner sig på respektive område. 
För en färgbild fås tre histogram, ett för varje grundfärg (röd, grön, blå) och ett globalt 
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histogram som visar de tre färgernas sammanlagda intensitet. Genom att titta på 
toppar och dalar i diagrammet går det att bilda sig en uppfattning om vart eventuella 
objekt befinner sig och vad som är bakgrund (Cheng et al., 2001). Genom att välja ett 
tröskelvärde för vilken klass en pixel ska tillhöra, t.ex. genom att titta på 
histogrammet, får vi en bild där alla pixlar har klassificerats. För en färgbild där 
antalet unika färger kan vara flera miljoner (Tan, Mat Isa, 2011) kan vi få ner antalet 
klasser för en pixel till ungefär samma som en människa använder för att göra en 
segmentering. En sådan här process kan vara ett försteg till andra algoritmer som 
arbetar vidare med den nya bilden. Figur 2 och 3 visar ett exempel på hur histogram 
thresholding fungerar. 

 
Figur 2. Satellitbild över golfbana (Google Maps, 2012). 
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Figur 3. Tröskelvärde tillämpat i bildbehandlingsprogrammet GIMP. Notera hur allt förutom 
sandbunkrarna är svart, hade ett något lägre värde valts hade även vägen varit vitmarkerad 

(egna bilder). 

2.4.2 Connected component analysis, Region Growing. 
”Connected component analysis” eller ”region growing” är en generell benämning på 
olika tekniker som används för att hitta intilliggande pixlar i en bild som delar någon 
karaktäristik med varandra (Fisher, Perkins, Walker & Wolfart, 2003a). Det går att 
tänka sig en algoritm som startar på en given pixel, t.ex. någonstans i en av 
sandbunkrarna i figur 2. Alla intilliggande pixlar undersöks efter samma färg som 
startpixeln. Om det hittas pixlar med samma färg antas de tillhöra samma region som 
startpixeln och samma process upprepas för de nya pixlarna. När inga pixlar med 
samma färg längre hittas har området som är rosa i figur 4 detekterats. 

 
Figur 4. Bunker rosa-markerad (Google Maps, 2012). 
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2.4.3 Sobel kantdetektering 
Medan histogram thresholding och CCA representerar en teknik där liknande områden 
grupperas ihop (region growing), baseras kantdetektering istället på abrupta skillnader 
i intensitetsnivå mellan pixlar. De här två teknikerna ihop utgör grunden för all 
bildsegmentering (Al-amri, Kalyankar, Khamitkar, 2010). 

Sobelfiltret använder två masker som läggs över originalbilden. Den ena masken 
upptäcker horisontella intensitetsskillnader i bilden, den andra upptäcker vertikala 
intensitetsskillnader. Kombineras dessa ihop ges den totala gradienten för en given 
pixel. Masken faltas igenom hela bilden så varje pixel får en uppskattad gradient, 
”lutningsvärde”. 
 

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 
Figur 5. Vertikal skillnad. ”Gx” (egen figur). 

 

1 2 1 

0 0 0 

-1 -2 -1 
Figur 6. Horisontell skillnad. ”Gy” (egen figur). 
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35 35 35 10 10 10 10 

35 35 35 10 10 10 10 

35 35 35 35 10 10 10 

35 35 35 35 35 10 10 

35 35 35 35 35 35 10 
Figur 7. 7*6 pixels bild med varje pixels intensitetsvärde (egen figur). 

Gradienten för en pixel (x, y) beräknas genom att summera produkten av maskrutans 
värde tillsammans med den pixel den ligger över. Om vi till exempel lägger Gx i övre 
vänstra hörnet, får vi följande uträkning för pixel (1,1) i bilden:  
(-1*35) + (0*35) + (1*35) + (-2*35) + (0*35) + (2*35) + (-1*35) + (0*35) + (1*35) = 
0. 
Lägger vi Gx istället längre in till höger där andra intensitetsvärden förekommer bör 
vi få ett negativt värde – vilket indikerar att intensiteten är högre till vänster. Det 
totala lutningsvärdet fås sedan genom att applicera Pythagoras sats på resultatet av de 
bägge maskerna. Vanligt är också att endast de två värdena adderas för en 
uppskattning. För att veta riktningen på kanten används inversen för tangens på de 
båda kanterna (Al-amri et al., 2010). 
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Sobelfiltret är ett av många kantdetekteringsfilter för att hitta kanter. Andra exempel 
på kantfilter är Roberts, Canny, Laplacian, Kirsh, och Edge Maximum Technique (Al-
amri et al., 2010) 

             
Figur 8. Sobelfilter applicerat på bilden till höger. Ljusa partier indikerar höga lutningsvärden 

och mörka partier indikerar låga värden (Google Maps, 2012). 

Att endast applicera ett kantfilter på en bild ger oss dock inte så mycket värdefull 
information, vi behöver ett sätt att utvinna regioner från kanterna (Ballard & Brown, 
1982). Beroende på hur mycket information vi har om området vi vill segmentera, går 
det att tänka sig olika approacher för detta. Ballard och Brown (1982) ger 5 exempel 
på olika tekniker att utnyttja för detta: 

1. Leta nära en ungefärlig plats. Användbart när vi redan vet på ett ungefär hur 
segmentet ser ut. 

2. Hough-transformen. Matematisk beskrivning av området. 
3. Graf-tekniker. Behandlar pixlarna som kanter i en graf. Generella graf-

traverseringstekniker kan användas. 
4. Dynamisk programmering. Bra för otydliga bilder. 

5. Kontur-följande.  Fungerar bra när bilden har tydliga kanter. 
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3 Problemställning 
Sandbunkrar utmärker sig tydligt på satellitbilder över golfbanor, och är ett vanligt 
hinder som golfare försöker uppskatta avståndet till. Många äger idag smartphones 
med inbyggd gps. Med hjälp av förprogrammerade positioner och smartphonens gps 
kan golfare få hjälp med avståndsmätning på golfbanan. Att programmera 
positionerna är ett manuellt arbete som behöver göras för varje bunker på varje 
golfbana.  
En segmenteringsalgoritm som hittar bunkrar via satellitbilder skulle kunna eliminera 
det manuella arbete som behöver göras för varje golfbana. En smartphone-applikation 
skulle kunna fungera genom att satellitbilder hämtas via Google Maps och 
smartphonens Internet-anslutning. Positionen för utsegmenterade bunkrar i bilden 
översätts till gps-koordinater och jämförs med smartphonens gps för en 
avståndsuppskattning. 
En större mer detaljerad satellitbild kräver rimligtvis större processorkraft att 
segmentera, men erbjuder samtidigt bättre precision. Att utvärdera förhållandet mellan 
precision och exekveringstid är därför en viktig del av problemet. Som Meier (2010) 
skriver har smartphones begränsade prestanda och resurser varför vi vill hitta en så 
effektiv algoritm som möjligt. Det är heller inte bara själva segmenteringen som 
skulle lida av en för hög inzoomningsnivå utan en för hög zoom skulle även belasta 
Internetanslutningen i onödan. Problemställningen består av två huvudsakliga punkter; 

1. Konstruera en algoritm som utför sandbunkersegmenteringen.  
2. Att för segmenteringsalgoritmen undersöka tidsåtgång kontra tillförlitlighet för 

olika zoom-nivåer på satellitbilderna och hitta en nivå där smartphonens 
resurser används så lite som möjligt för den valda algoritmen. 

Även om smartphonen har många andra delar som drar mycket ström, t.ex. skärm och 
gps, så är det ändå rimligt att försöka påverka det som går att påverka. Carroll och 
Heiser (2010) undersökte hur mycket varje hårdvarudel bidrog till den totala 
strömförbrukningen i en modern smartphone och kom fram till att processor och 
ramminne står för ca 14-24 % av den totala strömförbrukningen. 
Anledningen till att välja bunkrar som ett första steg i att automatisera 
positionsinmatningen för en golfbaneapp är att de tydligt utmärker sig på 
satellitbilden. En bildsegmenteringsalgoritm lutar sig alltid tillbaka på en stor del 
domänkunskap (Cheng et al., 2001). Istället för att i detalj utröna hur t.ex. green och 
foregreen skiljer sig i nyans på en satellitbild, väljs ett tydligt mål som i sin 
omgivning kan beskrivas förhållandevis enkelt. Eventuella slutsatser som dras bör 
kunna utvidgas till att gälla andra objekt än just sandbunkrar på en golfbana. 
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4 Metod 
Kapitlet handlar om att hitta det bästa tillvägagångssättet för att lösa 
problemformuleringen i kapitel 3. Målet är att hitta och utvärdera en algoritm som 
segmenterar sandbunkrar ur satellitfoton och köra denna i en smartphone. 

Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2008) föreslår implementation som en 
möjlig metod när en ny lösning av något slag ska utvecklas. Det är givetvis av yttersta 
vikt att implementationen faktiskt speglar de teorier som ska utvärderas. Vidare 
skriver de att mjukvaran som utvecklas måste vara robust nog att kunna köras under 
olika förhållanden. Att segmentera ut bunkrar kräver i sig ingen ny lösning utan bör 
kunna baseras på de tekniker som nämns i kapitel två. Men ett arbete med att hitta just 
den teknik som är bäst lämpad för problemet måste göras. En implementation bör vara 
nödvändig för att kunna lösa del två av problemställningen – att undersöka hur 
resurskrävande algoritmen är. 

 
Figur 9. Metoder (Berndtsson et al., 2008). 

De andra metoder som föreslås av Berndtsson et al. (2008) är presenterade i figuren 
ovan. Berndtsson et al. (2008) skriver att ett experiment fokuserar på ett par olika 
variabler och hur dessa påverkar miljön inom vilka de verkar. Detta passar in på vad 
som behöver göras för att utvärdera den andra delen av problemställningen nämligen 
att ge algoritmen bilder med olika zoom och mäta tiden det tar att segmentera klart 
respektive bild. 

Hinkelmann och Kempthorne (2008) nämner tre grundläggande typer av experiment; 
1. Mätning av en egenskap som förutsätts vara konstant. 

2. Mätning av en egenskap som är variabel (men som har ett fast värde). 
3. Mätning av en egenskap där det är okänt vad som är det förväntade resultatet, 

samt mätförhållandena är svåra eller omöjliga att återupprepa. 
Det här experimentet får antas tillhöra den första ”lätta” gruppen av experiment som 
Hinkelmann och Kempthorne (2008) nämner eftersom de egenskaper som nämns i 
problemformuleringen bör hålla sig konstanta. Under detta antagande behöver vi bara 
oroa oss för mätningarnas tillförlitlighet (Hinkelmann et al., 2008). Att säkerställa 
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Intervju 

Litteratur analys 

Fallstudie 

Enkät 

Experiment 
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mätningarnas tillförlitlighet bör vara förhållandevis lätt genom att upprepa 
experimenten och kontrollera att resultaten är samma.  

4.1 Utvärdering 
Det är två egenskaper hos algoritmen som behöver mätas; exekveringstid och 
tillförlitlighet på respektive zoomnivå. Notera att det bör vara möjligt att mäta dessa 
var för sig. Det är i sig inget mål att uppnå en viss träffsäkerhet eller att optimera 
algoritmen ad infinitum. Detta är heller inte intressant för problemställningen. Ett 
antal villkor ställs upp för hur algoritmen ska arbeta, när dessa är implementerade och 
implementationen är testad anses implementationsarbetet vara klart. Att täcka in varje 
form och färg på sandbunkrar kan kräva ett väldigt stort regelverk och är ett framtida 
arbete som kan göras för att öka den praktiska nyttan av algoritmen. Effekten som en 
utvidgning av regelverket skulle ha på prestandan måste givetvis beaktas när de 
reglerna väl läggs till. 

4.1.1 Utvärdering av exekveringstid 
När algoritmen är färdigutvecklad och testad matas den med skärmdumpar. 
Tillräckligt många bilder testkörs för att utvärdera exekveringstiden för respektive 
zoomnivå. Samma koordinater (landområden) testkörs för olika zoom-nivåer för att 
eliminera eventuella skillnader i exekveringstid som beror på bildens innehåll. Varje 
skärmdump bestäms omfatta 300 x 150 meter golfbana. Det är en rimlig storlek då de 
flesta golfare inte slår längre än 300 meter. Bilaga 4 innehåller bilder på olika zoom-
nivåer samt ett resonemang om vilka nivåer som är rimliga att använda. 

4.1.2 Utvärdering av träffsäkerhet 
Slumpvis utvalda delar av golfbana matas till programmet. De koordinater som 
algoritmen ger ifrån sig jämförs med satellitbilden för att se om det var en korrekt 
sandbunkersegmentering. Varje zoom-nivå får två mätvärden; en träffprocent för att 
ange hur stor andel bunkrar som hittades. Samt ett värde som visar andelen 
falskpositiva svar, det vill säga koordinater som algoritmen ger ifrån sig där det inte 
fanns någon sandbunker. 

Algoritmen ska idealt fungera för en godtycklig satellitbild, men det finns ingen 
möjlighet att testköra alla satellitbilder över alla golfbanor. En utsortering måste göras 
och satellitbilder över följande golfbanor kommer att användas: 

 Skövde golfklubb 

 Billingens golfklubb 

 Knistad Golf and Country Club 
Banorna har valts i åtanke med att de är kända av mig som skriver rapporten. 
Utvärdering av resultat och eventuella tvetydigheter kan förhoppningsvis elimineras 
eftersom jag fysiskt besökt banorna många gånger och vet vad som är bunkrar och 
vad som är t.ex. del av en grusväg. 
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5 Utförande 
Följande kapitel beskriver resonemang och presenterar data utifrån vilken 
segmenteringsalgoritmen konstruerats. 
En applikation som använder segmenteringsalgoritmen förväntas arbeta ungefär enligt 
följande; 

1. Rikta upp kartan med hjälp av färdriktning eller inbyggd kompass så att kartan 
pekar rakt fram mot flagg. 

2. Lagom zoom för användaren bör vara ca 300 golfbana. Det går givetvis att 
använda inställningar för detta som användaren väljer. 

3. Om applikationen precis har startats, ta en skärmdump över hela området som 
visas på skärmen. Om en stor del arealen som visas på skärmen redan är 
segmenterad välj ut lämpliga landremsor som överlappar den redan 
segmenterade ytan. 

4. Segmentera ut bunkrar från skärmdumpen. 

5. Översätt resultatet från segmenteringen till avståndsangivelser på kartan och 
rita upp dessa. 

Problemställningen berör egentligen bara punkt 4, men övriga punkter är relevanta 
eftersom det är i den kontexten som algoritmen förväntas köras. När en viss region är 
segmenterad behöver den givetvis inte segmenteras igen. Det kan dock vara 
nödvändigt att använda ett visst överlapp när golfaren rör sig eftersom bunkrar kan ha 
hamnat i kanten av den bild som segmenterades innan. Det går att tänka sig att 
applikationen utökar segmenterade områden i bakgrunden även om golfaren står stilla, 
detta för att ha färdiga resultat när golfaren sedan rör på sig. 
En bunker förutsätts utgöra en gulvit fläck på satellitbilden. För att fläcken ska 
bedömas vara en bunker bör den vara ca 3-30 meter i diameter samt ha en cirkulär 
eller oval form. Satellitbilder från Google Maps (2012) kommer att användas, de 
förutsätts vara tagna vid vackert väder utan t.ex. moln, luftballonger eller ufon som 
skymmer golfbanan. Algoritmen förväntas hitta den pixel som utgör mittpunkten i 
bunkern, att hitta avståndet till framkant respektive bakkant får anses som onödigt 
med tanke på den noggrannhet som nuvarande gps-system har, ca 3-8 meter (The 
national coordination office for space-based positioning, navigation, and timing 
(PNT), 2011). 

En utsortering av intressanta pixlar görs till att börja med genom att titta på rgb-
värdena för pixlarna. 

5.1 Thresholding 
 I en bild är färg en av de mest framträdande egenskaper som gör det möjligt att hitta 
objekt och regioner inom bilden (Tan & Mat, 2011). Figur 3 och 4 ger redan en god 
idé om att det är mycket effektivt att sortera ut alla pixlar som har ett högt 
intensitetsvärde.  

I bilaga 3 presenteras en tabell över de ljusaste pixlarna i tio stycken slumpvis utvalda 
bunkrar, samt en tabell över 10 slumpvis valda punkter som inte utgör bunker. Mest 
noterbart är hur pass mycket lägre intensitetsnivån är på de allra flesta pixlarna som 
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inte är bunker, samt att grönt i regel är dominerande. Vi kan dock se att pixel 9 som 
kommer från en grusväg har liknande värden som vissa av bunkrarna. 
De segmenteringstekniker som diskuteras i kapitel 2 är generella och tänkta att 
fungera på olika bilder där objekt/regioner inom bilden inte på förhand är kända. 
Följande pseudokod beskriver därför inte själva förfarandet med histogram 
thresholding utan endast en tillämpning av tröskelvärde. 

Algoritm för bunkersegmentering 

läs in bildfil i minne 

för varje pixel p i bilden: 

om (Intensitet(p)) 

  lägg till p i kandidatlista 

Algoritmen innehåller en enkel loop över alla pixlar, således bör exekveringstiden 
vara linjär med antalet pixlar. 
Vi har nu en uppsättning kandidatpixlar som eventuellt tillhör en bunker. Eftersom det 
mesta på en golfbana faktiskt är grönt skulle ovanstående filter kunna räcka och 
antagligen ge en ganska god hjälp till golfaren (att slumpvis ange distanser till de 
pixlar som är utsorterade). Men detta uppfyller inte problemställningen eftersom vi 
letar efter faktiska sandbunkrar, så vi fortsätter att undersöka hur vi ska hitta den eller 
de pixlar som faktiskt utgör mittpunkt i en bunker. 

5.2 Kantdetektering och region growing 
Figur 3 beskriver hur det material som sorterats fram ser ut. Det finns enskilda pixlar 
utsorterade som kan befinna sig tillsammans i olika former, eller ensamma. Målet är 
att gruppera ihop sammanhängande pixlar och undersöka formen på dessa grupper. 
För att göra detta finns två huvudsakliga tekniker att välja på som är region growing 
och kantdetektering (Al-amri, Kalyankar, Khamitkar, 2010). Frågan är om det räcker 
med endast en av dessa tekniker, eller om båda två måste användas och iså fall i 
vilken ordning och/eller tillsammans. Vi är intresserade av att hålla ned 
exekveringstid och i viss mån komplexitet för algoritmen, även om en högre 
komplexitet nödvändigtvis inte betyder längre exekveringstid vid små bilder (Weiss, 
2006). Det finns en rad arbeten som presenterar metoder för att segmentera ut objekt 
från satellitbilder med hjälp av region growing och kantdetektering (Mueller, Segl, 
Kaufmann, 2004, Mikami, N. Kosugi, Y, 2004). Dessa arbeten föreslår metoder som 
antingen försöker vara generella, eller så brottas de med andra svårigheter som gör att 
konventionella metoder misslyckas. Följande punkter talar dock för att en enkel 
metod för att segmentera ut sandbunkrar på golfbanan kan lyckas: 

1. Hög kontrastskillnad mellan bunker och intilliggande mark. 
2. Stor A-priori kunskap om sandbunkrars utseende. 

Om det förutsätts att algoritmerna för kantdetektering och region growing faktiskt 
segmenterar ut samma regioner, blir exekveringstid det som får vägleda valet av 
algoritm. 
Ballard och Brown (1982) skriver att region growing kan vara överraskande snabbt 
när bilddatan är bra. De ger följande förslag på en algoritm som grupperar ihop 
”blobs” i en binär bild. 

Blob Coloring 
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Let the initial color, k=1. Scan the image from left to right and top to 
bottom. 

If f(xc) = 0 then continue 

else 

 begin 

 

 if(f(xu) = 1 and f(xL) = 0) 

 then color (xc) := color (xu) 

 

if(f(xL) = 1 and f(xU) = 0) 

 then color (xc) := color (xL) 

 

if(f(xL) = 1 and f(xU) = 1) 

 then begin 

  color (xc) := color (xL) 

  color (xL) is equivalent to color (xu) 

  end 

comment: two colors are equivalent 

  

if(f(xL) = 0 and f(xU) = 0) 

 then color (xL) := k; k:= k+1 

  

 comment: new color 

 

 end  

 

(Ballard och Brown, 1982, s. 151). 
 

Algoritmen skannar bilden från vänster till höger och uppifrån och ned och ger varje 
4-anslutet område en egen färgsiffra. Algoritmen innehåller endast en iterering över 
pixlarna i bilden varför komplexiteten bör vara linjär med antalet pixlar i bilden. Det 
är endast ett par jämförelseoperationer per pixel som behöver utföras. 

Om vi gör en liknande analys av kantdetektering hamnar vi i ungefär samma sits. Att 
applicera själva kantfiltret på varje pixel är givetvis en linjär operation, dock har vi 
redan här ett större antal konstanta operationer per pixel som behöver utföras eftersom 
resultatet beror på intilliggande pixlar (se kap 2.3.3). Även om vi tar i beaktande att vi 
kan hantera bilden som binär, behöver en jämförelseoperation per granne utföras för 
att veta om det finns en kant mot grannen. Antalet grannar är 4 st. Det tar sedan 
ytterligare tid att undersöka vilka pixlar som tillhör regionen där en kant har hittats. 
Oavsett vilken av de tekniker som Ballard och Brown (1982) nämner (se kap 2.3.3) 
kommer antalet operationer att överstiga alternativet med region growing.  

xu 

xc xL 
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Baserat på resonemanget ovan väljs Ballards och Browns (1982) algoritm för region 
growing över kantdetektering. Pseudokoden för bunkersegmenteringen får nu följande 
utseende: 

Algoritm för bunkersegmentering 

läs in bildfil i minne 

för varje pixel p i bilden: 

om (pa) 

   om(pv & !pu) //vänster pixel är ljusstark 

  Sätt pa.region = pv.region  

   om(!pv & pu) //ovan pixel är ljusstark 

  Sätt pa.region = pu.region 

   om(pv & pu) //både vänster och höger är ljusstarka 

  Sätt pa.region = pu.region 

  Låt pu.region och pl.region vara ekvivalenta 

    om(!pv & !pu) //varken höger eller vänster är ljusstarka 

  Sätt pa.region till ny region. 

 

Kommentar: p.region är ett heltal som identifierar vilka andra 
pixlar som en given pixel är 4-ansluten till. Villkoren skriver 
inte ut Intensitet(p) utan istället bara p. 

5.3 Sandbunkerformat 
Som en sista del i segmenteringsalgoritmen kommer nu formen på de ljusstarka 
regioner som sorterats ut att undersökas. Följande lista försöker sammanfatta i några 
enkla punkter hur en sandbunker ser ut. 

1. 3-20 meter bred och 3-20 meter lång. 
2. En inneslutande rektangel bör inte ha bunker i dess hörn. En bunker har i regel 

runda ”hörn”. 
3. Inte mer än 4 gånger så bred som den är lång och vice versa. Det finns 

förvisso bunkrar som är avlånga och har en större faktor än 4 mellan längd och 
bredd, men den här parametern tas med och får sedan tweakas in för att uppnå 
en bra avvägning mellan hur många bunkrar som sorteras bort felaktigt, och 
hur många stigar och grusvägar som felaktigt antas vara bunker. 

Detta läggs till detta i pseudokoden: 
Algoritm för bunkersegmentering 

… forts från kap 5.2 

för varje region som hittats: 

    räkna fram rektangeln rekt som exakt innesluter alla pixlar 

    om(rekt.bredd/rekt.höjd > 4 eller rekt.bredd/rekt.höjd <1/4) 

     uteslut området som en bunker //Området är avlångt 

    annars om(rekt.bredd > 20 meter eller rekt.höjd > 20meter) 

       uteslut området som en bunker //Området är för stort 
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    annars om(rekt.bredd < 3 meter eller rekt.höjd <3 meter) 

       uteslut området som en bunker //Området är för litet 

    annars om(rekt.kantpixlar är bunker) 

       uteslut området som en bunker //området är för fyrkantigt 

    annars om(området inte är uteslutet) 

        Lagra regionen som en bunker. 

5.4 Implementation och testning 
Här beskrivs i korta ordalag de val som gjorts under implementationsarbetet samt 
vilka åtgärder som tagits för att säkerställa att programmet är korrekt. Källkoden i 
dess helhet finns i bilaga 1. 

Utvecklingsarbetet har skett med hjälp av Eclipse (2012) och Android SDK (2011). 
Programmering för Android sker med hjälp av programspråket java, varje applikation 
körs i en egen virtuell maskin, Dalvik, som exekverar så kallade .dex-filer 
kompilerade från javakoden. (Android developers, 2011). Testkörningen kommer att 
ske på en smartphone med Android 2.3. Smartphonen har en 600 M-Hz ARM11 
processor vilket i skrivande stund är ”budget”-smartphone. Nyare smartphones 
kommer rimligtvis visa på snabbare beräkningar, något som får tas i aktning när 
resultaten utvärderas. 

Koden är i princip rakt av skapad utifrån pseudokoden beskriven tidigare. I några fall 
har mellansteg behövts som inte är synliga i pseudokoden. Speciellt gäller detta fallet 
när en pixel har granne både till vänster och ovanför. Om pixeln sammanfogar två 
regioner med olika nummer behövs en operationer för att sätta regionerna ekvivalenta. 
Koden är utförligt kommenterad med de val som gjorts och den intresserade läsaren 
föreslås läsa vidare i bilagan. 

Testning av programmet har skett löpande med hjälp av ADKs debugger. Programmet 
har stannats vid kritiska punkter för att kunna undersöka innehållet i olika variabler. 
För att ytterligare stärka att programmet arbetar utifrån den pseudokod och det 
resonemang som presenterats i kapitel 5 har ett antal testbilder konstruerats. Bilderna 
har egenskaper som var för sig testar de beteenden som programmet ska ha. Testen 
körs med JUnit och verifierar korrektheten hos programmet automatiskt efter små 
ändringar och justeringar i programkoden. Exempel på en testbild är figur 10. En 
komplett lista med testbilder och testkod finns i bilaga 2.  

 
Figur 10. Testbild #1 - testar ekvivalensfunktionen för regioner. Notera att de tre benen till 
vänster och de två benen höger får olika regionnummer som sedan sätts ekvivalenta. Tillslut ska 
samtliga regionnummer för samtliga ben sättas ekvivalenta (egen bild). 

Testen är en kombination av white-box och black-box testning (Pressman, 2010). 
White-box i den mening att bilderna är konstruerade för att täcka exekveringsvägar i 
koden. Black-box eftersom resultatet av testkörningarna till stor del utvärderas utifrån 
en tänkt specifikation över hur programmet ska fungera. 
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6 Resultat 
Kapitlet redovisar resultaten från testkörningarna och analyserar dessa. Testbilder som 
använts och utförligare tabeller finns i bilaga 5 och 6. 

6.1 Exekveringstid 
Mätningarna har skett med hjälp av systemklockan, inget profileringsverktyg har 
använts. Bakgrundsprocesser har antagligen använt processortid under 
testkörningarna, men det ger realistiska siffror eftersom miljön för en verklig 
applikation kommer att vara densamma. Notera att det inte är intressant ifall 
exekveringstiden skiljer 10-20 % mellan körningarna, det som är intressant är att se 
ifall det finns magnitudsskillnader mellan zoomnivåerna. Eventuella 
bakgrundsprocesser som ”stjäl” processortid gör det rimligen under samtliga test. 
Bilderna som använts har tagits som skärmdumpar från Google Maps (2012) och lagts 
in på smartphonen. Varje bild som testkörts finns i en uppsättning för respektive 
zoomnivå och innehåller exakt samma koordinater fast med olika upplösning/zoom. 
Alla test har körts upprepade gånger med stabila resultat. Efter femte bilden hade 
samtliga testkörningar uppvisat ungefär samma resultat varför fler testkörningar var 
överflödigt. Testet avslutades med en referensbild för respektive upplösning som var 
helt svart. (Se bilaga 5). 
 

 2 m/p (75*150) 1 m/p (150*300) 0.5 m/p (300*600) Kommentar 

Snitt: 22 ms 74 ms 554 ms 5 olika bilder 

Antal pixlar 11 250 45 000 180 000 (bredd x höjd) 

Pixlar/ms 511 608 324  
Tabell 1. Exekveringstid för 150*300 meter golfbana på smartphone. 

Som syns utifrån testkörningarna på en helt svart bild (se bilaga 5), är ca två 
tredjedelar av exekveringstiden tid som läggs på region growing. Notera dock att 
denna faktor ändras för den större bilden där det verkar finnas en större konstant 
kostnad för att löpa igenom pixlarna (en uppsättning rektanglar som innehåller lika 
många pixlar som den stora bilden skulle med andra ord gå snabbare att iterera 
igenom). Som argumenterats för tidigare visar sig exekveringstiden vara i det 
närmaste linjär mot antalet pixlar i bilden. Räta linjens ekvation ger oss en ungefärlig 
exekveringstid för en given bild så länge antalet ljusa partier är ungefär samma som i 
testbilderna. Även om den största bilden bearbetar datan något långsammare är det 
inga magnitudskillnader mellan zoom-nivåerna. 
Den största bilden tar cirka en halv sekund att segmentera. Golfaren hinner knappast 
flytta sig så pass mycket att en ny bild inte hinner segmenteras i tid (Testbilderna 
innehåller 150*300 meter golfbana). Android Developers (2011) anger 200 
millisekunder som en gräns för vad som upplevs som laggigt, men det bör aldrig bli 
aktuellt att faktiskt behöva vänta på segmenteringen utom just när applikationen 
startas. Allt eftersom golfaren rör på sig kan segmenterade områden utökas med ett 
visst överlapp på redan segmenterad areal. En golfbana på 100 hektar skulle med 1 
m/p i upplösning ackumulerat ta cirka två sekunder att segmentera och 0.5 m/p skulle 
ta cirka 15 sekunder. 
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6.2 Träffsäkerhet 
Träffprocenten ger en fingervisning om hur de olika zoom-nivåerna relaterar till 
varandra, inte vad som går att uppnå i form av ”max” träffprocent – detta är inte fullt 
optimerat. En tillräckligt omfattande algoritm bör kunna segmentera ut vad som är 
synligt för ögat även om detta inte ingår i algoritmen i dess nuvarande form. Totalt 
har 20 hål från 3 olika golfbanor ingått i testet. Hålen har tillsammans 55 stycken 
bunkrar och på högsta zoom-nivån hittades 71 % av dessa vilket motsvarar 39 
stycken. 

Zoom-nivå 2 m/p 1 m/p 0.5 m/p 

Hittade bunkrar 33 % 67 % 71 % 

Falskpositiva träffar 0 3 3 
Tabell 2. Träffsäkerhet för de olika zoom-nivåerna. 

Träffprocenten för de olika zoom-nivåerna visar att skillnaden mellan högsta och 
lägsta zoom som använts är stor, men att skillnaden mellan högsta zoom och den mitt 
emellan är liten. Sätts denna skillnad i relation till den exekveringstid de båda zoom-
nivåerna har, är det tämligen självklart att 1 m/p erbjuder mest ”bunker per 
klockcykel”. Kvoten mellan träffsäkerhet och exekveringstid för 1 m/p blir 67/74 = 
0.9 medan kvoten för 0.5 m/p hamnar på 71/554 = 0.12. Givetvis är siffrorna i sig 
totalt ointressanta, och exakt hur mycket mer resurser den högsta zoomen tar från 
smartphonen jämfört med den mellersta har inte fastställts, det som går att säga är att 
1 m/p är cirka 8 gånger effektivare än 2 m/p. Det har gissningsvis inte så stor 
påverkan på t.ex. batteritid oavsett vilket zoom som väljs eftersom det är 
förhållandevis snabba uträkningar som kommer att överskuggas av andra mer 
strömkrävande delar i smartphonen under loppet av en golfrunda (Carroll & Heiser, 
2010). Inga ändringar i programmet har gjorts mellan golfbanorna, vilket hade kunnat 
förbättra resultatet. Till exempel hade inte Knistad Gk några falska träffar alls, vilket 
hade kunnat motivera en minskning av thresholdingvärdena.  

De bunkrar som inte hittades av algoritmen uppfyllde av någon anledning inte de 
kriterier som ställdes upp i kapitel 5. Den vanligaste orsaken var att bunkern inte hade 
tillräckligt ljus färg. Några bunkrar var för stora och några ansågs för små i 
kombination med att endast några pixlar i mitten uppfyllde thresholdingkravet. En 
lättning av thresholdingvärden skulle innebära fler falska träffar, vilket i sin tur skulle 
innebära att ytterligare filtrering behöver utföras.  
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7 Slutsats 
Målet med det här arbetet har varit att ta fram en effektiv segmenteringsalgoritm för 
sandbunkrar som körs på satellitbilder i en smartphone. Olika angreppssätt har 
undersökts och argument för den valda metoden har lagts fram. Den framtagna 
algoritmen gör inte anspråk på att kunna användas i en skarp applikation utan behöver 
fortfarande förbättras; arbetet är en förstudie som visar på ett ungefär vad som bör 
kunna förväntas. Resultaten visar att det är fullt möjligt att använda moderna 
smartphones för sandbunkersegmentering på golfbanan. En satellitbild kan 
segmenteras utan att belasta processorn i en modern smartphone nämnvärt. Ett stort 
manuellt arbete bör vara möjligt att undvika. De andra objekt på golfbanan som är 
intressanta för en golfare att veta avståndet till såsom vattenhinder, greener och skog 
bör kunna segmenteras ut på liknande sätt som gjorts med sandbunkrarna. 

En golfbana på 100 hektar tar cirka 2 till 15 sekunder att bearbeta beroende på 
upplösning och cirka 70 % av golfbanans bunkrar hittas med den algoritm som 
presenterats. Sett till den totala tid en golfare spenderar på golfbanan under en 
golfrunda är 15 sekunder väldigt lite och beräkningarna hinns gott och väl utföras i 
bakgrunden medan golfaren rör på sig. Olika upplösning på satellitbilderna har 
använts under testkörningarna och även om de större bilderna erbjuder marginellt 
bättre träffsäkerhet tar de betydligt längre tid att segmentera. Ändock sett till de 
förhållandevis korta exekveringstiderna betyder val av zoom-nivå väldigt lite för 
smartphonens totala resursanvändning, de extra detaljerna som en högre upplösning 
ger kan väljas med gott samvete. Algoritmen som tagits fram använder tröskelvärde 
tillsammans med region growing och undersöker sedan formen på de utsorterade 
regionerna. Antagligen kan det upplevas som en irritation att endast 70 % av 
bunkrarna hittas varför detta måste förbättras till en skarp applikation. För att hitta 
ytterligare bunkrar behöver det regelverk som sattes upp utökas och förfinas, 
algoritmen i sig är grundligt testad och är med stor sannolikhet inte en felkälla. Exakt 
vad en golfare skulle uppleva som en ”godtagbar” siffra för träffsäkerheten behöver 
undersökas vidare genom användbarhetsstudier, detta är sannolikt högst individuellt. 
När regelverket för att identifiera sandbunkrar sattes upp användes några 
grundläggande egenskaper hos dessa såsom färg, form och storlek, detta var bara 
tillräckligt för att hitta 70 %. De flesta bunkrar som inte hittades i testkörningarna 
kunde ändå förhållandevis tydligt identifieras på satellitbilderna – så vad i algoritmen 
skiljer sig från den kognitiva processen i en människa när denne tittar på bilderna? En 
insikt som kom ganska snabbt är att man bedömer objekt utifrån dess omgivning 
kanske lika mycket som objektet självt. En antagligen väldigt effektiv förbättring 
skulle vara att tillåta betydligt mörkare regioner och därefter undersöka ifall de är 
omgivna av gräs (grönt). En annan förbättring som borde kunna genomföras 
förhållandevis lätt är att undersöka färgsammansättningen hos regionerna, även de 
mörkare bunkrarna är fortfarande i någon mån gula. 

På längre sikt kan det vara intressant att implementera algoritmer med de andra 
segmenteringstekniker som nämnts i rapporten för att undersöka prestanda och 
tillförlitlighet för dessa. Även om det argumenterats för att region growing är 
effektivast så som algoritmen ser ut just nu, går det att tänka sig andra scenarion om 
förutsättningarna ändras. Till exempel skulle kantdetektering kunna lämpa sig bättre 
om hänsyn ska tas till färgen på intilliggande pixlar. 
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Med tillräckliga resurser skulle det definitivt gå kunna bygga en robust applikation 
med algoritmer och regelverk som hittar så gott som samtliga sandbunkrar, 
vattenhinder, greener och andra intressanta punkter på en golfbana. Ett sådant 
kodbibliotek skulle kunna hjälpa många golfare både på befintliga golfbanor och på 
golfbanor som ännu inte är byggda. Eftersom det finns befintliga golf-caddie 
applikationer (som använder sig av förprogrammerade positioner) finns 
förutsättningarna redan klara för att endast byta ut hur positionshanteringen av 
intressepunkter hanteras i dessa program. 
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Bilaga 1 – Källkod 
/* FindBunkers.java 
 * Last changed: 2011-09-29  
 * @author Martin Andersson, d05maran@student.his.se 
 *  
 * Reads a satellite image and saves a list of pixels representing the middlepoints 
 * of any sand bunkers found in the image. The integer id for the image is provided 
 * for retrieval from the set of resources available on the phone as indexed by the vm 
 */ 
 
package exjobb.bunkerseg; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.graphics.Point; 
import android.util.Log; 
 
public class FindBunkers { 
  
  
 public FindBunkers(BunkersegActivity bsa, int image, double mpp) { 
  mStarttime = System.currentTimeMillis(); 
  Log.i("Findbunkers", "Starting to process..."); 
   
  //fetch the image and read it into a bitmap representation 
  Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeResource(bsa.getResources(), image); 
  mImageheight = bmp.getHeight(); 
  mImagewidth = bmp.getWidth(); 
  Log.i("Findbunkers", "Image w:"+mImagewidth+" h:"+mImageheight); 
  //fetch color information for each pixel to one dimensional array 
  mPixels = new int[mImagewidth*mImageheight]; 
   
  //store the pixels in the pixels array 
  try{ 
   bmp.getPixels(mPixels, 0, mImagewidth, 0, 0, mImagewidth, mImageheight); 
  } 
  catch(IllegalArgumentException e){e.printStackTrace();} 
  catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){e.printStackTrace();} 
   
  //let RegionExtracter work on the pixels 
  ArrayList<ArrayList<Point>> finalregionslist = RegionExtracter.extractRegions(mPixels, mImagewidth); 
   
  //examine regions 
  Iterator<ArrayList<Point>> it3 = finalregionslist.iterator(); 
  while(it3.hasNext()){ 
   ArrayList<Point> list = it3.next(); 
   //find enclosing rectangle 
   int rectx=Integer.MAX_VALUE, recty=Integer.MAX_VALUE, maxx=0, maxy=0; 
   Iterator<Point> it4 = list.iterator(); 
   while(it4.hasNext()){//leap through points in the region 
    Point cp = it4.next(); //current point 
    if(cp.x<rectx) 
     rectx = cp.x; 
    if(cp.y<recty) 
     recty = cp.y; 
    if(cp.x>maxx) 
     maxx = cp.x; 
    if(cp.y>maxy) 
     maxy = cp.y;     
   } 
   int rw = maxx - rectx+1; //rectangle width 
   int rh = maxy - recty+1; //rectangle height 
    
   boolean rectok = true; //set false when a constraint is not met 
    
   //check proportions 
   double ratio = (double)rw/rh; 
   if(ratio>Constants.MAX_WIDTH_HEIGHT_RATIO||ratio<Constants.INVERTED_MAX_WIDTH_HEIGHT_RATIO) 
    rectok = false; 
    
   //check size (first calculate the number of pixels that corresponds to MIN_LENGTH and  

MAX_LENGTH) 
   double minpixels = Constants.MIN_LENGTH/mpp; 
   double maxpixels = Constants.MAX_LENGTH/mpp; 
   if(rw<minpixels||rw>maxpixels||rw<minpixels||rw>maxpixels||rh<minpixels||rh>maxpixels) 
    rectok = false; 
    
   //check for bunkerpixels at the edges of the rectangle 
   //reasonable to do only if the bunker consists of many pixels 
   int numonedge = 0; 
   if(list.size()>Constants.MIN_SIZE_EDGE_PIXELS){  
    numonedge+=list.contains(new Point(rectx, recty))?1:0; 
    numonedge+=list.contains(new Point(rectx, maxy))?1:0; 
    numonedge+=list.contains(new Point(maxx, recty))?1:0; 
    numonedge+=list.contains(new Point(maxx, maxy))?1:0; 
     
    rectok = numonedge<3&&rectok?true:false; //syntactic sugar! 
   } 
    
   //if region idd is a bunker store the midpoint! 
   if(rectok){ 
    Point midpoint = new Point(rectx+(rw/2), recty+(rh/2)); 
    mResultingPixels.add(midpoint); 
    Log.i("Findbunkers", "New bunker found at: x="+midpoint.x+" y="+midpoint.y); 



  

  

 

   } 
  } 
    
  //stop measuring time 
  mStoptime = System.currentTimeMillis(); 
  Log.i("Findbunkers", "Processing finished, elapsed time: "+getTime()); 
 } 
  
 public ArrayList<Point> getPixels(){ 
  return mResultingPixels; 
 } 
  
 public long getTime(){ 
  return mStoptime - mStarttime; 
 } 
  
 private long mStarttime; 
 private long mStoptime; 
 private ArrayList<Point> mResultingPixels = new ArrayList<Point>(); //collection of bunker midpoints 
 private int mImagewidth=0; 
 private int mImageheight=0; 
 private int[] mPixels; //color values from the image 
} 



  

  

 

/* 
 * Constants.java 
 * Last changed: 2011-09-29  
 * @author Martin Andersson, d05maran@student.his.se 
 *  
 * Holds a set of constants used in FindBunkers.java and RegionExtracter.java  
 */ 
package exjobb.bunkerseg; 
 
public interface Constants { 
 //parameters for the segmentation algorithm 
 public static final int RED_THRESHOLD = 220; //0...255  
 public static final int GREEN_THRESHOLD = 220; 
 public static final int BLUE_THRESHOLD = 220; 
 public static final int MIN_LENGTH = 3; //meters 
 public static final int MAX_LENGTH = 20; 
 public static final int MAX_WIDTH_HEIGHT_RATIO = 3; 
 public static final double INVERTED_MAX_WIDTH_HEIGHT_RATIO = (double)1/MAX_WIDTH_HEIGHT_RATIO; 
 public static final int MIN_SIZE_EDGE_PIXELS = 70; 
} 

 

 



  

  

 

/* RegionExctracter.java 
 * Last changed: 2011-09-29  
 * @author Martin Andersson, d05maran@student.his.se 
 *  
 * Runs a simple region growing algorithm on an array of color values. 
 * After thresholding 4-connected pixels will belong to the same region 
 *  
 */ 
 
package exjobb.bunkerseg; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Map; 
import java.util.TreeSet; 
 
import android.graphics.Color; 
import android.graphics.Point; 
 
public class RegionExtracter { 
  
 //finds 4-connected regions using threshold values in Constant.java 
 public static ArrayList<ArrayList<Point>> extractRegions(int[] pixels, int imageWidth){ 
   
  HashMap<Integer, Integer> pixelmap = new HashMap<Integer, Integer>(); //middle storage for thresholded  

        pixels 
  ArrayList<TreeSet<Integer>> intChains = new ArrayList<TreeSet<Integer>>(); //used by region growing to  

store equal regions 
   
  //rather than having a nested for loop with x and y predefined and calculating the position in the  

  pixels array each time 
  //we iterate through the one dimensional pixels array and calculate the x and y values when needed. It  

  is also more 
  //efficient to iterate over a one dimensional array 
  int numregions = 0; 
  for(int currentpixel = 0;currentpixel<pixels.length;currentpixel++){ 
   if(Color.red(pixels[currentpixel])>Constants.RED_THRESHOLD&& 
     Color.green(pixels[currentpixel])>Constants.GREEN_THRESHOLD&& 
     Color.blue(pixels[currentpixel])>Constants.BLUE_THRESHOLD){//include  

this pixel in the region growing     
     
    //fetch pixel to the left and above 
    //not sure which is faster - to fetch index and compare color values or look in  

  hashmap 
    boolean left = pixelmap.containsKey(getLeft(currentpixel, imageWidth)); 
    boolean above = pixelmap.containsKey(getAbove(currentpixel, imageWidth)); 
     
    Integer valueleftinteger = null; 
    Integer valueaboveinteger = null; 
     
    if(left){valueleftinteger = pixelmap.get(getLeft(currentpixel, imageWidth));} 
    if(above){valueaboveinteger = pixelmap.get(getAbove(currentpixel, imageWidth));} 
     
    Integer curInt = new Integer(currentpixel); 
     
    if(left&&!above){ 
     pixelmap.put(curInt, valueleftinteger); //stores the value of the left  

pixel for the current pixel 
    } 
    else if(!left&&above){ 
     pixelmap.put(curInt, valueaboveinteger);//stores the value of the above  

pixel for the current pixel 
    } 
    else if(left&&above){ 
     //slightly more bothersome code here, if both left and above are true we  

  must ensure left and above color are equivalent 
     //alternative1: store which integers are considered equal and compensate  

  for this later 
     //alternative2: change the values directly in the hashmap, could be  

  quite expensive to leap through the complete hashmap each time this  
  happens 

     //alternative 1 is chosen: 
     pixelmap.put(curInt, valueaboveinteger);//stores the value of the above  

          pixel for the current pixel 
     if(!(valueleftinteger.equals(valueaboveinteger))){//not the same region  

number, must store these as equal 
//check if one of the values is already in one of the treesets 

      Iterator<TreeSet<Integer>> it = intChains.iterator(); 
      TreeSet<Integer> foundleft = null; 
      TreeSet<Integer> foundabove = null; 
      while(it.hasNext()){ 
       TreeSet<Integer> set = it.next(); 
       if(set.contains(valueleftinteger)){ 
        set.add(valueaboveinteger); 
        foundleft = set; 
       } 
       else if(set.contains(valueaboveinteger)){ 
        set.add(valueleftinteger); 
        foundabove = set; 
       } 
      } 
      if(foundabove!=null&&foundleft!=null){//we must merge  

    foundabove and foundleft 
       foundabove.addAll(foundleft); 
       intChains.remove(foundleft); 
      } 
      if(foundabove==null&&foundleft==null){ 
       //create a new set with valueleft and valueabove 



  

  

 

       TreeSet<Integer> newset = new TreeSet<Integer>(); 
       newset.add(valueaboveinteger); 
       newset.add(valueleftinteger); 
       intChains.add(newset); 
      } 
     } 
      
    } 
    else{ //both left and above are false 
     pixelmap.put(curInt, new Integer(numregions));numregions++; 
    } 
   } 
  } 
  ArrayList<ArrayList<Point>> regionslist =  new ArrayList<ArrayList<Point>>(); 
  //initiate lists inside regionslist 
  for(int i=0;i<numregions;i++){ 
   regionslist.add(new ArrayList<Point>()); 
  } 
  //iterate over mPixelmap 
  Iterator<Map.Entry<Integer, Integer>> entries = pixelmap.entrySet().iterator(); 
  while(entries.hasNext()){ 
   Map.Entry<Integer, Integer> ent = entries.next(); 
   //use value as index and put key in that list 
   regionslist.get(ent.getValue()).add(new Point(translate(ent.getKey(), imageWidth))); 
  } 
  //merge lists that have index common in mIntChains 
  ArrayList<ArrayList<Point>> finalregionslist = new ArrayList<ArrayList<Point>>(); 
  Iterator<TreeSet<Integer>> it = intChains.iterator(); 
  while(it.hasNext()){ 
   ArrayList<Point> mergedlist = new ArrayList<Point>(); 
   TreeSet<Integer> intset = it.next(); 
   Iterator<Integer> it2 = intset.iterator(); 
   ArrayList<Point> curlist=null; 
   while(it2.hasNext()){ 
    int index = it2.next().intValue(); 
    curlist = regionslist.get(index); 
    mergedlist.addAll(curlist); 
    curlist.clear(); 
   } 
   finalregionslist.add(mergedlist); 
  } 
  //finally add those lists that wasnt present in intChain 
  Iterator<ArrayList<Point>> it3 = regionslist.iterator(); 
  while(it3.hasNext()){ 
   ArrayList<Point> list = it3.next(); 
   if(list!=null){ 
    if(list.size()!=0) 
     finalregionslist.add(list); 
   } 
  } 
  return finalregionslist; 
 } 
  
 //get index of pixel to the left, returns -1 if index represents the leftmost pixel 
 private static int getLeft(int index,int w){ 
  //use imagewidth here, not checking for 0 value for efficiency 
  if((index%w)!=0) 
   return index-1; 
  else 
   return -1; 
 } 
 //get index of pixel above index 
 private static int getAbove(int index, int w){ 
  if(index>=w) 
   return index-w; 
  else 
   return -1; 
 } 
 //translates an index value from a one dimensional array into its corresponding x,y coordinates if the array where 
to 
 //be populated in a two dimensional array with the specified width 
 private static Point translate(int index, int w){ 
  int x = index%w; 
  int y = (int)index/w; 
  return new Point(x,y); 
 } 
} 



  

  

 

Bilaga 2 – Testbilder och källkod för test. 
 

Testbild #1 ”test1_edge_pixels.png” 

 
Testbild #2 ” test2_merging.png” 

 
Testbild #3 ”test3_proportions.png” 

 
Testbild #4 ” test4_size_too_big.png” 

 
Testbild #5 ”test5_size_too_small.png” 

 
Testbild #6 ”test6_seven.png” 

 
Testbild #7 ”test7_regional_differences.png” 



  

  

 

/* Findbunkerstest.java 
 * Last changed: 2011-09-29  
 * @author Martin Andersson, d05maran@student.his.se 
 *  
 * Test cases for FindBunkers.java 
 * Test-images are manually created for code coverage of the souce and testing of the algorithm. 
 * For further reading please read comments for respective test case, numerated test1, test2 etc... 
 *  
 * Note that changes in Constants.java may invalidate these tests since the properties defined there 
 * decides the outcome of the algorithm in FindBunkers.java. 
 *  
 */ 
 
 
package exjobb.bunkerseg.test; 
 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.graphics.Point; 
import android.test.ActivityInstrumentationTestCase2; 
import android.util.Log; 
import exjobb.bunkerseg.BunkersegActivity; 
import exjobb.bunkerseg.FindBunkers; 
import exjobb.bunkerseg.RegionExtracter; 
public class Findbunkerstest extends 
  ActivityInstrumentationTestCase2<BunkersegActivity> { 
   
 public Findbunkerstest(){ 
  super("exjobb.bunkerseg", BunkersegActivity.class); 
 } 
  
 @Override 
    protected void setUp() throws Exception { 
        super.setUp(); 
        mActivity = this.getActivity(); 
    } 
   
 public void testPreconditions() { 
       assertNotNull(mActivity); 
    } 
  
 public void test1_on_the_edge(){ 
  //testing test1_edge_pixels.png 
  //tests that regions of size>MIN_SIZE_EDGE_PIXELS can't contain tree or more edge pixels 
  FindBunkers fb = mActivity.runSegmentation("test1_edge_pixels", 1); 
  assertTrue(fb!=null); 
  if(fb!=null){ 
   assertTrue(fb.getPixels().size()==0); 
  } 
 } 
  
 public void test2_merge_them_all(){ 
  //testing test2_merging.png 
  //tests that regions are set equivalent, image should produce _one_ region 
  FindBunkers fb = mActivity.runSegmentation("test2_merging", 1); 
  assertTrue(fb!=null); 
  if(fb!=null){ 
   assertTrue(fb.getPixels().size()==1); 
   Point p = fb.getPixels().get(0); 
   //if midpoint is correct all regions are accounted for 
   assertTrue(p.x==11); 
   assertTrue(p.y==9); 
  } 
 } 
  
 public void test3_out_of_proportions(){ 
  //testing test3_proportions.png 
  //tests that ojects with the wrong width-height ratio are discarded 
  FindBunkers fb = mActivity.runSegmentation("test3_proportions", 1); 
  assertTrue(fb!=null); 
  if(fb!=null){ 
   assertTrue(fb.getPixels().size()==0); 
  } 
 } 
  
 public void test4_size_matters(){ 
  //testing test4_size_too_big.png 
  //tests that too big objects are discared 
  FindBunkers fb = mActivity.runSegmentation("test4_size_too_big", 1); 
  assertTrue(fb!=null); 
  if(fb!=null){ 
   assertTrue(fb.getPixels().size()==0); 
  } 
 } 
  
 public void test5_size_matters(){ 
  //testing test5_size_too_small.png 
  //tests that too small objects are discarded 
  FindBunkers fb = mActivity.runSegmentation("test5_size_too_small", 1); 
  assertTrue(fb!=null); 
  if(fb!=null){ 
   assertTrue(fb.getPixels().size()==0); 
  } 
 } 
  
 public void test6_seven(){ 



  

  

 

  //testing test6_seven.png 
  //tests that seven normal sized blobs are found 
  FindBunkers fb = mActivity.runSegmentation("test6_seven", 1); 
  assertTrue(fb!=null); 
  if(fb!=null){ 
   assertTrue(fb.getPixels().size()==7); 
   Point p1 = new Point(15,3); 
   Point p2 = new Point(37,20); 
   Point p3 = new Point(21,22); 
   Point p4 = new Point(44,3); 
   Point p5 = new Point(30,8); 
   Point p6 = new Point(10,11); 
   Point p7 = new Point(2,27); 
   assertTrue(fb.getPixels().contains(p1)); 
   assertTrue(fb.getPixels().contains(p2)); 
   assertTrue(fb.getPixels().contains(p3)); 
   assertTrue(fb.getPixels().contains(p4)); 
   assertTrue(fb.getPixels().contains(p5)); 
   assertTrue(fb.getPixels().contains(p6)); 
   assertTrue(fb.getPixels().contains(p7)); 
  } 
 } 
  
 public void test7_unit_testing(){ 
  //testing of RegionExtracter.java using test7_regional_differences.png 
   
  //same code as in FindBunkers.java for getting image color information 
  Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeResource(mActivity.getResources(), 
exjobb.bunkerseg.R.drawable.test7_regional_differences); 
  int imageHeight = bmp.getHeight(); 
  int imageWidth = bmp.getWidth(); 
  int[] pixels = new int[imageWidth*imageHeight]; 
  try{ 
   bmp.getPixels(pixels, 0, imageWidth, 0, 0, imageWidth, imageHeight); 
  } 
  catch(IllegalArgumentException e){e.printStackTrace();} 
  catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){e.printStackTrace();} 
  //pass array to extractRegions() 
  ArrayList<ArrayList<Point>> regions = RegionExtracter.extractRegions(pixels, imageWidth); 
   
  //assert that regions contain the correct amount of regions 
  assertNotNull(regions); 
  assertTrue(regions.size()==11); 
   
  //setting up the arrays with pixels that should be contained in regions 
  ArrayList<ArrayList<Point>> rlist = new ArrayList<ArrayList<Point>>(11); 
  //first region 
  ArrayList<Point> r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(5,8)); 
  rlist.add(r); 
  //second region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(6,7)); 
  rlist.add(r); 
  //third region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(7,8)); 
  rlist.add(r); 
  //fourth region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(10,8)); 
  rlist.add(r); 
  //fifth region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(11,7)); 
  rlist.add(r); 
  //sixth region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(12,8)); 
  rlist.add(r); 
  //seventh region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(9,11)); 
  rlist.add(r); 
  //eigth region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(8,12)); 
  r.add(new Point(8,13)); 
  r.add(new Point(7,13)); 
  r.add(new Point(9,13)); 
  rlist.add(r); 
  //ninth region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(5,16)); 
  rlist.add(r); 
  //tenth region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(12,16)); 
  rlist.add(r); 
  //eleventh region 
  r = new ArrayList<Point>(); 
  r.add(new Point(6,17)); 
  r.add(new Point(7,17)); 
  r.add(new Point(8,17)); 
  r.add(new Point(9,17)); 
  r.add(new Point(10,17)); 
  r.add(new Point(11,17)); 
  rlist.add(r); 
   



  

  

 

  //check that each region in rlist is contained in regions one exactly one time 
  //if fail check in logcat which region failed 
  Iterator<ArrayList<Point>> it = rlist.iterator(); 
  while(it.hasNext()){ 
   ArrayList<Point> region = it.next(); 
   //region must have a corresponding list in regions 
   Log.i("Findbunkertest", "Asserting "+region.toString()); 
   assertTrue(contains(region, regions)); 
  } 
 } 
  
 //help function for test#7, checks whether region has a corresponding arraylist in regions 
 //this function in itself was validated by setting both correct and incorrect data in region 
 private boolean contains(ArrayList<Point> region, ArrayList<ArrayList<Point>> regions){ 
  Iterator<ArrayList<Point>> it = regions.iterator(); 
  while(it.hasNext()){ 
   ArrayList<Point> ref = it.next(); 
   //check if ref and region contains same points 
   boolean same = true; 
   Iterator<Point> it2 = ref.iterator(); 
   while(it2.hasNext()&&same){ 
    Point p = it2.next(); 
    same = region.contains(p); 
   } 
   if(same&&ref.size()>0) 
    return true; 
  } 
  return false; 
 } 
 private BunkersegActivity mActivity; 
} 



  

  

 

Bilaga 3 – Färgsampling 
Tabell 3 visar de högsta intensitetsvärdena som hittats i 10 slumpvis valda bunkrar. 
Tabell 3. Intensitetsvärden för röd, grön och blå för 10 slumpvis valda bunkrar på Skövde GK. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 251 237 248 242 225 211 237 238 221 249 

G 253 245 249 234 222 204 229 233 227 251 

B 240 232 243 221 213 194 218 227 215 238 

Det framgår tydligt att ett snitt över bunker-pixlar ligger en bra bit över 200. Tittar vi 
på minimivärden för respektive färg i pixlarna har vi Rmin= 211 Gmin= 204 och Bmin= 
194. 
Tabell 4. Intensitetsvärden tagna från pixlar som inte utgör bunkrar. Skog, fairway, green, 
grusvägar och vatten finns representerade i tabellen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 87 128 88 84 64 65 203 200 222 200 

G 129 146 106 140 82 86 223 201 230 211 

B 93 122 90 95 66 67 198 207 219 181 

 
 



  

  

 

Bilaga 4 – Zoom-nivåer 
 

Olika zoom-nivåer används i testkörningen, varför det är bra med en benämning på 
dessa samt hur de relaterar till skärmdumparna. Den enhet som i sammanhanget bäst 
beskriver zoom-nivå torde vara meter/pixel, till exempel 10m/p betyder att varje 
kartpixel motsvarar 10 meter i verkligheten. Följande figurer ger en uppfattning om 
vilken detaljrikedom som motsvaras av vilken zoom-nivå. Bilderna är hämtade från 
Google Maps. 

          
10m/p.                                                         5 m/p. 

Man kan vid 10 m/p gissa sig till att det är golfbana på bilden, men några vidare 
detaljer är svåra att urskilja. Vid 5 m/p går det urskilja bunkrar, fairway och greener 
från varandra. Varje bunker utgörs av en eller ett par pixlar. 



  

  

 

         
2 m/p.                                               1 m/p. 

 
0.5 m/p. 

Vid 2 m/p ser man förhållandevis tydligt olika delar av banan. Varje bunker är ca 3-5 
pixlar i diameter och utgörs totalt av ca 5-15 pixlar. Vid 0.5 m/p ser man tydliga 
detaljer såsom klippränder på green och bunkrarna utgörs nu av cirka 80-320 pixlar. 
 
 
 
 



  

  

 

Bilaga 5 – Testbilder exekveringstid 
 

 2 m/p (75*150) 1 m/p (150*300) 0.5 m/p (300*600) Kommentar 

sgk1.png 22 ms 87 ms 631 ms 1 stor bunker 

sgk2.png 20 ms 65 ms 505 ms 5 bunkrar 

sgk3.png 24 ms 82 ms 584 ms 10 bunkrar 

sgk4.png 19 ms 65 ms 505 ms 5 bunkrar 

sgk5.png 21 ms 71 ms 547 ms 6 bunkrar 

Svart.png 7 ms 24 ms 385 ms Helt svart bild 

Snitt: 22 ms 74 ms 554 ms svart.png ej med 

Antal pixlar 11 250 45 000 180 000  

Pixlar/ms 511 608 324  

     

   sgk1.png – sgk5.png och svart.png



  

  

 

Bilaga 6 – Testbilder träffsäkerhet 
Programmet har matats med tre bilder, en för varje zoomnivå från 3st golfbanor. 
Resultatet är en uppsättning koordinater som sedan jämförts med bilderna för att se 
vad som är bunkrar och vad som är t.ex. grusvägar eller andra falskpositiva svar. 
Notera att delar av bilden som inte är golfbana har raderats. 

 
Resultat efter körning. 

Skövde gk hål 7,8,9,10,11,12 

 



  

  

 

 

Skövde GK hål 7,8,9,10,11,12
Zoomnivå 2 m/p 1 m/p 0.5 m/p Kommentar
Träffar   7/19  13/19  14/19
Falska 0 1 1 Ljust gräs

36,84% 68,42% 73,68%  

Billingens gk hål 1,2,3,4,8,16,17,18 

 
 

Billingens GK hål 1,2,3,4,8,16,17,18
Zoomnivå 2 m/p 1 m/p 0.5 m/p Kommentar
Träffar 2 av 14 11 av 14 12 av 14
Falska 0 2 2 Ljust gräs

0,14% 0,79% 0,86%  

Knistad gk hål 1,2,3,9,10,18 



  

  

 

 
 

Knistad GK hål 1,2,3,9,10,18
Zoomnivå 2 m/p 1 m/p 0.5 m/p Kommentar
Träffar 9 av 22 13 av 22 13 av 22
Falska 0 0 0

0,41% 0,59% 0,59%  
 

Sammanställning 
 
20 st hål (Skövde gk, Billingens Gk, Knistad Gk)
Zoomnivå 2 m/p 1 m/p 0.5 m/p Kommentar
Träffar 18 av 55 37 av 55 39 av 55
Falska 0 3 3 Ljust gräs

0,33% 0,67% 0,71%  
 



  

  

 

 


