
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Dataingenjör 180hp

Räkning av Personer i Rörelse med Bildtolkning

Emil Andersson och Niklas Schedin

Examensarbete 15hp

Halmstad 2016-06-03









Förord

En bild ur en människas syn, väcker bland annat intryck och känslor hos indivi-
den. Samma bild ur en dators perspektiv best̊ar däremot endast av pixelvärden
som inte uttrycker n̊agot speciellt. Den mänskliga hjärnan har utvecklats för att
hantera information fr̊an ögonen under en l̊ang tid och en stor del av hjärnan är
ägnad just åt synen (se sida 13–15 i Computer Vision[1]).

Vi skulle vilja tacka Kenneth Nilsson som har varit v̊ar handledare under detta
projekt. Du har varit en fontän av kunskap.
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Sammanfattning

Abstract

In today’s society companies are dependent on market researches in order to
continue to grow. A typical research could be the flow of people in department
stores. This project is targeted to develop an image processing algorithm that
can count the number of people that passes by a camera. The system comprises
of two counters, one for people that enters and one for those who exits. To solve
this problem the project has been divided in to two parts, education and de-
velopment. The reason for having an education part, is to get some knowledge
about image processing since the project members do not have any prior knowl-
edge. The development part is when the final algorithm is being developed from
the knowledge that has been aquired during the education part. The final re-
sult shows that the algorithm is reliable at low loads, but when it is strained by
more people then the counter starts to deviate from the actual values.

Sammanfattning

I dagens samhälle är företag beroende av markadsundersökningar för att for-
satt kunna växa. En undersökning kan vara att se personflödet i varuhus. Det
här projektet riktar sig till att skapa en bildtolkningsalgoritm som klarar av att
räkna antalet personer som passerar förbi en kamera. Systemet best̊ar av tv̊a
stycken räknare, en för de personer som g̊ar in och en för de som g̊ar ut. För att
lösa denna uppgift s̊a har projektet delats in i tv̊a faser, en utbildningsfas och
en utvecklingsfas. Utbildningsfasen är till för att f̊a kunskap om bildtolkning, ef-
tersom projektmedlemarna inte har n̊agon tidigare erfarenhet om det omr̊adet.
Utvecklingsfasen är d̊a den slutliga algoritmen utvecklas utifr̊an de kunskaper
som utbildningsfasen har givit. Det slutliga resultatet visar att vid l̊ag belast-
ning är algoritmen p̊alitlig, men när den belastas med allt fler personer börjar
räknarna avvika ifr̊an de faktiska värdena.
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Ordförklaringar

Segmentering - Uppdelning av bilden i mindre delar.
BGS - Bakgrundssubtraktion. En bildsegmenteringsmetod som subtraherar den
senaste bilden i en bildsekvens med en bakgrundsmodell.
Filter - Bildanalysfilter förekommer i m̊anga former. Ett exempel p̊a ett filter
reducerar brus i en bild.
Tracking - Ett objekt följs i en bildsekvens.
Blob - D̊a BGS utförs p̊a en bildsekvens där en person förflyttar sig introduce-
ras en “Blob” (i princip förgrunden i en bild).
Kontur - En vektor inneh̊allande flera punktkoordinater, vilka definierar gränsvärden
för vart ett objekt befinner sig.
Occlusion - D̊a tv̊a eller flera personer skymmer varandra p̊a ett s̊adant sätt
att kameran ej kan ge en tillräckligt bra bild p̊a varje person.
Merge - D̊a tv̊a eller flera blob-objekt sammanfaller till ett.
Falsk-positiv räkning - Systemet räknar ett objekt som inte finns.
Falsk-negativ räkning - Systemet missar att räkna ett objekt som finns.
Utbildningsalgoritm - Refererar till den algoritmen som implementerades för
att projektmedlemmarna skulle erh̊alla kunskap inom änmnet.
Projektalgoritm - Refererar till projektets slutgiltliga personräkningsalgoritm.
Scen - Det omr̊ade kameran kan se och där personerna som ska räknas passe-
rar.
FPS - Frames per second (Bilder per sekund).
MOG - Mixture Of Gaussian.
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Kapitel 1

Inledning

Marknadsundersökningar är i dagens samhälle väsentligt för en organisations
överlevnad. För att företagen ska f̊a ut tillförlitliga resultat fr̊an deras mark-
nadsundersökningar, behöver de ha tillg̊ang till en stor mängd data. En viktig
del att analysera är personflödet in och ut ur olika avdelningar i till exempel va-
ruhus. Därför kommer detta projektet undersöka olika bildanalysalgoritmer för
räkning av personer i rörelse samt ge ett eget förslag p̊a hur en robust lösning
till problemet kan se ut.

1.1 Syfte och m̊al

Syftet med projektet är att utveckla en enkel algoritm som kan räkna antalet
personer som passerar in och ut ur olika avdelningar i till exempel ett varuhus
ifr̊an flera bilder som är tagna fr̊an en kamera. Algoritmen ska utformas p̊a ett
s̊adant vis att personernas riktning kan avgöras vid räkningen. Mjukvaran ska
föra statistik genom att ladda ner information om personflödet till en databas.

1.2 Projektupplägg

Projektet best̊ar huvudsakligen av tv̊a faser, en utbildningsfas och en utveck-
lingsfas. I utbildningsfasen ska tv̊a liknande arbeten studeras i detalj, för att
en djupare först̊aelse för bildanalysen ska erh̊allas. Efter studien ska projek-
tets första algoritm utvecklas, vilken under projektet kommer kallas för Ut-
bildningsalgoritmen. Utbildningsalgoritmen ska vara en enklare algoritm för
grundläggande räkning av passerande personer och ska implementeras utifr̊an en
av artiklarna. Vid projektstart har projektmedlemmarna ingen tidigare nämnvärd
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erfarenhet inom bildanalys, därför är utbildningsfasen nödvändig, s̊a att projekt-
medlemmarna f̊ar en uppfattning om vanliga problem med uppgiften. Under ut-
bildningsfasen är det tänkt att gruppen ska stifta bekantskap med OpenCV och
dess funktioner, samt undersöka och använda kod fr̊an olika Tutorials i OpenCV.

D̊a utbildningsfasen är färdig, anses det att projektmedlemmarna ska ha identi-
fierat olika problem som kan uppkomma när personer ska räknas med bildanalys.
Utvecklingsfasen är till för att utveckla lösningar p̊a dessa problemen p̊a olika
sätt. Under utvecklingsfasen utvecklas den s̊a kallade Projektalgoritmen, som
kommer att vara resultatet p̊a hela projektet.

1.3 Fr̊ageställning

Bakgrund och Teori

• Vad finns det för olika produkter p̊a marknaden för att räkna personer?

• Vilka sv̊arigheter har identifierats fr̊an andra arbeten?

• Hur bra fungerar andra system som personräknare?

• Vilka kamerauppställningar används i andra system?

• Hur kan man f̊a ett system som blir invariant mot skuggor?

• Vilka vanliga steg ing̊ar i en bildanalysalgoritm för räkning av personer?

• Vilka hjälpmedel finns för bildanalys?

• Hur kan vi säkerställa att personernas integritet inte kränks?

Utbildningsfas

• Vilket programmeringsspr̊ak ska användas för att lösa uppgiften?

• Vilken artikel ska Utbildningsalgoritmen grunda sig p̊a?

• Vilka delar fr̊an den utvalda artikeln m̊aste implementeras för att per-
sonräkningen ska fungera?

• Hur ska Utbildningsalgoritmen testas?

• Hur ska felprestandan mätas?

• Vilka problem har identifierats för Utbildningsalgoritmen?
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1.4 Avgränsningar

Projektgruppen best̊ar av tv̊a dataingenjörer, därför kommer ingen h̊ardvara
att utvecklas till programvaran. P̊a grund av projektmedlemarnas begränsade
kunskap inom bildanalys, kommer det inte läggas n̊agot fokus p̊a de allra mest
avancerade bildanalysalgoritmerna. Mjukvaran kommer utvecklas p̊a projekt-
medlemmarnas datorer och kommer inte inom projektets ramar att integreras
i n̊agon extern enhet för fast installation. Projektet har en budget p̊a 2000kr,
därför kommer det inte att köpas in n̊agon dyrare kamera för utveckling av Pro-
jektalgoritmen.
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Kapitel 2

Bakgrund och Teori

2.1 Relaterade produkter

Den kanske allra lättaste metoden att räkna personer, är att varje person till-
delas en enhet som sedan identifieras d̊a personen ska räknas. N̊agra exempel
p̊a s̊adana enheter kan vara RFID-tags, mobiltelefoner eller andra sensorer. Vid
personräkning är det dock opraktiskt och kostsamt att ge alla personer varsin
enhet.

2.1.1 Binära givare

Som insignal till ett system som ska räkna antalet passerande personer, kan
man använda vanliga binära givare s̊asom fotoceller eller kapacitiva givare. Dessa
givare ger en signal till ett styrsystem d̊a n̊agot kommer framför dem (d̊a givaren
blir p̊averkad)[2]. Figur 2.1.1 demonstrerar hur personräkning kan se ut med en
fotocell.

I vissa butiker placerar man en fotocell vid butikens ing̊ang, s̊a att en ljudsignal
kan triggas av denna för att tala om för butiksägaren att en kund befinner sig
i affären. Ibland kan man märka att denna fotocellen p̊averkas flera g̊anger d̊a
endast en kund g̊ar in i butiken. Detta är en negativ effekt som kan uppkomma
d̊a man försöker räkna ett s̊apass komplext objekt som en person med en binär
givare.

En annan nackdel med dessa givare ensamma vid en in/ut-g̊ang är att de inte
kan ge styrsystemet tillräckligt med data för att bedöma om personen passerade
in eller ut ur butiken.
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Figur 2.1.1: Personräkning med en fotocell. D̊a ett objekt bryter laserstr̊alen ger
sensorn en signal till ett styrsystem som räknar personerna. Bild tagen fr̊an [2].

2.1.2 Tr̊adlös detektering

För att detektera personen kan CSI (Channel State Information) utnyttjas. Om
tv̊a enheter kommunicerar tr̊adlöst och placeras p̊a varsin sida om personflödet
kommer kanalegenskaperna för enheterna att ändras d̊a personen förflyttar sig i
scenen. Artikeln “Electronic frog eye: Counting crowd using WiFi”[3] utnyttjar
relationen mellan antalet personer i scenen och variationen i kanalegenskaperna
för att räkna personerna.

Wifi-tracking innebär att man följer en telefons position utrifr̊an de wifi-signaler
telefonen sänder ut[4]. Metoden erbjuder möjligheten att följa personernas van-
ligaste vägar i ett köpcenter, vart de stannar, hur länge de st̊ar still etc. Ett
wifi-trackingsystem kan ge information om samma person kommit tillbaka flera
g̊anger. Metoden kan även användas som personräknare, men har sina brister
eftersom personerna dels m̊aste ha en telefon och dels ha wifi aktiverat p̊a tele-
fonen.

2.1.3 Kamera

Om personerna befinner sig inom synfältet för kameran samt att alla paramet-
rar för kamerans funktion är tillfredsställande, erbjuder bildanalys bland annat
möjligheten att detektera personernas position, riktning, hastighet, storlek, be-
teende mm... i princip allt vad vi människor kan se med v̊ara ögon. Det sv̊ara
med bildanalys är att processera fram denna informationen fr̊an bilden och att
göra det inom en rimlig tid. Valet av kamera d̊a ett objekt ska detekteras med
bildanalys beror ofta p̊a dess pris och p̊a egenskaperna hos objekt i fr̊aga. Till
exempel för att i detalj analysera djupet och formerna p̊a en trädstam vid ett
s̊agverk, är det lämpligt att använda en 3D-kamera. Följande rubriker presente-
rar n̊agra kameror som kan användas för att detektera personer.
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Enkel kamera

Med en enkel kamera menas till exempel billiga övervakningskameror och webb-
kameror. Med billig menas ett pris runt 200–1000 SEK.

Att tillverka ett billigt system är en viktig parameter för att produkten ska bli
attraktiv p̊a marknaden. Priset man f̊ar betala d̊a en enkel kamera används, är
att problemen med bildanalysen ofta blir fler och mer omfattande än vid analys
med en mer exklusiv kamera. Bildanalys med en kamera grundar sig ofta p̊a att
detektera förändringar i scenen, därför introduceras ofta problem d̊a en person
plötsligt stannar under personräkningen. Att hantera Merges kan ocks̊a bli sv̊art
för en ensam kamera. Om ett personräkningssystem matas med bilder fr̊an en
kamera där personerna kan identifieras, är det viktigt att man tänker igenom
hur det kan säkerställas att personers integritet inte kränks.

3D-kamera

Genom att använda en 3D-kamera kan man lösa bildanalysproblem som var
sv̊ara att lösa med en ensam kamera. Ett system med en 3D-kamera grundar sig
inte p̊a att detektera förändringar i scenen p̊a samma sätt som en enkel kamera
oftast gör, utan en 3D-kamera ger istället data om avst̊anden till objekten fr̊an
kameran. Detta medför att systemet kan analysera scenens djup[4]. När systemet
har tillg̊ang till scenens avst̊and, kan problemet med Merges lättare lösas. För
att f̊a en 3-dimensionell uppfattning av scenen krävs oftast fler än en kamera
eller en specialkamera med avst̊andsbedömning. Nackdelen med 3D-kameror är
att de är relativt dyra.

Värmekamera

Värmekameror reagerar p̊a IR ljus som värmekällor avger[5]. Pixlarnas värden
representerar värmeintensiteten i scenen. Eftersom systemet endast reagerar p̊a
objekt inom ett visst temperaturomr̊ade, utesluts vissa objekt som med andra
tekniker hade kunnat förvirra systemet1. Värmekameror inkräktar inte heller p̊a
personers integritet p̊a samma sätt som en vanlig kamera gör. Nackdelen med
värmekameror liksom 3D-kameror, är att de är relativt dyra.

2.2 Relaterade arbeten

Problemet med att räkna personer med bildanalys är som tidigare nämnt sv̊art.
För att förenkla problemet görs ofta olika antaganden, det kan till exempel vara

1Ett system med en värmekamera detekterar till exempel inte kundvagnar eller väskor,
eftersom de inte ligger inom rätt temperaturomr̊ade.
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att personer i scenen har en konstant hastighet eller att belysningen är konstant.
Resultaten som presenteras beror dels p̊a hur bra algoritmen presterar, men
ocks̊a p̊a vilka antaganden som gjorts.

I artikeln “Pedestrian detection using a single monochrome camera”[6] fästs en
kamera p̊a en bil för detektering av fotgängare, se figur 2.2.1. Artikeln diskuterar
möjligheterna att varna föraren, alternativt bromsa d̊a en fotgängaren befinner
sig nära bilen. Att detektera personer och förutsp̊a deras riktningar är ett sv̊art
problem i allmänhet. Är kameran dessutom placerad p̊a en bil som förflyttar
sig blir problemet ännu mer omfattande. Traditionell Bakgrundssubtraktion2 för
att segmentera bilden kan ej användas eftersom algoritmen inte hinner f̊a n̊agon
stationär bakgrundsmodell innan bilen har förflyttat sig.

Figur 2.2.1: Persondetekteringssystemet installerat i [6]

Artikeln “Automatic Counting of Interacting People by using a Single Unca-
librated Camera”[7] fokuserar p̊a att räkna personer genom att analysera arean
p̊a passerande objekt. Kameran som användes var en färgkamera och placera-
des rakt ovanför omr̊adet där personerna passerade, vinklad rakt ner mot gol-
vet. Bakgrundssubtraktion används för att skilja bakgrunden fr̊an förgrunden.
Därefter utförs ett filtreringssteg p̊a de blob-objekt som har introducerats i
förgrunden, vilket g̊ar ut p̊a att man försöker passa en ellips i dessa. Hur ett
filtrerat blob-objekt framkallas demonstreras i figur 2.2.2. För att tracka per-
sonerna används Box-tracking, som g̊ar ut p̊a att om ett objekt i föreg̊aende
bild överlappar med ett objekt i nuvarande bild, anses det vara samma objekt.
Överlappar flera objekt bestämmer Bhattacharyya-koefficienten3 vilket objekt
som överlappar mest. D̊a Merges förekommer ersätts Box-tracking med Me-
an shift-tracking för att lösa problemet. För att räkna personerna används en
“entry/exit line”, se den röda linjen i figur 2.2.2a. Personens riktning kan räknas
ut genom att användaren ställer in vilken sida av linjen dörren befinner sig p̊a.
Algoritmen har visat sig ha en medelnoggrannhet p̊a 98.5% vid normalt person-
flöde och 95% d̊a flera Merges förekommer.

Artikeln “Directional People Counter Based on Head Tracking”[8] använder en

2En modell av bakgrunden räknas fram med hjälp av tidigare bilder och subtraheras sedan
med den senaste bilden fr̊an kameran, för att skilja p̊a det intressanta i bilden (förgrunden)
och det ointressanta (bakgrunden)

3Bhattacharyya-koefficienten talar om hur mycket tv̊a objekt överlappar med ett tal.
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(a) Person i scenen (b) Blob-objekt efter BGS (c) Filtrerat blob-objekt

Figur 2.2.2: Bilderna ovan demonstrerar hur ett blob-objekt detekteras i artikeln
[7]. Figur 2.2.2a, visar att en person befinner sig i scenen. Den röda linjen repre-
senterar räknelinjen “entry/exit line”. Figur 2.2.2b, visar resultatet fr̊an BGS
och figur 2.2.2c, visar blob-objektet efter filtrering.

svartvit kamera i deras system. Algoritmen letar efter objekt liknande formen
p̊a en människas huvud genom att utföra 2D-Korrelation med en bank cirkel-
formade objekt. Minst problem med Occlusions erh̊alls d̊a kameran är placerad
rakt ovanifr̊an och mest information om människans former f̊as d̊a den är pla-
cerad v̊agrätt utmed golvet. För att ta hänsyn till b̊ada dessa parametrarna
är kameran i [8] vinklad 45◦ ner mot trackingomr̊adet. Formerna hos objekten
extraheras med hjälp av ett Sobel-filter som appliceras p̊a gr̊askalebilden i vi-
deoströmmen. En demonstration p̊a Sobel-filtret demonstreras i figur 2.2.3. För
att skilja förgrunden fr̊an bakgrunden används även här bakgrundssubtraktion.
Tracking utförs med ett Kalman-filter, där personens rörelsebana kan erh̊allas.
En räknare uppdateras beroende p̊a riktningen p̊a personens rörelsebana. Algo-
ritmen hade en medelnoggrannhet p̊a 98% vid normala förutsättningar och 87%
d̊a systemet utsattes för Occlusions, olika grupper av personer, ljusförändringar
mm.

Figur 2.2.3: Demonstration av kant-detekteringsalgoritmen i [8].

I “A Reliable People Counting System via Multiple Cameras”[9] fokuserar man
p̊a att detektera personerna i varje bild, även om personen skulle st̊a still. Detta
sker genom att integrera datan fr̊an flera kameror för att utvinna 3D information
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fr̊an scenen. HOG (Histogram of Oriented Gradients) används tillsammans med
LBP (Local Binary Pattern) för att detektera personernas egenskaper i scenen.
HOG ger information om hur kanterna ser ut i bilden i form av ett histogram
och LBP transformerar en lokal del av bilden (2D data) till ett tal (1D data),
som representerar det lokala mönstret. Vidare används PCA (Principal Com-
ponent Analysis) för att minska dimensionen p̊a datasetet som utvunnits fr̊an
HOG kombinerat med LBP. För att träna algoritmen att känna igen människor,
använder artiklen en variant av SVM (Support Vector Machine) p̊a datasetet
fr̊an PCA-steget.

I artikeln “3D pedestrian tracking based on overhead cameras”[10] används tv̊a
kameror för att utnyttja djupseendet och p̊a s̊a sätt detektera personers huvu-
den. Kamerorna är placerade i taket och är vinklade rakt ner mot backen, se figur
2.2.4. Bakgrundssubtraktion utförs p̊a en av kamerorna i färgbasen HSV. Efter
bakgrundssubtraktionen används trigonometri för räkna ut den högsta punkten
p̊a objektet. Tracking erh̊alls genom att utföra triviala antaganden utifr̊an objek-
tets hastighet och riktning. Algoritmen f̊ar problem om det förekommer mycket
folk i trackingomr̊adet, därför antas det att detta ej inträffar. Artikeln har ocks̊a
antagit att personernas huvuden är den högsta delen p̊a personen och att des-
sa inte är täckta. Tester utfördes i ett simuleringsprogram som fanns tillgängligt
offentligt. Under testerna visade det sig att algoritmen detekterade personerna
med ett fel p̊a runt 5cm.

Figur 2.2.4: Färgen p̊a personerna i bilden representerar avst̊andsbedömningen
i [10]. Huvudena är den högsta punkten p̊a personerna och de detekteras därför
som tänkt.

Utan att använda n̊agra större objektsegmenterings eller tracking-metoder, har
artikeln “Counting People With Low-Level Features and Bayesian Regression”[11]
utvecklat en algoritm som kan approximera ett stort antal personer i en scen p̊a
l̊angt avst̊and.

Artikeln “People Counting and Human Detection in a Challenging Situation”[12]
använder sig bland annat av neurala nätverk4 för att uppskatta antalet personer
i en folkmassa.

4Självlärande algoritm vars metod efterliknar funktionen hos en mänsklig hjärna.
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I artikeln “Detecting people in dense crowds”[13] används en tränad Viola-Jones
algoritm för att i ett första steg hitta huvudet hos personerna. Huvudet ans̊ags
vara den delen p̊a personen som syns mest i en tät folkmassa. En Viola-Jones
baserad algoritm är en populär självlärande objektdetekterings/segmenterings-
metod som snabbt med relativt lite processorkraft skiljer p̊a intressanta och
ointressanta objekt i en bild.

2.3 Vanliga bildanalyssteg

Efter att ha studerat de metoder som används av artiklar i relaterade arbeten,
har det uppmärksammats att en bildanalysalgoritm för räkning av personer
krävs vissa speciella bildanalyssteg innan personräkningen kan utföras. För det
mesta har artiklarna i relaterade arbeten lösningar p̊a följande delsteg:

Segmentering – Att segmentera en bild innebär till exempel att man skiljer
förgrunden fr̊an bakgrunden.

Filtrering – För att processera en bild är det ofta nödvändigt att applicera ett
filter p̊a denna.

Detektering – Med detektering menas hur ett objekt hittas och hur man väljer
att representera detta. Val av detekteringsmetod beror bland annat p̊a hur kom-
plexa de sökta objekten är och vilka egenskaper de har.

Tracking – D̊a en person har detekterats är det mycket vanligt att man följer
(trackar) denna, för att utvinna ett rörelsemönster eller för att registrera d̊a en
räknelinje passeras.

Counting – För att kunna räkna en person är det vanligt att det finns ett steg
som kan avgöra om personen har passerat en räknelinje.

2.4 Bildtolkningsbibilotek

2.4.1 OpenCV

OpenCV[14] är ett mycket vanligt programmeringsbibliotek för bildanalys. En
stor anledning till att OpenCV är s̊apass populärt, är för att det är skrivet med
öppen källkod. Biblioteket är kompatibelt med programmeringsspr̊aken C, C++,
Python och Java.

När biblioteket implementerades lades det fokus p̊a realtidsapplikationer, dvs d̊a
en kamera samlar information som ska analyseras i realtid. Bildanalys i realtid
ställer krav p̊a snabba algoritmer och kraftfull h̊ardvara. För att erbjuda en
accelerering av bildanalysen är OpenCV kompatibelt med biblioteket OpenCL,
vilket gör det möjligt att utföra beräkningar p̊a datorns grafikkort.
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OpenCV erbjuder en mängd olika bildanalysalgoritmer. Biblioteket har till ex-
empel stöd för att visualisera bilder, spara och läsa bilder, segmentera bilden p̊a
olika sätt, applicera olika filter p̊a bilden och detektera objekt p̊a olika sätt. Vid
första anblicken kan man tro att om man arbetar mot OpenCV s̊a är alla pro-
blem lösta, men för att kunna använda OpenCV’s olika funktioner, krävs ofta
att man har en först̊aelse för hur de fungerar i grunden.

Datatypen för att hantera bilder/matriser kallas i OpenCV för Mat. Ett Mat-
objekt best̊ar huvudsakligen av tv̊a delar, en header som inneh̊aller diverse in-
formation om matrisen och en pekare till en matris där alla pixelvärden ligger.
När en kopia av en Mat skapas med kopieringskonstruktorn kommer endast en
ny header skapas. Den nya headern pekar p̊a samma matris med pixelvärden
som föreg̊aende bild.

I OpenCV finns möjligheten att skala ner en matris i mindre delar till ett ROI 5.
Att analysera en mindre del av en bild kan ofta minska processeringstiden hos
algoritmen. När ett ROI konstrueras kommer endast en ny header att skapas,
precis som vid kopiering av ett Mat-objekt. Headern kommer peka p̊a omr̊adet
i originalbilden som ROI är definierat för.

2.4.2 Computer Vision System Toolbox

Computer Vision System Toolbox[15] är ett verktyg för bildtolkning till det ma-
tematiska programmet Matlab. Verktyget erbjuder flera algoritmer, funktioner
och applikationer för att designa och simulera system som använder bildanalys.
Verktyget g̊ar att använda till 3D-bildanalys. D̊a finns funktioner som kalibre-
ring av kamera, stereo vision och 3D rekonstruktion.

2.5 Integritet

I kameraövervakningslagen[16] st̊ar det att det är till̊atet att filma inom slutna
omr̊aden till exempel inom ett företag eller ett rum i hemmet. Vill man däremot
filma en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillst̊and fr̊an länstyrelsen.

Skulle känslig information lagras p̊a datorn, är det mycket viktigt att den förvaras
säkert och att man vid eventuell radering verkligen ser till att all raderad data
p̊a h̊arddisken försvinner. För att garantera att filerna p̊a h̊arddisken verkligen
har raderats, kan man använda sig av speciell mjukvara[17].

D̊a man väljer att använda en kamera för generering av bilder, där personerna i
bilden kan identifieras, är det mycket viktigt att det säkerställs att dessa bilder
inte kan komma i fel händer p̊a ett s̊adant sätt att personernas integritet kränks.

5ROI - Region Of Interest
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Kapitel 3

Utbildningsfas

3.1 Beslut

Projektet har inriktat sig p̊a att lösa problemet med att räkna personer med
hjälp av bildanalys. Med en kamera kan det utvinnas mycket data fr̊an scenen
till personräkningssystemet, vilket erbjuder en möjlighet att skapa säkrare och
mer tillförlitliga system, gentemot andra studerade tekniker. Projektet kommer
inrikta sig p̊a att lösa problemet p̊a ett liknande sätt som artiklarna [7, 8], därför
kommer dessa att studeras vidare i utbildningsfasen.

Val av kamera

I detta projekt s̊a kommer det att användas en enkel CMOS färgkamera som
input till systemet. Det finns flera andra kameror som skulle kunna ge ett bättre
slutresultat, till exempel 3D-kameror eller värmekameror. Anledningen till att
en CMOS färgkamera har valts är för att den är relativt billig. Ett m̊al med
projektet är som tidigare nämnt att ta fram ett billigt personräkningssystem.

Utveckling

Biblioteket OpenCV kommer användas i utvecklingen av algoritmerna eftersom
det använder öppen källkod som har testats noggrant av flera användare. Skulle
en “toolbox” i matlab användas hade man varit tvungen att införskaffa licens
vid eventuell vidareutveckling efter projektet.

Applikationerna kommer att programmeras med spr̊aket C++, eftersom det är
ett kraftfullt programmeringsspr̊ak som till̊ater h̊ardvarunära programmering.
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En annan anledning är att OpenCV skapades först till C/C++, det är därmed
lättare att hitta information om ett problem uppst̊ar.

Utvecklingsmiljön för algoritmerna har valts till Visual Studio Community[18].
En anledning är att det är ett kraftfullt IDE1 som har bra debugfunktioner till
exempel Image Watch[19]. Algoritmerna hade kunnat programmeras i ett annat
IDE s̊a som Eclipse eller Netbeans, men projektgruppen har tidigare erfarenhet
med Visual Studio Community.

3.2 Metod

Under förstudien har olika personräkningssystem med kameror studerats. Under
Beslut 3.1 valdes att systemet skulle räkna personerna utifr̊an en kamera, för att
systemet i slutändan skulle bli s̊a billigt som möjligt. Det bestämdes ocks̊a att
[7, 8] ska studeras i detalj.

I [8] detekteras huvudena hos personerna genom att hitta cirkelformade objekt,
sedan trackas dessa med Kalman-filter. Artikeln [7] detekterar personerna uti-
fr̊an de blob-objekt som bildas efter BGS, sedan trackas blob-objekten genom
att det kontrolleras om överlappning sker mellan dessa. Vid specialfall används
algoritmen Mean shift vid tracking.

Syftet med utbildningsfasen är att implementera en relativt enkel metod för
räkning av personer med OpenCV s̊a att nödvändig förkunskap erh̊alls till Pro-
jektalgoritmen. Att tracka personerna genom att kontrollera om föreg̊aende blob
överlappar med den nuvarande (tracking i [7]) anses vara lättare än att imple-
mentera ett Kalman-filter (tracking i [8]). Därför kommer artikeln [7]’s väsentligaste
delar implementeras under utbildningsfasen2.

3.2.1 Utbildningsalgoritmen

Segmentering

Att segmentera bilden innan man utför djupare bildanalys är en väsentlig del för
att minska belastningen p̊a enheten som utför bildanalysen. Bakgrundssubtrak-
tion är en vanlig bildsegmenterings-metod som används för att skilja förgrunden
fr̊an bakgrunden i en videoström, se sidorna 277–278 i “Computer Vision”[1].
Metoden bygger p̊a att bilden fr̊an videoströmmen subtraheras med en bak-
grundsmodell.

1IDE - Integrated Developer Enviroment
2Det kommer inte läggas n̊agot större fokus p̊a att hantera Merges i samma utsträckning

som de gör i [7].
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Artikeln [7] använder en bakgrundsmodell som baseras p̊a Mixture of Gaussi-
an, vilket är implementerad i OpenCV under namnet BackgroundSubtracktor-
MOG2(). Denna variant av BGS ska användas som första steg i bildanalysen för
att segmentera bilderna fr̊an videoströmmen. För att konstruera en bakgrunds-
subtraherare används följande syntax i OpenCV:

createBackgroundSubtractorMOG2(int hist, double thresh, bool shadow);

Med “hist” (history) väljs hur m̊anga bilder bak i tiden BGS’en ska använda för
att skapa bakgrundsmodellen. “thresh” (threshold) reglerar hur starkt BGS’en
reagerar p̊a en förändring och “shadow” definierar om algoritmen ska försöka
detektera skuggor eller inte.

Filtrering

Vanliga morfologiska transformationer p̊a binära bilder är Erode och Dilate. Des-
sa transformationer används bland annat för att reducera brus3, isolera enskilda
objekt och för att sl̊a ihop tv̊a eller flera objekt, se sidorna 77-81 i “Computer
Vision”[1].

B̊ade Dilate och Erode är en faltning mellan tv̊a matriser. Den ena är O (Origi-
nalmatrisen), se figur 3.2.1a, som transformationen ska utföras p̊a och den andra
är S (ett strukurerat objekt). S är vanligen en betydligt mindre matris än O
och är ofta en liten rektangel eller en ellips.

(a) Orginalmatrisen O (b) R efter Erode (c) R efter Dilate

Figur 3.2.1: Demonstration av tv̊a mycket vanliga morfologiska operationer vid
bildanalys. figur 3.2.1a är originalmatrisen och figur 3.2.1b och 3.2.1c är matri-
serna efter respektive transformation.

Dilate används för att “utvidga” objekt i bilden. Vid Dilate sveps S över O
och varje g̊ang centrumpixeln i S hamnar p̊a en binär 1:a, kommer det utföras

3Brus kan uppst̊a efter segmenteringssteget och utgörs av små blob-objekt. Brus kan störa
systemet och orsaka felräkningar.
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OR-operationer mellan alla pixlar i S och dess position i O. Resultatet av OR-
operationen hamnar i resultatbilden R. Se figur 3.2.1c.

Applicerar man Erode p̊a en bild kommer objekten i bilden att “fyllas igen”.
Vid Erode sveps S ocks̊a över O. D̊a alla pixlar i S hamnar p̊a varsin binär 1:a
i O, kommer det utföras en OR-operation mellan centrumpixeln i S och samma
position i O. Resultatet kommer hamna i R. Se figur 3.2.1b.

Erode och Dilate kan appliceras följt efter varandra för att erh̊alla olika egen-
skaper vid filtreringen. Appliceras Dilate följt av Erode kallas detta för Closing
och om Erode appliceras följt av Dilate kallas detta för Opening. Closing kan
användas för att fylla igen mindre h̊al som kan förekomma i större objekt och
Opening kan användas för att separera tv̊a större objekt fr̊an varandra, där brus
förekommer mellan objekten.

Erode och Dilate användes inte som filter i [7], utan istället utfördes logiska ope-
rationer mellan en ellips och bilden som skulle filtreras för att reducera brus.
Utbildningsalgoritmen kommer utnyttja Erode och Dilate för att åstadkomma
Opening. Anledningen till detta är att Erode och Dilate är standardiserade me-
toder för filtrering av binära bilder och för att funktionerna är smidiga att im-
plementera i OpenCV.

erode(InputArray O,OutputArray R, InputArray S);

dilate(InputArray O,OutputArray R, InputArray S);

Där variablerna O, R och S fyller samma funktion som i texten ovan.

Detektering

D̊a man intresserar sig för att detektera komplexa objekt, kan en lämplig metod
vara att representera dessa som blob-objekt (vilka är relativt enkla att hantera)
och tracka dessa. Vid detektering av personer har denna metoden visat sig vara
framg̊angsrik[7]. Blob-objekt kan introduceras till en binärbild genom att man
utför BGS följt av ett filter p̊a bilden fr̊an videoströmmen.

För att kunna börja arbeta med blob-objekten behöver man ha tillg̊ang till deras
konturer. Konturer kan representeras genom att blob-objektet i fr̊aga ringas in
med flera punkter och att dessa lagras i en vektor (punktvektor):

vector < Point > contour;

En vanlig metod för att generera ett blob-objekts konturer redovisas i “Topologi-
cal structural analysis of digitized binary images by border following”[20]. Meto-
den är standardiserad och används bland annat i bildanalysbiblioteket OpenCV
för att hitta konturer, se findContours()[21]. D̊a punktvektorn för de objekt som
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befinner sig i scenen har räknats ut, kan Moments användas för att räkna ut mitt-
punkten och arean p̊a blob-objektet. OpenCV har en funktion för Moments[22]
som beskrivs med följande formel:

mji =
∑
x,y

(array(x, y) · xj · yi)

Där x och y representerar koordinaterna till punkterna i punktvektorn. Variab-
lerna i och j representerar vilken grad av Moment som räknas ut. Arean för ett
objekt kan erh̊allas genom att beräkna den lägsta graden av Moments:

m00

För att beräkna en konturs mittpunkt kan följande formel användas:

x =
m10

m00
, y =

m01

m10

Där x och y representerar koordinaterna till mittpunkten.

I Utbildningsalgoritmen kommer OpenCV’s findContours() att användas för att
generera blob-objektens konturer. D̊a punktvektorn för varje blob-objekt har ut-
vunnits ur scenen ska arean p̊a varje punktvektor räknas ut med Moments, för att
bedömma om blob-objektet är tillräckligt stort. För de objekt som är tillräckligt
stora räknas mittpunkten ut, ocks̊a med moment, samt den avgränsade boxen
(datastrukturen Rect i OpenCV) som ringar in objektet med en fyrkant:

Rect rect = boundingRect(contour);

Tracking

Artikeln [7] har tagit fram en relativt snabb tracking-metod som det här pro-
jektet benämner Box-tracking. I Box-tracking ringas varje blob-objekt in med
en avgränsande box. Vid varje ny bildinläsning fr̊an videoströmmen kontrolleras
överlappning mellan föreg̊aende blob-objekts avgränsade boxar och de nyinlästa
blob-objektens avgränsade boxar. Om tv̊a avgränsande boxar överlappar, an-
ses blob-objekten tillhöra samma tracker-objekt. Box-tracking kan implemente-
ras genom en beräkning av snittet mellan boxarna. Är snittet mellan A och B
större än 0 har en överlappning skett:

if(A ∩B > 0)

Demonstrationer p̊a hur snittet räknas ut för tv̊a avgränsande boxar, samt hur
Box-tracking kan se ut finns i figur 3.2.2.
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(a) Bilden demonstrerar
hur snittet mellan objek-
ten A och B räknas ut

(b) Bilden visar hur ett blob-objekt har
trackats i flera bilder

Figur 3.2.2

För att hantera problem med Merges, använder [7] Mean shift-tracking[23] istället
för Box-tracking vid de tillfällen en Merge misstänks ha förekommit. Mean shift
letar iterativt upp vart i bilden datasetet har högst densitet, se figur 3.2.3. För
att tracka ett objekt med Mean shift utförs vissa sannolikhetsantaganden i den
nya bilden för objektets täthetsfunktion, baserat p̊a objektets färghistogram.
Nackdelar med tekniken är att om tv̊a personer är till exempel svartklädda,
finns risken att Mean shift förväxlar objekten. En annan nackdel med metoden
är att den är relativt l̊angsam gentemot till exempel Box-tracking.

Figur 3.2.3: I figuren kan man se hur Mean shift iterativt jobbar sig in mot
positionen där datasetet har högst densitet.

Under utbildningsfasen kommer inte Mean shift implementeras som tracking-
metod, istället kommer enklare metoder användas för att hantera Merges.

Metoden för tracking i Utbildningsalgoritmen kommer grunda sig i Box-tracking.
För att beskriva hur en person har rört sig i scenen, ska tracker-objekt imple-
menteras. Ett tracker-objekt ska inneh̊alla en array av blob-objekt, dit blob-
objekten i scenen successivt ska läggas till. D̊a ett blob-objekt i scenen inte kan
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matchas med n̊agot befintligt tracker-objekt, skapas ett nytt tracker-objekt för
blob-objektet. Ett tracker-objekt raderas d̊a en matchande blob ej har hittats
inom ett visst antal bilder, initiellt 10st.

Counting

I [7] används en linje för räkning, vilken de kallar för “entry/exit line”. D̊a en
person passerar denna linjen, ökar in eller ut-räknaren beroende p̊a personens
riktning. En persons riktning bestäms genom att jämföra nuvarande position
med tidigare positioner.

Utbildningsalgoritmen kommer använda en linje för räkning av personer. Ett
tracker-objekt inneh̊aller tv̊a variabler för räkning, “sSOL” (start side of line)
och “cSOL” (current side of line). “sSOL” talar om vilken sida om räknelinjen
tracker-objektet introducerades p̊a och cSOL talar om vilken sida det senaste
tillagda blob-objektet befinner p̊a. D̊a ett tracker-objekts sSOL och cSOL skiljer
sig har personen passerat räknelinjen. Med hjälp av dessa variabler kan det ocks̊a
bestämmas i vilken riktning personen passerade räknelinjen.

if (sSOL != cSOL) then
Utför räkning!;
Flytta tracker-objektet fr̊an (a) till (b);

else
Räkna inte ännu;

end
Algorithm 1: Hur räkningen utförs i Utbildningsalgoritmen

Som tidigare nämnt används tv̊a containers för att h̊alla tracker-objekt i [7]
(tracker-objekt som inte har räknats (a) och tracker-objekt som har räknats
(b))4. I artikeln används tv̊a Containers huvudsakligen för att lösa specialfall
d̊a Merges förekommer. Utbildningsalgoritmen fokuserar inte p̊a att lösa pro-
blem med Merges, änd̊a används tv̊a beh̊allare för att h̊alla tracker-objekt. An-
ledningen är för att kunna garantera att en person inte räknas fler än en g̊ang,
vid passage av räknelinjen5.

3.2.2 Effektiv parameteröverföring

Under utveckling av algoritmerna ska Trackbars användas s̊a algoritmens oli-
ka parametrar kan ställas in under tiden programmet körs, se figur 3.2.4. De

4En tracker introduceras i (a), d̊a tracker-objektet passerar räknelinjen flyttas det fr̊an (a)
till (b).

5Ibland kan det förekomma brus eller andra störningar p̊a ett s̊adant sätt att tracker-
objektet inte f̊ar en konstant riktning, utan objektet kan i värsta fall plötsligt vända 180◦, för
att sedan återg̊a till medelvärdet för riktningen. Används en räknelinje utan hysteres som i
detta fallet, kan det medföra att en tracker räknas flera g̊anger d̊a den bara ska räknas en.
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parametrar som ska styras med Trackbars ska sparas till en fil d̊a programmet
avslutas. Nästa g̊ang programmet körs ska de sparade värdena laddas in till
programmets olika parametrar, s̊a de senaste inställningarna inte g̊ar förlorade.

Figur 3.2.4: Bilden demonstrerar en Trackbar, som används för att ställa in olika
parametrar under tiden programmet körs.

Att konstruera Trackbars kan göras genom att anropa en funktion i OpenCV
som heter createTrackbar(). När en Trackbar justeras anropas en funktion6 i pro-
grammet, med det nya värdet som argument. I funktionen uppdateras metoden
med de nya inställningarna s̊a att vid nästa bild som hämtas s̊a används den nya
inställningen. Varje metod ska ansvara för att skapa de Trackbars som metoden
kräver för att justera sina inställningar.

3.2.3 Testning

Testning p̊a Utbildningsalgoritmen kommer ske dels genom att algoritmen ma-
tas med ett videoklipp i en kontrollerad miljö7, samt p̊a det slutgiltiga testet. I
utbildningsfasen kommer endast testet p̊a en kontrollerad miljö att utföras. I ut-
vecklingsfasen kommer Utbildningsalgoritmen och Projektalgoritmen att jämföras
i det slutgiltliga testet, se 4.2.8.

Test i en kontrollerad miljö

Kameran ska placeras uppe i taket och filma rakt ner mot trackingomr̊adet,
p̊a samma sätt som i [7]. Anledningen till den här placeringen är att reduce-
ra Occlusions i bilden. Under testningen kommer algoritmen implementeras p̊a
en standard laptop. Längden p̊a videon är inte tänkt att överstiga tre minu-
ter, eftersom videon endast ska inneh̊alla kontrollerade scenarion. Exempel p̊a
scenarion som ska filmas följer:

• En person passerar ensam i scenen fr̊an vänster till höger.

• En person passerar ensam i scenen fr̊an höger till vänster.

• En person kommer fr̊an höger och en fr̊an vänster. Personerna möter
varandra och passerar ur scenen.

• Tv̊a personer passerar tillsammans i scenen sida vid sida i n̊agon godtycklig
riktning.

6Kallas för Callback function
7Projektmedlemmarna passerar i scenen p̊a ett önskat sätt för att algoritmen ska kunna

testas mot speciella fall.
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I scenarierna ovan ska personerna ha en konstant riktning och hastighet.

Att jämföra den räkningen algoritmen utför med den ideala räkningen, dvs
Ground truth värderna, kommer inte vara n̊agra problem p̊a testet i en kon-
trollerad miljö, d̊a ett mycket begränsat antal personer passerar i scenen.

Resultatet som erh̊alls fr̊an testet p̊a en kontrollerad miljö i Utbildningsalgorit-
men kan värderas, men testet är inte upplagt för att ge ett direkt resultat p̊a hur
m̊anga personer algoritmen räknade. Under utvecklingsfasen kommer däremot
Utbildningsalgoritmen redovisas mer ing̊aende, se Testning 4.2.8 i Utvecklingsfas
p̊a sida 33.
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3.3 Resultat

(a) Här syns att även skuggor detekteras (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figur 3.3.1: Bildsekvenserna demonstrerar hur Utbildningsalgoritmen trackar
en person, fr̊an att den introduceras, passerar räknelinjen och lämnar tracking-
omr̊adet. Vid det ögonblicket d̊a personen passerar räknelinjen kan man se att
“Right Counter” ökar fr̊an 0 till 1.

Figur 3.3.1 demonstrerar Utbildningsalgoritmen. Utbildningsalgoritmen är del-
vis implementerad efter artikeln “Automatic Counting of Interacting People by
using a Single Uncalibrated Camera”[7]. För mer ing̊aende resultat p̊a Utbild-
ningsalgoritmen, se Resultat 4.3.5 i utvecklingsfasen p̊a sida 40.

Videoklippet som Utbildningsalgoritmen testas med inneh̊aller tillrättalagda ex-
empel enligt Testning 3.2.3 och spelades in med en mobilkamera fr̊an ungefär 5
meters höjd. Tracking-omr̊adet är begränsat med ett ROI (den vita rektangeln)
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för att algoritmen ska bli mer effektiv8. Räknelinjen utgörs av den bl̊a linjen. D̊a
en cirkel har m̊alats p̊a blob-objektet har ett tracker-objekt för blob-objektet
skapats. Cirkeln representerar massans mittpunkt och räknades ut med Open-
CV funktionen moments(). Är cirkeln röd har tracker-objektet inte räknats och
är den grön har det räknats.

I den svarta rutan uppe i vänstra hörnet skriver algoritmen ut hur m̊anga
räkningar som skett fr̊an vänster till höger (Right Counter), samt fr̊an höger
till vänster (Left Counter). I rutan skrivs det ocks̊a ut vilken FPS algorimen för
tillfället uppn̊ar. D̊a algoritmen programmerats effektivt kan det åsk̊adliggöras
genom att antalet FPS ökar.

En nämnbar tid krävdes för intrimmning av algoritmens olika parametrar. För
att snabba upp processen användes Trackbars, s̊a olika parametrar kunde juste-
ras i realtid. I figur 3.3.2 demonstreras de parametrar som valdes att justeras
med Trackbars i Utbildningsalgoritmen.

Figur 3.3.2: Med hjälp av de Trackbars som finns i figuren kan olika parametrar
till algoritmen justeras under tiden programmet körs. De tv̊a översta paramet-
rarna rör segmentering, de följande tv̊a filtrering och den understa definierar
den minsta godtagbara arean p̊a ett objekt för att objektet ska räknas som en
person.

3.4 Diskussion

I bildsekvenserna kan man se att kameran inte är placerad helt rakt ovanför
trackingomr̊adet, vilket är ett misslyckande eftersom detta ökar risken för Oc-
clusions.

8Det kan vara lämpligt att begränsa ytan som ska analyseras med ett ROI d̊a videon spelas
in fr̊an en enhet som ger en relativt bred bild av scenen, för att förbättra prestandan.
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3.4.1 Problem

D̊a en person bär ett plagg som har ungefär samma färg som bakgrunden i
scenen, finns risken att det plagget hos personen inte detekteras med den här
algoritmen. Om en person till exempel bär en halsduk som har samma färg som
bakgrunden kan stora delar av personen tolkas som bakgrund.

Under implementeringen av Utbildningsalgoritmen ins̊ags det att skuggor kunde
bli ett större problem än vad som tidigare insetts. I vissa fall bildades b̊ade ett
blob-objekt för personen och ett för personens skugga, vilket medförde en falsk-
positiv räkning. Problemet med skuggor åsk̊adliggörs i figur 3.3.1a.

En person

Tv̊a beh̊allare för trackers, (a) och (b), används enligt 3.2.1. D̊a en person in-
troduceras i scenen läggs denna i (a) och när den räknas kommer en förflyttning
ske fr̊an (a) till (b). D̊a ett tracker-objekt en g̊ang har lagts i (b) kan det in-
te räknas igen, utan m̊aste först försvinna ur scenen för att introduceras p̊a
nytt. Detta introducerar problem d̊a en person plötsligt vänder i scenen och g̊ar
tillbaka. Dvs. följande fenomen: personen passerar räknelinjen, vänder 180◦, pas-
serar räknelinjen ytterligare en g̊ang och lämnar scenen. I detta fallet kommer
systemet endast räkna personen första g̊angen räknelinjen passerades och inte
andra g̊angen, dvs systemet kommer göra en falsk-negativ räkning. Detta fallet
inträffar nästan aldrig i en verklig situation, men är väl värt att nämna.

Flera personer

Algoritmen fungerar för det mesta bra d̊a endast en person passerar räknelinjen
åt g̊angen. De största problemen introduceras först d̊a flera personer befinner
sig i scenen samtidigt. Ett av de vanligaste problemen introduceras d̊a personen
ska detekteras genom att man analyserar de blob-objekt som uppkommer efter
BGS, är att en Merge inträffar. När detta sker kommer Utbildningsalgoritmen
tilldela det hopslagna blob-objektet till det tracker-objektet som ligger främst
i tracker-beh̊allaren, medans det andra tracker-objektet inte kommer tilldelas
n̊agot blob-objekt och riskerar därmed att raderas om ingen matchande blob
kan hittas inom 10 bilder. Tv̊a fall för Merge demonstreras nedan.

(a) Tv̊a personer g̊ar mot varandra och passerar s̊apass nära att en Merge in-
träffar, se figur 3.4.1a. Sker detta precis över räknelinjen finns risken att
endast ett av objekten räknas.

(b) Tv̊a personer g̊ar tillsammans med samma rörelseriktning. Risken finns att
en Merge förekommer, se figur 3.4.1b.
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(a) Blob-objekten A och B har motsatt
riktning och en Merge inträffar s̊a att C
bildas.

(b) Blob-objekten A och B har ungefär
samma riktning och en Merge infräffar s̊a
att C bildas.

Figur 3.4.1

3.4.2 Fr̊ageställning Utvecklingsfas

Följande fr̊agor uppstod d̊a Utbildningsalgoritmen hade implementerats:

• Vilka antaganden för scenen ska göras till Projektalgoritmen?

• Hur ska problemet med Merges lösas?

• Hur kan prestandan p̊a algoritmen förbättras?

• Ska systemet kalibreras för att avgöra storleken p̊a en person?

• Hur kan felprestandan mätas?

• Vilka problem har identifierats för Projektalgoritmen?

26



27



Kapitel 4

Utvecklingsfas

4.1 Antaganden

För utveckling av Projektalgoritmen kommer det läggas fokus p̊a att lösa pro-
blem som identifierats under Utbildningsfasen, även om inte alla problem kom-
mer kunna lösas inom ramarna för det här projektet. För att Projektalgoritmen
ska ha en möjlighet att detektera alla personer som passerar i scenen p̊a ett
korrekt vis, krävs att följande punkter antas:

• Scenen inneh̊aller inte fler än 5 personer.

• Scenen antas inte inneh̊alla n̊agra tydliga skuggor.

• Personerna antas inte passera med större förem̊al, s̊asom kundvagnar, rol-
latorer eller permobiler.

• Personerna antas passera kameran i normal hastighet för en g̊angtrafikant,
dvs inte snabbare än 10km/h.

• Kameran som filmar personerna är fast monterad och utsätts inte för n̊agon
typ av rörelse eller vibrationer.

• Personerna tydligt kan ses av kameran1.

1tillfredsställande belysning, rökfri omgivning, inga objekt kan skymma personerna, etc.
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4.2 Metod

4.2.1 Projektalgoritmen

Utbildningsfasen fokuserade p̊a att implementera en algoritm för räkning av
personer utifr̊an artikeln “Automatic Counting of Interacting People by using
a Single Uncalibrated Camera”[7]. Under utbildningsfasen identifierades flera
problem med att räkna personer med bildanalys. Det huvudsakliga m̊alet med
utvecklingsfasen är att möta upp dessa brister. N̊agra av de situationer som
Projektalgoritmen bör klara av är:

• Tv̊a eller flera blob-objekt har motsatt rikting och d̊a en Merge inträffar,
undantag d̊a detta inträffar precis p̊a räknelinjen, se figur 3.4.1a.

• Tv̊a eller flera blob-objekt har samma rikting och d̊a en Merge inträffar,
se figur 3.4.1b.

Precis som i Utbildningsalgoritmen s̊a kommer Projektalgoritmen att utvecklas
för en kamera som är placerad i taket och riktad ner̊at. Tracking och filter-
delen i Utvecklingsalgoritmen ans̊ags ge ett tillräckligt bra resultat för att räkna
personer, därför kommer inga förbättringar p̊a denna delen att utvecklas till
Projektalgoritmen.

4.2.2 Segmentering

För att hitta personerna i bilden g̊ar det att använda BGS som i “Automatic
Counting of Interacting People by using a Single Uncalibrated Camera”[7] el-
ler korrelation med flera mallar som i rapporten “Directional People Counter
Based on Head Tracking”[8]. I detta projekt kommer endast olika versioner av
bakgrundssubtraktion implementeras, eftersom det kan bli sv̊arare att imple-
mentera ett system som använder korrelation2. De flesta rapporterna som har
studeras använder BGS för att segmentera bilden just för att det är ett enkelt
och p̊alitligt alternativ.

Det ska implementeras en enkel BGS som tar en bild p̊a bakgrunden när pro-
grammet startar och använder den som en modell för subtraktionen, enligt for-
meln:

F (Xxy) =

{
|(Xxy −Bxy)| ≥ t → 1 (Förgrund)
|(Xxy −Bxy)| < t → 0 (Bakgrund)

Där Xxy är värdet p̊a pixeln (x, y) i bilden. Bxy är värdet p̊a pixeln (x, y) i
bakgrundsmodellen och t är tröskelvärdet som bestämmer känsligheten. Om

2Olika mallar ger olika bra resultat p̊a olika personer. Detta innebär att det är sv̊arare att
f̊a ett robust allmänt system gentemot att använda BGS.
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F (Xxy) är mindre än t tillhör pixeln bakgrunden och om den är större eller lika
med t tillhör den förgrunden.

Att visualisera en färg i en pixel kan göras p̊a flera sätt. RGB (Red Green Blue) är
den vanligaste färgbasen, där varje pixel inneh̊aller tre värden som representerar
mängden rött, grönt och bl̊att. Olika färger kan åstadkommas genom att ställa
in hur mycket av varje färg pixeln ska inneh̊alla. HSV (Hue Saturation Value)
är en annan färgbas som används för att separera färg och färgintensitet. Att
ha intensiteten separat gör att bilden kan bli invariant mot olika belysningar (se
sida 213–219 [1]).

Det ska ocks̊a implementeras tv̊a metoder som använder OpenCV’s BGS funk-
tion som baseras p̊a Mixture of Gaussian precis som Utbildningsalgoritmen. En
av metoderna kommer att kommer att segmentera i RGB3 färgschemat och den
andra kommer att segmentera i HSV färgschemat, se figur 4.2.1.

Enligt rapporten “3D pedestrian tracking based on overhead cameras”[10] s̊a ska
BGS i HSV göra systemet mer stabilt emot skuggor. Därför ska b̊ada metoderna
testas för att se hur de presterar d̊a det inte finns n̊agra tydliga skuggor i scenen.

(a) Färgbasen RGB (b) Färgbasen HSV

Figur 4.2.1: Demonstration av hur färgbaserna RGB och HSV fungerar.

4.2.3 Detektering

Detekteringen kommer att arbeta p̊a samma sätt som i Utbildningsfasen förutom
att det ska läggas till en areabedömning, för att lösa problemet med Merges av
blob-objekt, se Problem 3.4.1 i utbildningsfasen p̊a sida 25. Om arean p̊a en blob
ligger inom intervallet för till exempel tv̊a personer, ska blob-objektet vid passage
av räknelinjen räknas som tv̊a personer. Gränsvärdena för areabedömningen ska
ställas in enligt Metodinställningar 4.2.7.

3RGB – Red Green Blue
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4.2.4 Counting

Ett problem som kunde förekomma i Utbildningsalgorimen d̊a endast en person
befann sig i scenen, var att om personen plötsligt vände i scenen. I Projektalgo-
ritmen ska följande metoder testas för att se hur räkningen kan utföras.

Det ska implementeras en metod som använder en räknelinje, där den räknar d̊a
personen passerat över räknelinjen. Detta till̊ater att personen kan g̊a fram och
tillbaka över linjen och räknas varje g̊ang. En annan metod som ska implemen-
teras ska använda en räknelinje med tv̊a hystereslinjer, s̊a att personen m̊aste
g̊a ut ur hysteresomr̊adet innan de kan bli räknad igen.

En annan metod som ska implementeras är en metod med tv̊a räknelinjer. Perso-
nen i bilden m̊aste passera b̊ada linjerna för att räknas. Det räknemetoderna ska
göra, för att se om en person har g̊att över linjen, är att de kontrollerar om per-
sonen i nuvarande bild är p̊a den andra sidan om linjen jämfört med föreg̊aende
bild. Riktningsvektorn ska användas för att förtydliga vilken räknare som ska
öka.

4.2.5 Prestanda

Prestandan p̊a algoritmen g̊ar att förbättra om ett ROI implementeras s̊a att
beräkningarna begränsas till ett mindre omr̊ade. Ett annat sätt är att skala ner
bilden till en lägre upplösning. B̊ada alternativen testades under utbildningsfas
och visade sig p̊alitliga. I Projektalgoritmen s̊a kommer bilden att skalas ner för
att förbättra prestandan.

4.2.6 Integritet

För att ta hänsyn till personernas integritet när de passerar förbi kameran, s̊a
ska Projektalgoritmen inte lagra n̊agra bilder p̊a h̊arddisken. Det enda som ska
lagras är statistik och metodernas inställningar. Under resultat s̊a visas inga
bilder p̊a personerna som g̊ar förbi kameran, eftersom videoklippet kommer att
filmas p̊a en verklig situation där endast projektgruppen har till̊atelse att se de
obehandlade bilderna.
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4.2.7 Programstruktur

Programmet ska struktureras enligt figur 4.2.2, där varje steg segment, filter,
detect, track och count kan behandla bilden p̊a olika sätt s̊a att det färdiga
resultatet är en fullt behandlad bild. Alla metoder kommer att testas i olika
kombinationer för att kunna se dess fördelar och nackdelar. Utifr̊an dessa tester
s̊a ska Projektalgoritmen sättas ihop och till sist jämföras med Utbildningsalgo-
ritmen och de resultat ifr̊an de lästa rapporterna. I delen Testning 4.2.8 p̊a sida
33 st̊ar det hur testet genomförs p̊a algoritmerna.

Figur 4.2.2: Strukturen p̊a programmet som ska köra Projektalgoritmen. De
undre blocken är de som representerar algoritmen. De övriga är en del av pro-
grammets struktur.

Metodobjekt

Metodobjekten är de objekt som ska inneh̊alla bildanalysmetoderna som pro-
grammet sedan använder. Algoritmen kommer att vara uppbyggd av flera me-
todobjekt med olika klassificeringar, se figur 4.2.2. Till exempel BGS tillhör
till Segmentering och metoderna som räknar när blob-objekten har g̊att över
räknelinjen tillhör Counter. I Projektalgoritmen 4.2.1 p̊a sida 29 finns de meto-
der som ska implementeras.
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Metodinställningar

Olika parametrar för metoderna kommer i första hand ställas in med trackbars p̊a
samma sätt som i Utbildningsalgoritmen, se Effektiv Parameteröverföring 3.2.2
p̊a sida 20. Bedömmer projektmedlemmarna att det finns behov av en funktion
som automatiskt kalibrerar systemet kommer det ocks̊a att utvecklas.

Datastruktur

Figur 4.2.3

För knyta ihop kommunikationen mellan alla me-
todsteg, se figur 4.2.2, s̊a behövs ett objekt som
inneh̊aller all den information som metoderna
behöver. I figur 4.2.3 demonstreras strukturen
p̊a Data-objektet. Programmet kommer att ha
ett Data-objekt som inneh̊aller en lista av Path-
objekt4 och varje Path-objekt inneh̊aller en lista
av blob-objekt. Ett Path-objektet motsvarar en
person som har g̊att förbi kameran och alla blob-
objekten representerar den samplade informatio-
nen om personen när den g̊ar förbi kameran.

4.2.8 Testning

Under utvecklingen av Projektalgoritmens metoder s̊a kommer videoklippen
ifr̊an utbildningsfasen att användas, se Testning 3.2.3 p̊a sida 21. Detta är just
för att testa metoderna mot specifika situationer. Till det slutliga testet s̊a kom-
mer ett nytt videoklipp att spelas in.

Det slutgiltiga videoklippet kommer att spelas in p̊a en verklig situation. I klippet
ska personerna passera som vanligt utan p̊averkan av projektmedlemmarna. Ka-
meravinklar och dylikt är samma som i Utbildningsalgoritmen, se Testning 3.2.3
p̊a sida 21, förutom att längden p̊a videon ska vara runt 30 minuter. Videoklip-
pet ska inte heller inneh̊alla n̊agra tydliga skuggor. Det slutgiltiga videoklippet
kommer att användas för att trimma in parametrarna i Projektalgoritmen, samt
för att ge ett resultat p̊a hur bra algoritmen presterar.

D̊a kombinationerna av metoderna ska bedömas, är det inte speciellt lämpligt att
endast jämföra det verkliga antalet passerade personer som borde räknats totalt
mot det algoritmerna har räknat totalt. En algoritm som gör approximativt lika
m̊anga falsk-positiva räkningar som falsk-negativa, kan redovisa ett bra resultat
om man bedömmer kvalitén p̊a algoritmen med den metoden, medans den i själva
verket är bristfällig. Därför kommer resultatet p̊a algoritmen att redovisas i form

4Path-objekt motsvarar Track-objekten som användes i Utbildningsalgoritmen
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av en graf, där den horisontella axeln representerar tidsintervall och den vertikala
hur många personer som har räknats vid den tidpunkten.

För att generera Ground truth grafen5, kommer en av projektmedlemmarna
räkna hur m̊anga personer som passerar under de olika tidsintervallen och lägga
in dessa värden manuellt s̊a att en graf kan genereras. Varje kombiantion av
metoder kommer bedömas genom att deras grafer jämförs mot Ground truth
grafen. Utifr̊an testresultatet för metoderna kommer Projektalgoritmen väljas.

Projektalgoritmens resultat kommer jämföras gentemot Utbildningsalgoritmen,
“Automatic Counting of Interacting People by using a Single Uncalibrated Cam-
era”[7] och “Directional People Counter Based on Head Tracking”[8] i diskus-
sionsdelen.

5Ground truth grafen ska representera hur personerna skulle ha räknats om algoritmen inte
hade gjort n̊agra missbedömningar i sin räkning
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4.3 Resultat

Figurerna nedan visar resultatet för de olika kombinationer av metoder som har
testats p̊a en verklig sekvens av bilder.

BGS med en räknelinje

Figur 4.3.1: Testresultat för den enkla BGS metoden med olika Countobjekt.
Beteckningarna betyder, BGS – Bakgrundssubtraktion, CO – en räknelinje och
COH – en räknelinje med hysteres. Den övre figuren visar upp-räknaren för
testerna och den nedre figuren visar ned-räknaren.
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BGS med MOG med en räknelinje

Figur 4.3.2: Testresultat för BGS med Mixture of Gaussian i färgschemat BGR
tillsammans med olika Countobjekt. Beteckningarna betyder, BGS-MOG – Bak-
grundssubtraktion med MOG, CO – en räknelinje och COH – en räknelinje med
hysteres. Den övre figuren visar upp-räknaren för testerna och den nedre figuren
visar ned-räknaren.
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BGS med MOG i HSV med en räknelinje

Figur 4.3.3: Testresultat för BGS med Mixture of Gaussian i färgschemat HSV
tillsammans med olika Countobjekt. Beteckningarna betyder, BGSH-MOG –
Bakgrundssubtraktion med MOG i färgschemat HSV, CO – en räknelinje och
COH – en räknelinje med hysteres. Den övre figuren visar upp-räknaren för
testerna och den nedre figuren visar ned-räknaren.
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Tv̊a räknelinjer

Figur 4.3.4: Testresultat för alla BGS metoder med tv̊a räknelinjer. Beteckning-
arna betyder, BGS – Bakgrundssubtraktion, BGS-MOG – Bakgrundssubtrak-
tion med MOG, BGSH-MOG – Bakgrundssubtraktion med MOG i färgschemat
HSV och CT – tv̊a räknelinjer. Den övre figuren visar upp-räknaren för testerna
och den nedre figuren visar ned-räknaren.
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4.3.1 Metodtest

Videoklippet är inspelat med 25 FPS och värdena är samplade med 250 bilders
intervall, vilket betyder att varje samplingsperiod är cirka 10 sekunder. För att
kunna välja vilka metoder som ska användas till Projektalgoritmen, s̊a har alla
metoder testats med varandra. Videoklippet som användes är filmat p̊a en verklig
situation där personerna g̊ar upp och ner i bilden. Videoklippen är 20 minuter
l̊angt, under den tiden s̊a har totalt 168 personer passerat framför kameran. 94
av dem gick upp̊at i bilden och 74 gick ner̊at. I figur 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 och 4.3.4
s̊a finns resultatet ifr̊an testerna.
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Resultat Projektalgoritmen

Figur 4.3.5: Figuren illustrerar en jämförelse mellan Projektalgoritmen(Röd),
Utbildningsalgoritmen(Grön) och Ground truth(Bl̊a). Den övre figuren visar
upp-räknaren för testerna och den nedre figuren visar ned-räknaren.
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4.3.2 Projektalgoritmen

De metoder som presterar bäst enligt graferna var BGSH-MOG COH. Algorit-
men best̊ar av en bakgrundssubtraktion som arbetar med färgschemat HSV och
betecknas BGSH-MOG. För att filtrera bort brus som uppst̊ar vid bakgrunds-
subtraktionen s̊a används Erode och Dilate.

Detektering gjordes bland annat med OpenCV’s Moments funktion som beräknade
blob-objektens karaktäristik, samt s̊a användes en areabedömning för att förutse
antalet personer utifr̊an arean p̊a en blob. Informationen om varje personen lag-
ras i ett eget blob-objekt.

Trackingen kontrollerar om n̊agon av programmets blob-objekt fr̊an den föreg̊aende
bilden överlappar med blob-objekten fr̊an den nya bilden. De blob-objekt som
överlappar paras ihop genom att lägga in det nya blob-objektet i ett Path-
objekt. Path-objektet inneh̊aller den information som beskriver vägen en person
har g̊att.

Counting jämför om den föreg̊aende och den nya blob-objektet är p̊a varsin
sida om räknelinjen och ökar räknaren om personen har passerat linjen. Runt
räknelinjen finns en hysteres. Det innebär att om en person har blivit räknad
s̊a m̊aste de g̊a utanför hysteres omr̊adet innan de kan vända och räknas igen.
Respektive räknare ökar beroende p̊a Path-objektets riktning och den räknar d̊a
mittpunkten p̊a blob-objektet passerar över räknelinjen om det inte har precis
blivit räknad.

Projektalgoritmens svagheter

Precis som Utbildningsalgoritmen s̊a har Projektalgoritmen sv̊art att räkna rätt
om tv̊a personer möts p̊a räknelinjen och en Merge inträffar. Projektalalgoritmen
har ingen uppfattning om hur en blob bör röra sig. Detekteringsmetoden som
används kan gissa antalet personer som befinner sig i en blob utifr̊an arean, men
den är programmerad s̊a att den kan förutse högst 5 personer utifr̊an arean.
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Figur 4.3.6: Den bl̊aa grafen är det som representerar de Groundtruth-värdena
och den röda grafen är den som tillhör algoritmen som körs. Den vänstra grafen
är för upp-räknaren och den högra är för ner-räknaren. Bilden är tagen mitt i
exekveringen av programmet, därför är den röda grafen inte fullständig.

Figur 4.3.7: Figuren visar hur en färdig behandlad bild kan se ut. I bilden s̊a
befinner sig tre personer som g̊ar ner̊at, varav tv̊a av dem visas som en blob.
I detekteringsstadiet s̊a bedöms arean p̊a blob-objektet för att se hur m̊anga
personer det kan vara. För att se antalet personer som antas vara i en blob s̊a
ritas det ut en rektangel runt blob-objektet i olika färger. Röd = 1 person, grön
= 2 personer, bl̊a = 3 personer, gul = 4 personer och lila = 5 personer. Den
bl̊a horisontella linjen är räknelinjen och de tv̊a röda linjerna som parallellt med
den är hysteres linjerna. Det övre talet är upp räknaren och det nedre är ner
räknaren. Den röda och gröna cirkeln pekar ut mittpunken p̊a blob-objektet.
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4.3.3 Programstruktur

Strukturen p̊a programmet blev som beskrivet i Metod 4.2 p̊a sida 29. I slutet av
implementationen av programmet s̊a lades det till funktionerna: paus, statistik,
graf och spela in. Spela in funktionen sparar den färdigbehandlade bilden eller
en sekvens av de färdigbehandlade bilderna, för senare kunna granskas. Paus
funktionen pausar programmet och statistikfunktionen ger möjligheten att lagra
räknarnas värden vid vissa intervall. Graf funktionen implementerades för att
kunna jämföra den exekverande algoritmen mot de faktiska värdena, se figur
4.3.6. I figur 4.3.7 är en behandlad bild p̊a när tre personer g̊ar förbi kameran.

Metodobjekt

Metod-objekten utförs efter varandra i den ordningen som klassificeringarna
kommer, segment, filter, detect, track och count. Varje Metod-objekt ansvarar
för att spara och ladda sina inställningar ifr̊an Settingsklassen. Objekten har
ocks̊a möjligheten att rita ut information p̊a bilden, till exempel räknelinje.

Metodinställningar

Metodinställningarna är lika de som har använts i Utbildningsalgoritmen, se
figur 3.3.2 p̊a sida 24, förutom att n̊agra ytterligare trackbars har lagts till. De
parametrar som kunde justeras med trackbars åsk̊adliggörs i figuren nedan. Se
figur 4.3.8.
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Figur 4.3.8: Bilden demonstrerar de parametrar som har valts för justering med
trackbars till Projektalgoritmen, samt de värden som användes vid det slutgilt-
liga testet.

I figur 4.3.8 har metodinställningarna grupperats ihop med färger för att förtydliga
vilka parametrar som hör till samma metoddel.

Den gröna delen rör bakgrundssubtraktionen. Värdet 1600 ställer “history” och
40 ställer “threshold”, se segmentering 3.2.1 p̊a sida 16.

Det bl̊aa omr̊adet definierar inställningar för hur erode ska utföras och det röda
för hur dilate ska utföras. Värdet 10 och 15 i det bl̊a respektive röda omr̊adet
anger storleken p̊a strukturelementet som används vid faltningen och parametern
under respektive värde som är satt till 0 b̊ade i det bl̊a och i det röda omr̊adet,
definierar formen p̊a strukturelementet. Strukturelementet kan anta formen av
en kvadrat, en cirkel eller ett plus-tecken. Parametern kan allts̊a ställas till 0, 1
eller 2. Sammanfattningsvis används en kvadrat med storleken 10*10 vid erode
och en kvadrat med storleken 15*15 vid dilate.

Det gula omr̊adet definierar vilka areagränsvärden som ska följas d̊a program-
met ska avgöra hur m̊anga personer ett blob-objekt utgör. Till exempel om ett
blob-objekt överstiger 12876, tolkas blob-objektet som tv̊a människor d̊a det
passerar räknelinjen. Med denna uppsättning av parametrar kan man ställa in
areagränsvärden för upp till 5 personer.

Den understa trackbaren ställer in hur brett hysteres omr̊adet ska vara.

44



Alla dessa parametrar bestämdes genom att visuellt se hur inställningarna förändrade
algoritmens beteende d̊a trackbars’en justerades.

Datastruktur

Datastrukturen blev som planerad i Metod 4.2 p̊a sida 29. En funktion som
lades till var att varje metod kunde lagra bilder i Data-objektet s̊a att Applica-
tionklassen skulle kunna visa bilderna. Alla metodstegen utg̊ar inte ifr̊an en bild
utan vissa behöver speciella variabler som har lagts till i Data-objektet. Ett ex-
empel är steget mellan detekt och track, eftersom detekt hittar blob-objekten
och track parar ihop dem med Path-objekten. Variabeln är en temporär array
som h̊aller alla detekterade blob-objekt som track sedan använder.

4.4 Diskussion

Videoklippet som användes under testet best̊ar av flera sv̊ara situationer som al-
goritmen har sv̊art att klara av. Det är ett tillfälle d̊a en person med en barnvagn
passerar förbi kameran. Algoritmen räknar dessa som tv̊a personer eftersom de-
ras area passar areadetekteringens-kriteriet för tv̊a personer. En annan situation
är när personer som har kläder som matchar golvet. Det gör att bakgrundssub-
traktionen inte registrerar rörelsen fr̊an den personen. Det skulle kunna lösas
genom att sänka tröskelvärdet för bakgrundssubtraktionen, men detta medför
mer brus i bilden.

I projektplanen s̊a st̊ar det skrivet att det skulle implementeras en databas, men
projektmedlemarna valde att lägga tiden p̊a att programmera Projektalgoritmen
och studera andra metoder istället. Det som skulle kunna anses vara en början
till databasen är statistikfunktionen, men den sparar bara ner samplingsvärdet,
upp-räknaren och ner-räknaren till en .csv6 fil.

En nackdelen med programmet är att algoritmen blir känslig för vilken höjd
kameran placeras p̊a, eftersom objekten blir större eller mindre d̊a kameran
placeras närmare respektive längre fr̊an marken. Gränsvärderna behöver därför
kalibreras manuellt p̊a varje ny plats systemet installeras p̊a.

Resultatet i projektet ser väldigt lovande ut. I artikeln “Automatic Counting of
Interacting People by using a Single Uncalibrated Camera”[7] s̊a presenterar de
ett resultat p̊a 98.5% vid l̊ag belastning och 95% vid högre belastning. I artikeln
“Directional People Counter Based on Head Tracking”[8] s̊a har de ett resultat p̊a
98% och 87%. Om Projektalgoritmens resultat översätts till de procent värden
som de nämnda rapporterna använder s̊a f̊ar den 99% mellan intervall numren
0 – 17 d̊a det är l̊ag belastning och 95% mellan intervall numren 18 – 45 d̊a det

6CSV – Comma Separated Values
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är högre belastning, men detta reflekterar inte antalet falska-positiva och falska
negativa beräkningar som har gjorts.

Det Projektalgoritmen inte har testats för är hur den hanterar skuggor. Scenen
i videoklippet har en jämn belysning som inte skapar n̊agra tydliga skuggor.
Därför är det osäkert hur bra/d̊aligt algoritmen kan klara av en s̊adan situation.
Detta gör att det är sv̊art att bedöma hur bra algoritmen presterar jämfört med
rapporterna [7, 8], därför är procentvärdena inte fullt jämförbara.

Eftersom projektet dels har best̊att av en utbildningsfas, var det sv̊art att tidigt
i projektet ha en uppfattning om hur det slutgiltiga resultatet skulle se ut.

Algoritmen räknar inte personer med 100% noggrannhet och bör därför inte
användas vid kritiska tillämpningar7. Algoritmen lämpar sig mer åt att upp-
skatta antalet personer som passerat kameran. För att inte kränka personers
integritet s̊a lagrar Projektalgoritmen endast bilderna fr̊an kameran i datorns
RAM-minne.

4.4.1 Självkalibrering

Automatisk kalibrering är viktig om systemet ska installeras av en tekniker som
inte är s̊a insatt i programmets olika parametrar. Det bedömdes att i det här
stadiet d̊a algoritmen endast finns i ett exemplar, s̊a kan projektmedlemmarna
trimma in programmet. Vid eventuell vidareutveckling skulle en funktion för
självkalibrering troligtvis vara det första som skulle implementerats.

7Kritiska tillämpningar – till exemple användas av räddningstjänst för att f̊a ut informa-
tionen om antalet personer i en byggnad
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Kapitel 5

Slutsats

Projektet har dels best̊att av en utbildningsfas, där det har undersökts hur
räkning av personer med bildtolkning kan utföras. Utifr̊an den informationen
som införskaffades identifierades nödvändiga delsteg för att möjliggöra räkning
av personer med bildtolkning. Under utbildningsfasen implementerades ocks̊a en
enklare algoritm utifr̊an rapporten “Automatic Counting of Interacting People
by using a Single Uncalibrated Camera”[7].

Utifr̊an den kunskap som inhämtades i utbildningsfasen togs det i utvecklings-
fasen fram flera bildtolkningsmetoder. Dessa metoder testades i olika kombina-
tioner just för att se vilken kombination som gav bäst resultat. I Resultat 4.3 p̊a
sida 35, finns testresultatet för de metoder som testats. Den kombination av me-
toder som valdes till Projektalgoritmen blev tillslut bakgrundssubtraktion med
“mixture of gaussian” i HSV, erode följt av dilate för att åstadkomma en ope-
ning, detektering med areabedömmning, box-tracking för att följa personerna
och en räknelinje med hysteres för att räkna personerna. Alla krav som ställdes
i kravspecifikationen har uppfyllts, se Bilaga B.

Upplägget med att ha en utbildningsfas och en utvecklingsfas har tjänat oss väl.
Det har hjälp oss att f̊a den nödvändiga förkunskapen att bilda en stadig grund,
för att sedan kunna utveckla v̊ar egna algoritm. Nu när projektet är slut s̊a finns
det ingen anledning till att utvecklingen ska stanna. Med den här grunden s̊a
g̊ar det att vidareutveckla algoritmen till nya höjder.
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Bilaga A

Projektplan

A.1 Inledning

A.1.1 Introduktion

Marknadsundersökningar är i dagens samhälle väsentligt för en organisations
överlevnad. För att företagen ska f̊a ut tillförlitliga resultat fr̊an deras mark-
nadsundersökningar, behöver de ha tillg̊ang till en stor mängd data. En viktig
del att analysera är människoflödet in och ut ur olika avdelningar i tex. ett varu-
hus. Därför kommer detta projektet utveckla en bildtolkningsalgortim, som ska
hjälpa företag att räkna antalet människor som kommer och g̊ar under dagen.

A.1.2 Syfte och m̊al

Syftet med projektet är att utveckla en algoritm som kan detektera människor
som passerar in och ut ur olika avdelningar i tex. ett varuhus ifr̊an flera bil-
der som är tagna fr̊an en kamera. Utifr̊an dessa bilder ska algoritmen räkna ut
människornas riktningar, s̊a programmet vet om de gick in eller ut ur byggnaden.
Mjukvaran ska ladda ner information om människoflödet till en databas.

Målet är att algoritmen ska detektera flera människor fr̊an en sekvens av bilder
och algoritmen ska räkna människorna när de passerar en linje.
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A.2 Metod

A.2.1 Kunskapsläget

För att räkna objekt kan man använda vanliga binära givare som ger en utsignal
när n̊agot är framför dem, s̊asom fotoceller eller kapacitiva givare. Eftersom v̊ar
mjukvara ska detektera människor, kommer projektet grunda sig inom bildana-
lys. Bildanalys erbjuder en högre grad av först̊aelse över vad det är som egent-
ligen räknas.

Rapporten“Directional People Counter Based on Head Tracking”[8] har fokuse-
rat p̊a att detektera formen p̊a människors huvud. Algoritmen analyserar kontu-
rer i bilden. Mjukvaran filtrerar fram kanterna p̊a ett rörligt objekt och använder
2D-korrelation med en bank av av cirkelformade objekt för att avgöra om det
är ett huvud som detekterats. Algoritmen kan detektera människor med upp
till 98% säkerhet. När systemet utsattes för större grupper av människor samt
för olika belysningar gav det en noggrannhet p̊a ner till 87%. En enkel svartvit
kamera har använts d̊a färg ger ingen extra information för att extrahera kon-
turer i bilden. För att f̊a bästa bild för algoritmen är kameran vinklad ner mot
människorna som ska räknas.

En annan artikel som är relevant till detta projekt är “Counting People With
Low-Level Features and Bayesian Regression”[11]. Bildanalys används för att
räkna antalet människor som befinner sig i en folkmassa. Algoritmen best̊ar
av tv̊a modeller av “Bayesian regression”. En begränsning är att algoritmen
m̊aste kalibreras för varje synvinkel, men den fungerar bra i en fast övervaknings-
kamera.

Artikeln “Automatic counting of interacting people by using a single uncalibrated
camera”[7] bedömmer antalet människor i en bild utifr̊an arean som detekterats
p̊a ett rörligt objekt. För att analysera människorna används en kamera som
placeras rakt ovanför detekteringsomr̊adet. För att mjukvaran ska veta hur stor
area en människa motsvarar behöver den kalibreras i 3-5 minuter innan den tas
i bruk. Om en area är större än en normal människa delar mjukvaran ner arean
till flera människor. Algoritmen har visat sig ha en noggrannhet p̊a 98.5% vid
normalt människoflöde och 95% vid högt människoflöde.

B̊ade Emil och Niklas kommer läsa “Matematisk Statistik” parallellt med Exa-
mensarbetet och Emil kommer läsa en kurs i “Bildanalys”under sista delen av
Examensarbetet. Annars har projektmedlemmarna endast bildtolkningskunska-
per fr̊an tidigare hobbyprojekt inom objektanalys.

OpenCV[14] är ett bibliotek för bildtolkning som inneh̊aller funktioner för att
analysera bilder. Biblioteket finns till flera olika programmeringsspr̊ak s̊asom
C++, Java och Python.
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A.2.2 Metodbeskrivning

Olika 3D-kameror s̊asom stereokamera och kameror med avst̊and i varje pixel
samt värmekameror och IR-kameror ska undersökas närmare under förundersök-
ningen. Därefter kommer det beslutas vilken kamera som lämpar sig bäst för
detta projektet.

För att lösa problemet med att detektera människor och räkna dem, s̊a ska
algoritmen programmeras i C++ med OpenCV. Anledningen till detta är för
att det finns m̊anga exempel och tutorials till OpenCV i C++ p̊a internet.
Till projektet behövs ocks̊a en dator och en kamera för att programmera och
testa algoritmen. Under projektets start s̊a kommer laborationerna utföras p̊a
inbyggda färgkameror som finns i bärbara datorer. Under projektetsutveckling
kommer det troligtvis införskaffas svart-vita kameror för att f̊a mer detaljer i
bilden1 (om det visar sig att en färgkamera är överflödig). Kameran ska placeras
inomhus p̊a ett ställe där belysningen är konstant.

Högskolan i Halmstad kommer att förse en budget p̊a 2000 kr för att projektet
inte är emot n̊agot företag. Det är planerat att den summa pengar ska räcka för
projektet, eftersom det inte behövs s̊a m̊anga komponenter.

A.2.3 Analys av resultatet

För att analysera resultatet s̊a gäller det att observera hur m̊anga g̊anger algo-
ritmen upptäcker och räknar en eller flera personer och jämföra det med den
faktiska siffran. Efter analys av andra algoritmer i “Kunskapsläget”, hoppas vi
p̊a att uppn̊a en noggrannhet över 80% i v̊art system.

A.2.4 UtExpo

P̊a UtExpo demonstreras v̊art system. Tanken är att sätta upp en kamera med
en överblick av g̊angvägen vid b̊aset. Algoritmen ska köras p̊a en vanlig bärbar
dator som är ansluten till kameran.

1För mer om information om kameror, se artikeln “Camera Selection”[24]
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A.3 Tidsplan

I Tidplanen s̊a kan ni se den grova planeringen av projektet, se tabellen nedan.

TID VEM
Nr timmar Initialer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sa

1 50 alla 20 20 10 50
2 130 alla 20 20 30 30 20 10 130
3 50 alla 10 10 10 10 5 5 50
4 310 alla 5 10 25 25 35 25 20 20 20 20 25 30 25 15 10 310
5 100 alla 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 100
6 120 alla 10 10 15 10 10 5 5 5 10 20 10 10 120
7 15 alla 15 15
8 0
9 0

10 0
11 0
12 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
14 0
15 0
16 0
17 0
18 fr 0
19 on 0
20 0
21 0
22 on 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 fr 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0

800 0 0 41 42 42 42 42 41 41 42 41 41 41 42 41 41 42 41 41 40 41 15 0 800

Kurs: Examensarbete Datum: 2016-03-09 Granskad:
Projekt: Räkning av människor i Version: 0.5 Emil Andersson

rörelse med bildtolkning Utfärdare: Niklas Schedin
AKTIVITETER TIDPLAN (när), veckonummer

Beskrivning
Planering
Förstudie
Databas
Bildtolkning
Testning
Rapport skrivning
Redovisning

Möte
Möten med handledare

Milstolpar
Projektplan godkänd
Kravspecifikation klar
Databas klar
Bildtolkningsalgoritm klar
Halvtidsrapport klar
Slutrapport klar
Sluttest klar

Beslutspunkter
Val av utvecklingsmiljö
Sätt att detektera människor
Sätt att räkna människorna som går in/ut
Val av databas
Val av bildtolkning i 2D/3D

Summa antal timmar:
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Bilaga B

Kravspecifikation

B.1 Inledning

B.1.1 Syfte och m̊al

Syftet med projektet är att utveckla en algoritm som kan detektera människor
som passerar in och ut ur olika avdelningar i tex. ett varuhus ifr̊an flera bil-
der som är tagna fr̊an en kamera. Utifr̊an dessa bilder ska algoritmen räkna ut
människornas riktningar, s̊a programmet vet om de gick in eller ut ur byggnaden.
Mjukvaran ska ladda ner information om människoflödet till en databas.

Målet är att implementera en egen algoritm efter att ha studerat tre liknande
system med följande rapporter [7, 8, 10], för att bredda kunskapen inom omr̊adet
bildanalys.

B.1.2 Användning

Mjukvaran är tänkt att användas i alla situationer där behovet att räkna män-
niskor finns t.ex Användning i varuhus för att se vid vilka tidpunkter som kund-
flödet är som mest. o.s.v. Mjukvaran ska uppskatta antalet människor som befin-
ner sig i byggnaden. Denna informationen kan bland annat användas till mark-
nadsundersökningar.

B.1.3 Bakgrund

I liknande arbeten används olika metoder för att detektera människor och räkna
dem. Ett vanligt tillvägag̊angssätt för människodetektering i en bild är att först
separera förgrunden fr̊an bakgrunden. Därefter letar en algoritm efter typiska
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kännetecken p̊a människor, alternativt kan det antas att alla objekt i förgrunden
är människor.

Rapporterna [7, 8] använder först bakgrundssubtraktion för att separera för-
grunden fr̊an bakgrunden.

I [7] används en metod av bakgrundssubtraktion som kan filtrera bort skuggor
och snabba ljusförändringar. Metoden beskrivs i [25] och bygger p̊a “mixture of
Gaussian”[26].

I rapporten [8] används en bakgrundsmodell som kan uppdateras utfall att
nya statiska objekt har kommit in i scenen. Modellen uppdateras när skill-
naden mellan tv̊a hjälpbilder Imin(m,n) och Imax(m,n) överstiger ett inställt
tröskelvärde. Imin(m,n) och Imax(m,n) uppdateras d̊a ett max respektive min-
pixelvärde observeras. Tanken är att detta kommer inträffa allt eftersom ljuset
i bilden förändras. När det observeras ett objekt som skiljer sig mycket fr̊an
bakgrundsmodellen, tolkas det som ett rörligt objekt.

Istället för att använda en kamera finns det tidigare arbeten som fokuserat p̊a
att använda flera kameror. I rapporten [10] används tv̊a kameror för att utnytt-
ja djupseendet. Kamerorna är placerade i taket och är vinklade rakt ner mot
backen. De antar att högsta punkten p̊a objekten är människohuvuden. För att
effektivisera algoritmen används bakgrundssubtraktion för bättre kunna sp̊ara
människorna.

OpenCV[14] är ett bibliotek för bildtolkning som inneh̊aller funktioner för att
analysera bilder. Biblioteket finns till flera olika programmeringsspr̊ak s̊asom
C++, Java och Python.
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B.2 Systemöversikt

B.2.1 Grov översikt

Figur B.2.1: Översikt

B.2.2 Avgränsningar

Denna rapport kommer endast att fördjupa sig inom de olika metoder som
används i bildanalys för detektering och räkning av människor. Projektet kom-
mer inte fokusera p̊a att utveckla n̊agon h̊ardvara för systemet.

B.2.3 Generella krav p̊a hela systemet

Nedan följer projektets krav:

Nr Krav
1 Mjukvaran ska detektera och sp̊ara minst tv̊a människor i bilden.
2 Mjukvaran ska avgöra vilken riktning de detekterade

människorna färdas åt.
3 Mjukvaran ska räkna när en detekterad människa

passerar ett omr̊ade, beroende p̊a riktningen.
4 Algoritmen ska fungera att köras p̊a en vanlig PC.

58



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emil Andersson
Dataingenjör

Niklas Schedin
Dataingenjör


