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Abstract  
The purpose of the study is to investigate the possibility of using a video camera and the image 
processing algorithms to obtain data for simulation through tracking people’s movement. The 
theoretical frame of reference and literature studies are used to get an in-depth knowledge about 
simulation and how people are tracked with tracking algorithms. To investigate the possibility, a code 
has been created that uses image processing algorithms from OpenCv. These algorithms that have 
been used have been evaluated with four experiments in two different environments, one store 
environment and one industrial environment. The experiments have been used to record video on 
people’s movements in these two environments. The video recordings have been made with the 
created code and the image processing algorithms to analyze the performance of the tracking 
algorithms and if time can be obtained. The result of the analysis shows that the time can be obtained 
if a person is used in the video scene. The obtained times have been compared with manual time 
studies. The result shows that the average error is 0, 1 seconds and the standard deviation is 0, 27 
seconds. 

When there are more people that are being tracked in the video scene, the result shows that they are 
not possible to obtain times for simulation. This is because the algorithms are failing to track, factors 
such as joining, color, direction, occlusion and movement of static objects affect the tracking of the 
algorithms. This contributes that the times obtained are not reliable and thereby have not been 
compared with manual time’s studies. 
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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka möjligheten att använda en videokamera och bildbehandlings-
algoritmer för att inhämta data till simulering genom att spåra personers rörelse. Den teoretiska 
referensramen och litteraturstudie används för att få en fördjupad kunskap om simulering och hur 
personer spåras med spårningsalgoritmer. För att undersöka möjligheten har en kod skapats som 
använder bildbehandlingsalgoritmer från OpenCv. Algoritmerna som används har utvärderats med 
fyra experiment i två olika miljöer, en affärsmiljö och en industrimiljö. Experimenten har använts till 
att spela in videomaterial på personernas förflyttning i miljöerna. Videomaterialen har använts med 
den skapade koden och bildbehandlingsalgoritmer för att analysera spårnings-algoritmernas 
prestanda och om tider kan erhållas. Resultatet från analysen påvisar att tider kan erhållas om en 
person spåras i videoscenen. De erhållna tiderna har jämfört med manuella tidsstudier och påvisar att 
medelfelet är 0,1 sekunder och standardavvikelsen är 0,27 sekunder. När det är flera personer som 
spåras i videoscenen visar resultatet att de inte är möjligt att erhålla tider till simulering. Detta beror 
på att algoritmerna misslyckas att spåra, faktorer som samman-fogning, färg, riktning, ocklusion och 
förflyttning av statiska objekt påverkar spårningen på algoritmerna. Detta bidrar till att tiderna som 
erhålls inte är tillförlitliga och därmed har inte tiderna jämfört med manuella tidsstudier. 
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Introduktion 
Det här kapitlet beskriver bakgrunden och problembeskrivningen som kommer behandlas i detta 
projekt. Avgränsning för projektet kommer beskrivas samt projektet syfte och mål. Kapitlet innehåller 
även en beskrivning hur projektet kommer påverka den hållbara utvecklingen samt vilken metod ska 
användas för att uppnå projektets mål. Slutligen beskrivs rapportens disposition och upplägg.  

1.1 Bakgrund  
Ständigt förbättringsarbete är grunden för ett välmående företag och införskaffa nya metoder för 
insamling av data är ett intressant ämne. Oberoende om det är sjukhus, affärer eller industrier finns 
det ett intresse av datainsamling av personers rörelse som användas för att utföra förbättringsarbete 
och för att analysera hur personernas rörelse ser ut. Manuella tidsstudier är ett vanligt verktyg som 
används för att samla indata på personernas rörelse samt används även observationer för att analyser 
hur personernas rörelse ser ut. Observationer och manuella tidsstudier är däremot tidkrävande 
arbetsuppgifter som även påverkar det ekonomiska kapitalet för företagen att samla indata med. 
Eftersom världen utvecklats mer till användning av automatiserade tekniker har detta arbete tilldelats 
av Högskolan i Skövde för att undersöka möjligheten att använda videokamera för att erhålla 
datainsamling på personernas rörelse. Detta är en studie där fokusen är att implementera 
bildbehandlingsalgoritmer som används till att spåra personernas rörelse samt att erhålla automatiska 
tider genom att använda videokamera för att spela in videomaterial. Denna studie ska genomföras för 
att minimera de tidskrävande arbetsuppgifterna för att spåra personernas rörelse med manuella 
tidsstudier och observationer genom att istället använda bildbehandling och videokamera för att 
undersöka om dessa arbetsuppgifter kan automatiseras. Genom att automatisera dessa 
arbetsuppgifter bidrar det till att det ekonomiska kapitalet minskar men även att tider på personernas 
rörelse kan erhållas smidigare och mer noggrannare till skillnad med manuella tidsstudier.  

1.2 Problembeskrivning 
Videokameror i företag används för bland annat för övervakning och säkerhetsändamål. Det har 
däremot inte undersökt om det är möjligt att erhålla automatiska tider med bildbehandling och 
videokamera, där den insamlade data kan används till diskret händelsesimulering och andra typer av 
simuleringar för att optimera personers rörelse i en anläggning. Denna studie ska vara inriktad på att 
implementera spårningsalgoritmer och skapa koder som ska tillhandhålla automatiska tider genom att 
använda videokamera för att spela in videomaterial på personers rörelse.  

1.3 Mål och syfte  
Syftet med studien är att undersöka möjligheten att använda en videokamera och bildbehandlings-
algoritmer för att inhämta data till simulering. Målet med denna studie är följande: 

• Undersöka vilken indata som krävs till en diskret händelsesimulering. 
• Utföra experiment där data i form av video samlas in från olika miljöer. 
• Analysera videon med olika spårningsalgoritmer för att generera nödvändiga indata till 

simuleringen. 
• Utvärdera de olika spårningsalgoritmerna och jämföra resultatet med en tidsstudie.  
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1.4 Avgränsning 
Inom denna studie kommer det inte att undersökas vilka videokameror det finns för att uppnå studiens 
mål. Det kommer en tilldelad videokamera med modellen B59A till studiens mål. Avgränsningen i detta 
projekt är följande; 

• Använda Visual studio för att programmera och OpenCv för att implementera spårnings-
algoritmer. 

• Använda den tilldelade videokameran för att spela in video. 
• Experimentet utförs i två uppbyggda miljöer, en industrimiljö och en affärsmiljö. 

1.5 Metod  
En metod är ett tillvägagångsätt hur en undersökning ska genomföras för att öka möjligheten att lyckas 
med ett projekt. Enligt Harboe (2013) är det viktigt att klargöra vilken metod som ska användas i 
projektet, hur datainsamlingen ska genomföras samt hur analysen av resultatet ska undersökas. När 
en metod ska väljas till uppgiften är det viktigt att samla in kunskap om för- och nackdelar om de 
metodiska angreppsätten (Bell 2006). 

1.6 Vetenskaplig förhållningsätt 
Det vetenskapliga förhållningsättet är en process som används för experiment där syftet är att 
observera och svara på frågor. Denna metod är uppbyggd på flera steg som fokusera på de 
vetenskapliga frågorna inom examensarbetet. Figur 1 visar en överblicksbild på den vetenskapliga 
förhållningsättets olika steg. (Science Buddies 2019) 

Identifiera problem

Förberedande forskning

Konstruera 
experimentet

Analysera data 

Förmedla resultat
  

Figur 1 Vetenskaplig förhållningsätt 

Identifiera problem: Det första steget i det vetenskapliga förhållningssättet är att ställa en fråga på 
vad som ska observeras genom att identifiera ett problem (Christensen 2004). Däremot är det inte 
endast att hitta ett problem utan också begränsa problemet, vilket gör det mer sökbart (Christensen 
2004). Frågan som ska ställas ska vara intressanta att läsa och innehåller minst tre källor med 
information på subjektet som bygger på likadana frågeställning (Science Buddies 2019). Det är även 
viktigt att frågan går att mäta i variabler (Science Buddies 2019). 
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Problemet som ska undersökas i denna studie är om det är möjligt att använda videokamera och 
bildbehandling för att erhålla automatiska tider på personers rörelse som sedan kan användas till 
simulering men även till förbättringsarbete. 

Förberedande forskning: Detta stadie skapar designen till det identifierade problemet och är ett viktigt 
steg. Genom att planera hur frågan i föregående steg ska besvaras är det viktigt att hitta rätt 
information. Tidigare studier, forskningsartiklar och böcker kan användas för att hitta information som 
hjälper till att besvara frågan. (Science Buddies 2019) 

För att skapa designen till det identifierade problemet i denna studie ska bland annat forskningsartiklar 
och böcker studeras för att få en fördjupande kunskap inom bildbehandling och simulering. 
Litteraturstudien ska användas till för att undersöka hur tidigare studier har genomfört liknande 
frågeställning som denna studie. Det ska genomföras för att få en kunskap om vilka slutsatser de 
tidigare studier har kommit fram till och hur det identifierade problemet har genomfört.  

Konstruera experimentet: När designen av den förberedande forskningen genomföras är det viktigt 
att genomföra flertal viktiga beslut hur den verkliga konstruktionen av experimentet ska genomföras. 
Detta steg ska genomföras innan någon data samlas in, det behöver bestämmas deltagare, 
instruktioner, utrustning och material som behövs till experimentet konstruktion. När dessa beslut är 
fastställda är det möjligt att genomföra datainsamling förutsatt att stegen är genomförda. (Christensen 
2004) 

Problemet i denna studie ska undersöka i två uppbyggda miljöer som ska användas till att spela in 
videomaterial på hur personerna i miljöerna förflyttas. Den ena är affärsmiljö som kommer bestå av 
flera bord som personerna i experimentet har som instruktion att förflyttas till och göra kortare stopp. 
Det ska genomföras flera experiment i affärsmiljön som ska spelas in med videokameran. Det ska totalt 
genomföras tre experiment, den ena kommer bestå av en person som förflyttas i miljön sedan kommer 
experiment med två och fyra personer genomföras. 

Den andra miljön kommer genomföras i en uppbyggd industrimiljö där två personerna ska använda i 
experimentet. Personerna i industrimiljön ska montera en gokart med verktyg och delar som behövs 
för att montera gokarten. Personerna kommer ha separata instruktion för att utföra monteringen, den 
ena personen ska ha som uppgift att montera de främre delarna av gokarten och den andra personen 
ska montera de bakre delarna.  

Anledningen till att experiment ska genomföras i två uppbyggda miljöer är för att kontrollera hur den 
skapade koden fungerar under olika förutsättningar. För att fastställa problem som kanske inte 
uppkommer i den andra miljön.  

Analysera data och dra slutsatser: När konstruktionen av experimentet har genomfört behöver den 
insamlade data analyseras och tolkas för att identifiera ett svar på det identifierade problemet. Det 
finns flera olika verktyg och metoder för att analysera indata det är däremot upp till användaren att 
tolka värdena att den tilldelade data är pålitlig eller inte. (Christensen 2004) 

De inspelade videomaterialen från att experimentera ska användas för att analysera data. Detta steg 
kommer att genomföras genom att implementera spårningsalgoritmer från OpenCv till den skapade 
koden som utvecklas i programmeringsplattformen Visual Studio. Det som kommer att analyser är hur 
spårningsprestandan är på de implementerade spårningsalgoritmerna. Det ska även analyseras om de 
erhållna tiderna från den skapade är tillförlitliga och relevanta för att användas till simulering. För att 
kontrollera om de erhållna tiderna från de skapade koderna är tillförlitliga kommer tiderna att jämföras 
med manuella tidsstudier. Datainsamlingen med manuella tidsstudier kommer att genomföras med 
metoden Snap-back. Denna metod används för att skapa en tidsstudie med hjälp av ett tidtagarur som 
nollställs för varje ny mättning. Varje ny mättning klockar tiden deltagaren befinner sig inom ett visst 
område och tiden deltagaren befinner sig utanför området. När de manuella tidsstudierna har 
genomfört kommer standardavvikelsen och varians beräknas för att kontroller hur stor avvikelse det 
är mellan de manuella tidsstudierna och de automatiska tiderna som erhålls från de skapade koderna.  
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Förmedla resultatet: Det slutliga steget inom den vetenskapliga förhållningsättet är att resultatet från 
analysen förmedlas, presenteras och redovisa. (Science Buddies 2019) 

Resultat förmedlas utifrån analysen som genomförts och varje resultat presenteras utifrån 
experimentens antal deltagare. Först ska resultatet från en person i affärsmiljö presenteras eftersom 
detta resultat sättet grunden till resterande resultat av experimenten. Därefter kan resterande 
experiment presenteras. Utifrån resultatet kommer det genomföras en diskussionsdel av hela 
examensarbetet och en slutsats. 

1.7 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling fick sin spridning år 1987 från Brundtlandskommissionen som publicerade 
rapporten ”Vår gemensamma framtid” och presenterades inför FN världskonferens inom miljö och 
utveckling. Rapporten beskrev en definition för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en plan för att 
uppnå nutidens behov samtidigt som efterkommande generationer inte ska behövas påverkas negativt 
av dessa beslut. Gröndahl och Svanström (2011) påpekar att hållbar utveckling kan delas in i tre olika 
kategorier som är sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter, se figur 2. (Gröndahl & Svanström 
2011) 

 

Figur 2 Tre hållbara aspekter 

Ekologisk hållbarhet handlar om att spara på miljöns resurser utan att påverka den nästkommande 
generationen förutsättningar. Naturens tillgångar som vatten, skog och åkrar är exempel på de 
förutsättningarna som behövs för att nästkommande generationer ska kunna bygga upp ett 
fungerande samhälle. 

Social hållbarhet handlar om mänsklighetens behov, sociala förväntningar och utveckling. Varje person 
har sin egen identitet med meningsfullhet och frihetskänsla. (Ammenberg 2012) 

Ekonomisk utveckling är definierat som hushållning med knappa resurser genom att skapa en stabilitet 
och långsiktigt plan i samhällets ekonomiska system. Ett företag måste fundera hur resurser ser ut i 
framtiden samt hur tjänsten eller varan som säljs påverkar framtidens hushåll. (Ammenberg 2012) 

Examensarbetet är en studie som bygger på undersökning och kommer inte att implementeras i 
verkligheten. Implementeras däremot denna studie i framtiden kan de följande aspekterna påverka 
den hållbara utvecklingen: 

- Den sociala aspekten påverkas genom att människor kan känna ett visst obehag att bli filmade. 
Det kan finnas känsliga platser som tillexempel på sjukhus där en patient inte vill visa vilken 
avdelning hen ska till. Inom företag kan den sociala aspekten påverkas positivt genom att 
övervaka och analysera rörelsemönster t.ex. hur individerna går eller handlar vilket kan bidra 
till bättre upplevelser nästa gång en person kommer till affären eller arbetet. Platser med 



Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Högskolan i Skövde                                                                                  Adel Saiti & Jonas Ringbom 
 

15 
 

mycket rörelser kan flyttas närmre utgångar eller om kunder inte hittar en viss hylla kan 
omplacering av hyllorna genomföras för att hitta lättare.  

- Den ekonomiska aspekten påverkas positivt eftersom det kan generar till att mindre 
arbetskraft behövs vid en observation hur kunder eller arbetare förflyttats inom en lokal. 
Istället för att en arbetare behöver genomföra hela processen och samla in data finns det 
redan klar data, vilket generar till besparad arbetstid vilket är kopplat till en ekonomisk 
besparing.  

- Den ekologiska hållbarheten påverkas inte av implementering av videospårningssystem. 

1.8 Rapportens disposition 
Rapportens disposition hjälper läsaren som vill ha en kort sammanfattning vilka kapitel som är mest 
relevanta att läsa beroende på hur insatt läsaren är inom området. 

 Kapitel  Beskrivning  

1. Introduktion Bakgrundsbeskrivning av 
projektet samt mål, syfte 
metoder som har satt inom 
projektet.  

2. Teoretisk referensram Fakta till studien 

3. Litteraturstudie  Undersöker tidigare studier 
inom området  

4. Genomförande Presentera studiens 
uppbyggda miljöer, 
experiment och hur koden är 
uppbyggd 

5. Resultat och analys Data som den skapade koden 
samla in och analys av data 

6. Diskussion Här diskuteras vad som kommit 
fram  

7. Slutsats Hur studien mål har uppnåtts  
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2 Teoretisk referensram  
Den teoretiska basen beskriver de ingående delarna som berör studien. Den teoretiska referensramen 
ger den grundläggande kunskapen om simulering, datainsamling, system som används till video-
spårning och olika algoritmer som beskriver hur objekt detekteras, klassificeras och spåras.  

2.1 Simulering  
Simulering är ett verktyg för att analysera system utan att i hög grad påverka verksamhetens 
ekonomiska resurser. En simulering är en imitation av processer eller system av den verkliga världen. 
Simulering används till att analysera effektiviteten av en förbättring men även vilket beteende det 
nuvarande systemet innehar. En simuleringsmodell delas in i två olika kategorier, diskret simulering 
och kontinuerlig simulering. Enligt Law (2007) kan ett system i praktiken inte vara helt diskret eller 
kontinuerligt. Det klassas ändå som någon av de två systemtyperna beroende på vilken system typ som 
är dominant. (Banks, Carson, Nelson & Nicol 2009) 

Diskret händelsesimulering är en modell av ett system med variabler som endast förändras vid 
diskreta tidsperioder. Ett exempel på diskret simulering är antalet kunder som kommer in i en affär. 
Antalet kunder som kommer in varierar vid separata tidpunkter vilket är en diskret händelse.  

Kontinuerlig simulering innebär att variablerna förändras kontinuerligt med hänsyn till tiden. Ett 
exempel på en kontinuerlig simulering är en bil som färdas framåt, bilens position och hastighet 
förändras konturligt med hänsyn till tiden.   

2.2 Uppbyggnad av simuleringsmodell 
Ett svårt och viktigt steg när en simuleringsmodell skapas är datainsamling. Indata till simulering 
behöver vara relevanta och konkreta samtidigt som data måste komma från en pålitlig och uppdaterad 
källa. (Banks et al. 2009) 

Enligt Law (2007) finns det olika metoder som används till att inskaffa rätt indata till en 
simuleringsmodell. De metoder som används är enligt följande: 

• Empirisk distribution använder sannolikhetsfördelade indata med ett minimum och maximum 
(Law 2007). Distributionen kan vara både diskret eller kontinuerlig och representerar värden i 
provdata (Banks et al. 2009). Eftersom det finns ett min- och max-värde lämpar sig inte 
metoden för alla scenarier. Distribution kan användas när det inte finns efterfrågan att 
fastställa slumpmässiga variabler inom några parametriska fördelningar (Banks et al. 2009). 

• Historisk distribution också kallad ”trace driven simulation” är en modell som använder 
historiska data direkt i simuleringsmodellen. En simuleringsmodell som använder 
historikdistribution kan endast återge vad som har hänt historiskt. (Law 2007)  

• Teoretisk distribution använder teoretiska indata som består av ett antal hypotetiska tester 
som används för att besluta om en händelse kommer uppstå. Teoretisk distribution är inte 
begränsad av minimum eller maximumvärden. Vilket är lämpligt för att till exempel utvärdera 
när en maskin behöver service. (Law 2007) 
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2.3 Validering av simuleringsmodell 
Vid validering av en simuleringsmodell krävs in- och utdata som kan jämföras med det verkliga 
systemets in- och utdata. För att säkerhetsställa validering kontrolleras simuleringens indata mot det 
verkliga systemets indata och samma angående utdata från systemen. Påvisar resultatet att utdata 
efterliknar det verkliga utdata är modellen giltig och har större pålitlighet. När modellen visar en 
verklighetstrogen data kan justeringar av modellen genomföras för att eftersträva önskade utdata. 
Figur 3 visar en överblicksbild på jämförelsen av data, metoden kallas inspektionsmetoden. (Law 
2007) 

 

Figur 3 Inspektionsmetoden, fritt tolkad från Law (2007) 

2.4 Indata från videospårning 
Vid insamling av data med videokamera och spårningsprogram är en viktig faktorförmåga att samla in 
data genom att spåra och upptäcka objekt i en videoscen. Objekt inom videospårning är oftast 
personer eller djur som befinner sig i rörelse. Videospårningsprogrammet beräknar vart objektet är 
lokaliserat under en tidsperiod och därmed samlar indata till systemet. Utmaningen med att skapa ett 
program som samlar in data med videospårning är videokamerans förmåga att spåra objekten av 
intresse samtidigt hantera en videoscen med distraherande objekt. För att undvika den utmaningen 
bör följande faktorer betraktas innan en kod designas för videospårning. Figuren 4 visar vilka faktorer 
som kan påverka programmets spårningsfunktion. (Maggio & Cavallaro 2011) 
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Figur 4 Faktorer som kan påverka spårningsfunktion, fritt tolkad från Maggio och Cavallaro (2011) 

• Förändring i figuren: Objektet i videoscenen har ett varierande framträdande. Exempel när 
en människa vrider på sig kan det påverka svårigheten att spåra personen. (Maggio & 
Cavallaro 2011) 

• Omgivande belysning: Färgen på omgivningen kan påverkas av ljuset som sen påverkar 
spårningen av måltavlan. Den här typen av svårighet brukar uppstå i utomhusscener. 
Omgivningens ljusförändring kan bero på att moln skymmer solen som kan påverka 
spårningen av måltavlan. Vinkeln på ljusets riktning kan också påverka hur objektet som 
spåras framträds i videoscenen. (Maggio & Cavallaro 2011) 

• Brus: Beroende på den inbyggda sensorns kvalité i videokameran kan bildsignalen påverkas 
av brus. Observationen på objektet kan försämras vilket leder till att även prestandan på 
spåraren blir sämre. (Maggio & Cavallaro 2011) 

• Ocklusion: Ocklusion uppkommer när måltavlan rör sig bakom stillastående objekt. Det 
uppstår även när andra rörliga objekt skymmer siktet på måltavlan som spåras. För att lösa 
utmaningen med ocklusion kan olika tillvägagångsätt tillämpas beroende på vilken typ av 
ocklusion det handlar om. Uppstår en partiell ocklusion som påverkar en liten del av 
spårningsområdet, denna utmaning kan lösas med spårningsalgoritmer. I en total ocklusion 
kan utmaningen lösas genom resonemang eller att använda flera hypotetiska metoder. 
Information om rörelsebeteende och tidigare fall med ocklusion kan agera som hjälpmedel 
för att få en validerad beräkning. (Maggio & Cavallaro 2011) 

• Återidentifiering: Ett problem som kan uppstå när spårningen misslyckas är en 
återidentifering av den spårade personen. Detta är en process i programmet som avgör om 
individen i videoscenen har spelats in vid tidigare skede och hör ihop med samma scenarier. 
(Liciotti, PaoLanti, Frontoni, Mancini & Zingaretti 2017) 
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2.4.1 Spårningsmetoder  
Beroende på vilken typ av objekt som data samlas in från finns det olika alternativ. Enligt Maggio och 
Cavallaro (2011) kan datainsamling med videospårning kategoriseras till tre olika grupper:  

• Manuell spårning: Videospårningen utförs av en person vilket resulterar till en hög 
noggrannhet och en bra spårning av objektet. Användningsområdena är bland annat 
filmproduktioner, en arbetare filmar en person och spårar endast denna person. Manuell 
spårning lämpar sig för mindre datainsamlingar eftersom kostnaderna blir stora vid större 
videoinsamling. (Maggio & Cavallaro 2011) 

• Automatisk spårning: Algoritmer används för att spåra objekt och samla indata. Spårningen 
kan användas till automatisk spårning av en individs ansikte men är också lämplig till att spåra 
rörliga objekt. Automatisk spårning är än idag ett forskningsområde eftersom det finns 
svårigheter med att programmera algoritmer. (Maggio & Cavallaro 2011) 

• Interaktiv spårning: Samspel mellan en helautomatisk spårning och en manuell spårning. Den 
interaktiva spårningen använder en person som integrerar med det automatiska systemet, 
genom att bestämma vilket objekt det automatiska systemet ska spåra för användaren. Detta 
utförs av en användare som skriver in i systemet vilket objekt som ska spåras och därefter sker 
resterande spårning automatiskt. En interaktiv spårning sparar tid till användaren eftersom 
alla bildrutor i videoscenen utvärderas av systemet för att spåra en persons rörelse med 
automatisk spårning. (Maggio & Cavallaro 2011) 

2.5 Algoritmer till videospårning 
Enligt Parekh, Thakore och Jaliya (2014) spåras objekt genom att implementera objekt detektion, 
objekt klassificering och objekt spårning. De tre huvudstegen kan lösas på olika sätt beroende på vad 
som vill åtstadskommas när ett objekt ska spåras. Figur 5 illustrerar hur de tre stegen är 
sammankopplade till varandra och deras respektive algoritm. Samtliga algoritmer i följade kapitel är 
metoder för att detektera, klassificera och spåra rörliga objekt i en videoscen.  
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Videosekvens 

Objekt 
detektion 

Objekt 
klassificering 

Objekt Spårning 

Background
Subtraction

Optical Flow

Frame Differencing

Formbaserad

Rörelsebaserad

Färgbaserad

Djupinlärning

Point-tracking

Kernel-tracking

Silhouette-tracking
  

Figur 5. Olika metoder för att spåra objekt, fritt tolkad från Parekh et al., (2014) 

2.6 Algoritmer för objektdetektion  
Objektdetektion är en samling algoritmer vars primära syfte är att hitta objekt av intresse i en 
videosekvens eller bild genom att separerar rörliga objekten i en videoscen från bakgrunden (Prajapat 
& Galiyawala 2015). Tillvägagångsättet för att separera rörliga objekt kan utföras på olika sätt 
beroende på vad som eftersträvas för att uppfylla krav som ställs på algoritmen. Objektdetektion 
används för att erhålla Information från objektets utseende, placeringen i den föregående bildrutan, 
vilken riktning objektet har och hastigheten. Det bidrar till att detektionsalgoritmerna erhåller en 
större kunskap och information om objektet (Mallick 2018).  
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Tabell 1 Objekt detektion för- och nackdelar, fritt tolkad från Prajapat och Galiyawala (2015) 

Algoritmer

Background 
Subtraction 

Gaussian Of
Mixture 

Approximate
Median

Optical Flow

Frame Differencing

Fördelar  

+ Kräver lite minne - Klarar inte av objekt med ljud 

+ Kräver inte fullt motsvarande 
bakgrundsmodellering 

- Kräver en buffert med den senaste 
pixel 

+ Tillhandhåller en komplett rörelse 
information  - Kräver stora uträkningar 

+ Enklaste metoden som har en bra 
prestanda för statisk bakgrund - Kräver en bakgrund utan rörelse 

Nackdelar 

 

Frame differencing  
Objektdetektionen frame difference beräknar skillnaden mellan två efterföljande bilder och är en 
förenklad vaiant av background subtraction. Algoritmen använder den föregående bildrutan (t-1) som 
en bakgrundsbild och jämför med den nuvarande bildrutan (t). Eftersom algoritmen konstant ändrar 
bakgrundsbild kan algoritmen inte detektera ett objekt som stannar i videoscen. Fördelarna med 
algoritmen är en mindre komplex beräkning. (Gupta, P. Singh & Gupta, M 2014). Figur 6 visar en 
överblicksbild hur frame differencing fungerar hämtad från Gupta et al. (2014).  

 
Figur 6 Frame differencing, från Gupta et al. (2014) 

Optical Flow  
Algoritmen hittar rörliga objekt genom att beräkna hastigheten på alla pixlar i en bild. Objektets rörelse 
hittas med hjälp av punkter över en viss hastighet. Fördelen med algoritmen är att den ger en 
fullständig information och detektion av de rörliga objekte. Nackdelarna med algoritmen är 
bruskänslighet, långsam beräkning samt att algoritmen inte detektera rörelser i realtid (Rakibe & Patil 
2013). Chauhan och Krishan (2013) påpekar också att algoritmen  inte detekterar de exakta konturen 
av rörliga objekten i videoscenen. 
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Background subtraction 
Algoritmen detekterar objekt genom att beräkna variationer mellan den nuvarandra bildrutan och en 
skapad referensmodell. En referensmodell är en bakgrundsbild utan några rörliga objekt, detta 
medföratt algoritmen tillhandahålla en fullständig information om objektet. Denna algoritm detekerar 
även objekt som är stillastående eftersom objektet inte tillhör den skapade referensbilden. 
Algoritmens nackdel är känslighet för förändringar som sker i den yttre miljön. Detta beror på att 
algoritmen använder en referensmodell som lätt upptäcker mindre förändringar. (Parekh et al. 2014) 

Bakgrundssubtraktion kan delas in i två algoritmer, den ena algoritmen är Approximate median som 
filtrerar bakgrundspixlar i de tidigare bildrutorna och beräknar medianen. Den andra är Gaussian of 
Mixture som filtrerar alla objekt och varje pixel representeras av en samling av funktioner som sedan 
bildar en sannolikhetsfördelning. (Prajapati & Galiyawala 2015) 

2.7 Algoritmer för objektklassificering 
Klassificering används för att beteckna exempelvis personer, djur eller fordon som detekteras i en 
videoscen. Ett objek kan klassificeras med   form (Shape-based classification), rörelse (Motion-based 
classification), färg (Color based classification) och djupinlärning (deep learning classification).  

Formbaserad klassifikation 
Enligt Hota, Venkoparao och Rajagopal (2008) har formbasering en betydelsefull roll inom objekt-
klassificering och är en av de vanligaste klassificering för rörliga objekt. Klassificering använder former 
för att detektera objekt där rörelserna representeras av punkter, begränsningsbox och blobar (Parekh 
et al. 2014). En blob är flertal ihopsatta pixlar i en bild som har något gemensamt med varandra, till 
exempel att alla pixlar är gråa (Mallick 2018). Figuren 7 visar frombaserad klassificering med blobar på 
personer och bilar från Hota et al., (2007). 

 

Figur 7 Blobar av personer och bilar, från Hota et al. (2007). 
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Rörelsebaserad klassifikation  
Klassificeringsmetoden bygger på objektets rörelsemönster. Algoritmer skiljer på statiska objekt och 
objekt som är i rörelse i en bildruta. (Paul, Haque & Chakraborty 2013). Fördelen med rörelsebaserad 
klassifikation är att objekt i rörelse inte behöver definieras däremot har klassificeringen svårt att 
identifiera människor som är stillastående (Parekh et al. 2014). Roach, Mason och Pawlewski (2001) 
använder rörelsebaserad klassifikation på tecknade seriefigurer för att klassificera rörelser. Figur 8 
visar ett exempel av rörelsebaserad klassifikation. 

 

Figur 8 a) Första bildrutan. b) Andra bildrutan. c) Statiska objekt blir vita och rörliga objekts 
konturer blir mörka. Från Roach et al. (2001) 

Färgbaserad klassifikation 
Algoritmer klassificerar objekt som detekteras med hjälp av objektets färg. För att klassificera objekt 
och spåra objekt i en videoscen används färghistogram. Diagrammet används för att jämföra pixlar i 
den nuvarande scenen genom att hitta ett område som efterliknar området som ska spåras (Parekh et 
al. 2014). Figuren 9 använder färgbaserad klassifikation för att spåra objekt i rörelse, genom att rita ut 
en röd begränsningsbox runt objekt. 

 

Figur 9 Color- based classification av bil, från Abdelali et al. (2014) 
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Djupinlärning klassifikation 
Denna klassifikation som kräver stora mängder data om objektet och omgivningen som ska spåras för 
att träna klassifiseringen. För att träna klassificeringen behövs det flera exempel på bilder eller 
videoklipp. Träningen av klassificeringen kan bestå av  objektets form, rörelse och färg. (Wei, Laszewski 
och Kehtarnavaz 2018)  

Convolution Neural Network (CNN) är en populär algoritm att använda inom djupinlärning. CNN är en 
typ av makininlärning vilket är en modell som lär sig att utföra klassificationern direkt på bilder, video, 
text eller ljud. Algorimten är bland annat bra på igenkänning av ansiktet, scener och mönster på bilder. 
(Mathworks.com 2019) 

2.8 Algoritmer för objektspårning 
Spårning används för att hitta ett objekt i efterföljande bildrutor från en video. Spårningsalgoritmer 
använder den erhållna kunskapen och informationen om objektet från detektionsalgoritmerna för att 
förutsäga objektets lokalisering i den nästkommande bildrutan. En fördel med spårningsalgoritmer är 
att vissa klarar av att hantera ocklusion som inträffar i videoscenen. Tabell 2 visar olika typer av 
objektspårningsmetoder. (Mallick 2018) 

Tabell 2 Typer av objektspårningsmetoder, fritt tolkad från Parekh et al., (2014) 
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2.8.1 Point Trackning 
Point tracking spårar objekt som är i rörelse med punkter genom att utvärdera positionen och rörelsen 
av punkten som spåras. Point tracking utvärderar därefter punkternas rörelsebana genom att para 
ihop en punkt med en annan punkt. Enligt Ågren (2017) kan komplexa problem uppstå med point 
tracking vilket förekommer när det uppstår ocklusion i videoscenen eller återidentifierings fel. (Ågren 
2017) 

 

 

Figur 10. Linjerna representerar punkternas korrespondenser i tid, från Athanesious & Suresh 
(2012) 

Kalman filter  
Algoritmen använder matematiska ekvationer för att gissa objektets tillstånd i en process, genom att 
bedöma objektets tillstånds i tidigare, nuvarande och framtida tillstånd (Parekh, et al. 2014). Därefter 
beräknar algoritmen ut fel och estimerar vart nästa punkt är lokaliserad i processen vid en viss 
tidpunkt. Algoritmer ger sedan en feedback i form av mätningar med de matematiska ekvationerna 
(Parekh, et al. 2014). Enligt Athanesious och Suresh (2012) kan Kalmanfilter hantera brus som uppstår 
i en videoscen och hantera fleratal objekt som skall spåras. 

Particle filtering   
Algoritmen använder konturer, färger, mönster och funktioner för att spåra objekt. Algoritmen består 
av variabler som genererar befintliga tillstånd och antalet partiklar innan metoden fortsätter med 
nästkommande variabel. Particle filter använder flera hypoteser och rörliga modeller till att förutse 
lokaliseringen av objektet. Det bidrar till att algoritmen tillhandhåller ett bättre spårningsresultat när 
ocklusion uppstår och bakgrunden är komplex. (Nirav 2014) 

Multiple hypotheses trackning är en iterativ process som observerar flera bildrutor för att erhålla en 
punktspårning. Processen börjar med en uppsättning av befintliga spårhypoteser, som förutsäger var 
det spårade objektets position kommer vara lokaliserad i den nästkommande bildrutan. De 
förutsägande hypoteserna beräknar sedan distansen mellan spårningspunkterna. Algoritmen kan 
spåra flera objekt och hantera ocklusion. (Nirav 2014) 
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2.8.2 Kernel tracking  
Kernel tracking är en algoritm som är baserad på att beräkna rörelsen på ett objekt genom att spåra 
ett område i bilder. Algoritmen beräknar rörelsen på objekten från en bildruta till en annan bildruta. 
För att spåra objekten kollar algoritmerna på utseende och form. Rektangel- och ellipsmallar används 
för att representera objekten. När Kernel tracking används för att spåra objekt finns det olika 
tillvägagångssätt. Nedan presenteras fyra olika algoritmer baserad på Kernel tracking. (Ågren 2017) 

Simple Template Matching  
Algoritmen söker igenom en bildruta för att hitta områden som matchar med en modell (template). 
För varje pixel i bildrutan beräknas ett mått på likheten mellan modellen och ett område runt pixeln. 
Om modellen finns i bildrutan kommer likheten att vara stor och koordinaterna där modellen återfinns 
kan erhållas. Detta kan användas för spårning genom att skapa en modell över det spårade objektet. 
(Nirav 2014) 

Figur 11 använder template matchning på en bild för att hitta blomman. En fördel med algoritmen är 
att den är enkel att använda. Nackdelarna är att den är långsam och känslig för rotation och 
skalförändringar i bilden.(Ahuja & Tuli 2013) 

 

Figur 11 A) Nuvarande bildruta. B) Objektet av intresse definieras (template). C) Algoritmen spårar 
blomman med en svart begräsningsbox, från Ahuja och Tuli (2013) 

Mean shift method  
Algoritmen söker efter områden i den nuvarande bildruta som efterliknar objektet av intresse. 
Objektet av intresse representeras av ett histogram och används för att flytta spårningen till området 
som har mest likheter i bildrutan. För att beräkna området som efterliknar objektet mest används 
sannolikhetsberäkning på bildrutans pixelfärg till att kontrollera likheten med den förekommande 
bildrutans pixelfärg. (Nirav 2014)  

Problemet med beräkningen är att det spårade objektet mestadels behöver en färg under hela 
videoscenen och det får inte förekomma liknade objekt i videoscenen (Athanesious & Suresh 2013).  

Support vector machine  
Support vector machine är en algoritm som behöver negativa och positiva träningsvärden. Ett positivt 
träningsvärde är ett objekt som spåras och ett negativt träningsvärde är allt annat som inte spåras. 
Träningsvärdena till algoritmen används för att beräkna var objektet rör sig. Figur 12 illustrerar en 
vector machine hämtad från Persson (2015). Algoritmen matas in med positiva och negativa 
träningsvärde för att förutspå linjära rörelse av objektet. Algoritmen beräknar tre vägval som används 
till att representera negativa träningsvärde med ringar och positiva med fyrkanter. Nackdelen med 
algoritmen är att den endast hantera partiell ocklusion och enkla bildrutor. (Persson 2015) 
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Figur 12 Support vector machine, från Persson (2015) 

Layering based tracking  
Layering based tracking används när flera objekt spåras och ockultation av objekt kan uppstå (Nirav 
2014). Algoritmen använder flera lager av spårning där lager innehåller bakgrund, spårade 
objektellipsoid och rörelser (Nirav 2014). Varje objekts sannolikhet beräknas utifrån rörelser och 
ellipsoid (Nirav 2014). Enligt Zhou och Tao (2013) funkar algoritmen bra att spåra flera personer när 
det inte förekommer ocklusion, när det förekommer rörlig ockultation eller olika bakgrundsobjekt är 
algoritmen bristfällig. 

2.8.3 Silhouette Based Tracking 
Ett objekt kan bestå av komplicerade former som t.ex. händer, fingrar och axlar som inte kan definieras 
av enkla geometriska former. Silhouette based tracking ger en exakt formbeskrivning av objektet som 
spåras. Syftet med denna algoritm är att finna objektets område i varje bildruta med en objektmodell 
som genereras i tidigare bildruta. Nedan beskriver Nirav (2014) två förekommande algoritmer baserad 
på silhouette based spårning. (Nirav 2014) 

Contour Tracking är en iterativ process som använder konturer i föregående bildruta för att bestämma 
objektets position i den nuvarande bildrutan. Konturprocessen som algoritmen använder kräver att 
viss mängd av objekt i den föregående bildrutan täcks över med objektets region.Därefter beräknas 
objektets nuvarande position vid en viss tidpunkt och konturerna minimeras med minimerings-
tekniker. (Nirav 2014) 

Shape matching method utför spårning på liknande sätt som simple templet matching. Algoritmen 
undersöker objektmodellen i den befintliga bildrutan och hittar matchande silhuetter (konturer) som 
har detekterats i två bildrutor. För att hitta matchande silhuetter fungerar det på liknande sätt som 
point matching. Dennna algoritm kan endast hantera att spåra ett objekt i videoscenen. (Nirav 2014) 

2.9 OpenCv  
Open Source Computer Vision Library är ett allmänt bibliotek som innehåller mer än 2500 algoritmer 
inom flertal olika områden. Biblioteket innehåller bland annat objektdetektering, ansiktsigenkänning, 
identifiera objekt samt spåra rörliga objekt. Mallick (2018) presenter åtta relevanta algoritmer för 
spårning av objekt. 
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BOOSTING: Algoritmen tränas med positiva och negativa exempel på objekt. Ett positivt exempel är 
en begränsningsbox som tillhandahålls av användaren genom att markera objektet eller av en 
objektdetekteringsalgoritm. Det som är utanför den markerade begränsningsboxen behandlas av 
algoritmen som bakgrund och är ett negativt exempel på objekt. Boosting algoritmen spelar in alla 
pixlar samtidigt genom att lokalisera första pixelområdet till den senaste pixel lokaliseringen. Den 
senaste lokaliseringen av objektet behandlas som det maximala värdet på objektet och när fler 
bildrutor kommer in i videon uppdateras algoritmen med ytterligare data. (Mallick 2018) 

Algoritmen består av fyra huvudsakliga steg för att spåra objekt se figur 13 hämtad från Grabner,H. 
Grabner,M. och Bischof (2006).  

 

Figur 13 a) Ange positionen på objektet som ska spåras. B) Utvärderar antalet positiva exempel i 
bildrutan. C) Analysera exemplen i en konfidenskarta för att uppskatta den sannolika positionen 

för objektet. D) spårningen uppdateras, från Grabner et al. (2006) 

Enligt Mallick (2018) har denna algoritm dålig spårningsprestanda och att misslyckade spårningar är 
vanligt förekommande. Mallick (2018) rekommenderar att det är bättre att använda moderna 
spårningsalternativ som t.ex. MIL och KCF 

MIL: Multiple Instance Learning (MIL) baserar på algoritmen BOOSTING som i sig är baserad på 
template tracking. Algoritmen utvärderar små regioner runt den markerade begränsningsboxen och 
den aktuella positionen för objektet, genom att använda positiva och negativa ”bags”. En positiv bag 
innehåller centraliserade bildrutor som är lokaliserade på objektets aktuella position och små områden 
runt det positionerande objektet. En bag är negativ när det inte finns något positivt värde av objektet. 
Figur 14 visar positiva bags med gröna begränsningsboxar och negativa bags med röda begränsnings-
boxar. (Babenko, Yang & Belongie 2009) 

 

Figur 14 Positiva bags (X1), negativa bags (X2, X3), från Babenko et al. (2009)  
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Algoritmen fungerar även om spårningen av den aktuella positionen inte är exakt eftersom det finns 
goda möjligheter att en bildruta är lokaliserad på objektets aktuella position. Algoritmen kan hantera 
partiell ocklusion men inte full ocklusion eftersom algoritmen inte kan återidentifiera objekten. 
(Mallick 2018) 

KCF: Algoritmen Kernelized Correlation Filters (KCF) är baserad på Kernel based tracking och fungerar 
på liknande sätt som BOOSTING och MIL (Henriques, Caseiro, Martins & Batista 2015). Skillnaden är 
att denna algoritm använder mer avancerade matematiska egenskaper för att skapa en snabbare 
spårningsmetod. Algoritmen rapporterar misslyckade spårningar bättre och är mer exakt. Däremot kan 
inte algoritmen återidentifiera objekt när ha full ocklusion som uppstår i videoscenen. (Mallick 2018) 

TLD: Algoritmen består av tre komponenter som är tracking, learning och detection (TLD). Spårningen 
är baserad på simple templet matching och spårar objektet från en bildruta till den nästkommande 
bildrutan (Kalal, Mikolajczyk & Matas 2012). Detektion lokaliserar objekt som framträder i den 
observerade bildscenen och korrigerar trackning komponenten till det lokaliserade objektet. De 
detekterade felen som uppstår korrigeras med inlärningskomponenten för att undvika åter 
uppkommande fel. När flera personer framträder i videoscenen kan spårningskomponenten spåra en 
annan individ än den individen som är till intresse. En annan nackdel är att algoritmen spårar objekt 
utanför den markerade begränsningsboxen. Däremot kan spårningskomponenten spåra objekt över 
en större skala, när objektet är i rörelse samt när det uppstår ocklusion. TLD algoritmen är mer 
passande för att spåra objekt som är i bakgrund av ett annat objekt i videoscenen. (Mallick 2018)  

MedianFlow: Spårningsalgoritmen är baserad på Kernel tracking och kan spåra objektet både framåt 
och bakåt riktningen och mäter avvikelsen mellan de två riktningarna. Figur 15 är två bilder där 
algoritmen spårar i framåt och bakåt riktning. Bilden till vänster har två punkter som detekterats, punkt 
1 kan återfinnas i andra bildrutan av spårningsalgoritmen. Däremot kan punkt 2 inte återindetifieras i 
den andra bildrutan istället hittar spårningsalgoritmen en ny punkt.(Kalal et al. 2010) 

 

Figur 15 Framåt och bakåt riktning, från Kalal et al. (2010) 

Fördelen med algoritmen är att spårningen avslutas om objektet inte är synligt längre i videoscenen 
samt om rörelserna är förutsägbara. Nackdelen med algoritmen är att den inte kan hantera ocklusion 
som uppstår i videoscenen. (Mallick 2018) 

GOTURN: Spårningsalgoritmen använder sig av deep learning och är baserad på Convolutional Neural 
Network (CNN) som är robust mot ljusförändringar och deformationer (Mallick 2018). Däremot kan 
inte denna algoritm hantera ocklusion effektivt. CNN är en algoritm som kan kontrollera djup och 
bredd samtidigt kan algoritmen för det mesta genomföra korrekta påståenden från bilder 
som pixeldensitet (Krizhevsky, Sutskever & Hinton 2012).  
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MOSSE: Minimum Output Sum of Squared Error (MOSSE) är en algoritm som tillämpar en 
anpassningsbar korrelation för objektspårning och producerar stabila korrelationsfilter när 
begränsningsboxen markeras på objektet. MOSSE är baserad på gray-sale templet tracking (Lukezic, 
Vojir, Cehovin, Matas & Kristan 2018). Spårningsalgoritmen är robust mot ljusförändring, skalor, 
figurer och mot deformation. Uppstår ocklusion pausar algoritmen spårningen tills ett objekt 
framträder igen inom begräsningsboxen och fortsätter spårningen. MOSSE algoritmen fungerar även 
när bildhastigheten är större än 450 frames per second (FPS) vilket innebär hur ofta bilden på 
bildskärmen uppdateras. Fördelarna med MOSSE algoritmen är snabbheten däremot är prestandan på 
inlärningskomponenten sämre än de andra spårningsalgoritmerna. (Mallick 2018)  

CSRT: Algoritmen använder filter för att spåra objektet i en bildruta genom att förstora och lokalisera 
den valda spårningsregionen. De bidrar till att spårningen av objekt och regioner som inte är inringande 
är effektivare. Det leder till en noggrannare spårning av objektet. Nackdelen är däremot att algoritmen 
fungerar bara när bildhastigheten är lägre än 25 FPS. (Mallick 2018) 

  

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Voj%C3%AD%C5%99%2C+T
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=%C4%8Cehovin%2C+L
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Matas%2C+J
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Kristan%2C+M
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras studier inom områden datainsamling och videospårning. Konferensartiklar 
och rapporter har studerats som ska förstärka teoridelen till examensarbetet inom videospårning, 
datainsamling och om simulering. Kapitlet avslutas med en analys av studierna och summering av den 
utförda litteraturstudien. 

3.1 Kundflödeanalys  
Simulerings teknologi är ett verktyg som bland annat kan simulera och analysera frekvensen av kunder, 
antal kunder i en affär samt medeltiden för kundservice. Simuleringen värderar och estimerar effekten 
på systemet och dess prestanda. En bra simuleringsmetod är ett konkurrenskraftigt verktyg förutsatt 
att metoden är begriplig och är lätt att kontrollera servicenivå från dåtid samt analysera framtid. (Gaku 
& Takakuwa 2015)  

Gaku och Takakuwa (2015) skriver att japanska mataffärer är välbekanta inom datainsamling områden 
tillsammans med metoden point of sale (POS). Författarna skapar ett simuleringsverktyg som tar reda 
på schemaläggnings problem som uppstår för anställda i en mataffär som är placerad utanför en 
högskola. Data som samlades in till studien var endast data som var nödvändigt till studien. Enligt 
Gandomi och Haider (2015) är datainsamlingar värdelöst under fel förutsättningar, ett företag måste 
bestämma vilken data som eftertraktas för att använda indata till något meningsfullt. Gaku och 
Takakuwa (2015) samlar indata från tiden kunderna köpte varor, vilka varor som köptes och hur många 
kunder som kom till affären under ett 15-minuterintervallet och antalet kunder under en vecka samt 
personalens arbetstider. POS data som Gaku och Takakuwa (2015) valt är de följande simulerings-
parametrarna.  

• Plockningstid 
• Förpackningstid 
• Betaltid 
• Återgångstid 

Alla insamlade tider skrevs in i en Excel fil och sedan konstruerades en simuleringsmodell. Resultatet 
av simuleringsmodellen visade ett tydligt samband i affärens rusningstider och studenters raster som 
varade ca 15 minuter. När studenterna hade studieuppehåll blev det mindre kunder under den 
perioden. När rusningstiden fastställdes genom observationer och simuleringsanalyser kan affären 
med lätthet upptäcka när anställda är underbemannade och därför sätta in extrapersonal under dessa 
tider eller göra om i arbetsschemat. (Gandomi & Takakuwa 2015) 

Slutsatsens i undersökning var att analyserna från POS-data ger en mer operativ styrningsflexibilitet i 
kundtjänst systemet. Servicenivån kan undersökas på ett enkelt sätt med en simuleringsmodell för att 
undersöka ankomsten av kunderna. Simuleringsmodellen kan även bidra till att analysera och förbättra 
prestandan på kundservice systemet. (Gandomi & Takakuwa 2015) 

Miwa och Takakuwa (2008) genomförde en annan studie för att undersöka kundflödet i en affär genom 
att tillämpa en simuleringsmodell. Syftet med studien var att föreslå ett tillvägagångsätt på hur en 
simuleringsmodell kan konstrueras och användas genom att använda Point of sale data (POS). 
Observationer av kundernas rörelse genomfördes först och sedan simulerades rörelserna. 
Simuleringsmodellen konstruerades genom att använda POS data för att analysera kundernas 
beteende, kundflödet och hur lång väntetid det tar för kunderna att betala vid kassan. Det som erhölls 
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från datan var försäljningstiden, kundtyper, produkternas streckkod och vilken vara som har sålts. De 
viktiga parametrarna för att konstruera en simuleringsmodell enligt Miwa och Takakuwa (2008) är när 
kunderna kom till affären, rörelsetiden, vilken vara som köpts, scanningstiden, betalningstiden och när 
transaktionen genomfördes. För att undersöka parametrarna till simuleringsmodellen användes Pos 
data. Det är ett Pos system som är sammansatt med en POS register och en kontroll. Funktioner som 
detta system har är att alla varor som scannas med streckkodläsaren registreras och sparas som en 
såld transaktion. Den erhållna datan samlas in för vidare analys. Simuleringsmodellen som Miwa och 
Takakuwa (2008) konstruerade innehöll tre subsystem, tidkontroll, kategorisk tilldelning och 
kundflöde. Tidkontrollen används för att skapa enheter och kunder. Kategorisk tilldelning är det 
sekundära subsystemet som används för att detektera lokaliseringen av kunderna. Slutligen används 
kundflödet för att läsa av POS data och förflyttningar av kunder, hur lång tid det tog för kunderna att 
vara i affären för att hitta varor fastställdes med en 95 % konfidensintervall. Miwa och Takakuwa (2008) 
analyserade tiden det tog för kunderna att gå runt och köpa varor. Tidsstudien utfördes för att 
analysera kundernas rörelse däremot används även Arena input analyzer för att undersöka tiden det 
tar för kunderna att välja en vara. 

Resultatet som mottogs från att analysera simuleringsmodellen var att det fler kunder registrerades i 
område 2, 3, 4, 8 och 10, se figur 14. Genom att observera kundernas rörelser visade resultatet att 
kundernas rörelseförflyttning var mer i Area_02 och Area_03, Area_04 och Area_08 (se figur 16) med 
en genomsnittlig väntetid på ungefär två minuter med ett konfidensintervall på 95 %. För att minska 
väntetiden vid kassorna implementerades IC-taggar och elektroniska pengar som genererade till att 
tiden minskade med 13 sekunder. Det motsvarar en minskning på 94 %. Implementationen av IC-taggar 
och elektroniska pengar bidrog till att trängselgraden framför kassorna minskade. Genom att ändra 
kunddirigering på platser och dirigera kunderna till andra kassor bidrog det till att trängselnivån och 
väntetiden minskades och förbättrades. (Miwa & Takakuwa 2008) 

 

Figur 16. Area division i en detaljhandel, från Miwa och Takakuwa (2008). 

Slutsatsen i Miwa och Takakuwa (2008) studie är IC-taggar och elektroniska pengar kan tillämpas som 
ett verktyg för att minska försäljningstransaktionstiden. Simulering är ett verktyg som kan användas 
enligt Miwa och Takakuwa (2008) till att undersöka kundernas flöde och trängsel. Resultatet som 
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mottogs från simuleringsmodellen påvisar att flöden kan undersökas enkelt och är användbart för 
butikshantering. 

Gong och Caldas (2011) genomförde en analys på hantverksutnyttjandet som baserades på data från 
analyser av en provtagning studie. Resultatet från analyserna visade att endast 45,5% av 
hantverkstiden var värdehöjande aktiviteter. För att genomföra en sådan analys används traditionella 
metoder som arbetsprovtagning, tidsstudier och aktivitetsbedömningar som är effektiva metoder men 
kostar en del eftersom analyserna genomförs manuellt. Videoinspelning är också en vanlig metod som 
används för att samla in produktivitetdata, användningen av metoden har varit under omfattande 
forskning under en längre tid. Studien som Gong och Caldas (2011) utförde reflekterar till den befintliga 
processen att tillämpa videoinspelning som en automatiserad produktivitetsförbättringsmetod.  

För att använda automatiseringsmetoden tillämpades metoderna visuell igenkänning, spårning, 
modellbaserat resonemang och videoinnehållsorganisation. Visuell igenkänning och spårning används 
som visuell datametod. Modellbaserade resonemang används som datorredigeringsmetod och 
videoinnehållsorganisation används som multimedia processmetod. Anledningen till att dessa 
metoder används i studien är för att metoderna används frekvent i liknade studier. För att kunna spåra 
objekt används och testas metoderna bakgrundssubtraktion som baserades på Mixtures of Gaussian, 
Code book-based och Bayesian model- based metoderna. Mixtures of Gaussian metoden används för 
utomhus scener som innehåller ljusförändringar. Code book används för scener som innehåller rörliga 
objekt som är komplicerade och Bayesian metoden används för att spåra bakgrundsobjekt som är både 
rörliga och stationära. Flera videoinspelningar på konstruktionsarbetare genomfördes och används i 
programmet “Construction Video Analyzer” för att samla in data från videoinspelningen och analysera 
hur bra arbetarna utnyttjade tiden. Resultatet visade att cirka 86 % av tiden som utnyttjades var 
värdeadderande till arbetet. Slutsatsen av studien är att tillämpningen av automatiserade 
produktivitetsförbättringsmetoder har många fördelar. Den ena fördelen är tiden det tar och 
kostnaderna för att samla in produktivitetsdata minskar, andra fördelen är prestanda kan förbättras 
och slutligen ger en snabb informationsuppdatering. (Gong & Caldas 2011) 

3.2 Spårning av personer  
Spårning av personer blir mer och mer populärt och användningsområden för applikationen ökar varje 
dag, för att spåra en person utnyttjas videodata tillsammans med visuell spårning. Visuell spårnings 
uppgift är att detektera och förstå objekt som rör på sig samt känna igen och spåra objektet. Ett objekt 
kan vara fåglar, djur, flygplan, människor och spåras utifrån former och storlekar (Ojha & Sakhare 
2015). Spårningen nyttjades mestadels utomhus för campusövervakning, transportsystem, analysera 
fotgängares beteende, undvika trånga områden, spåra mänsklig trafik med mera. (Zhou, Zlatanovac, 
Wang, Zhang & Liu 2016) 

Zhou, Zlatanovac, Wang, Zhang och Liu (2016) analyserar möjligheten att spåra en människa med hjälp 
av en statisk okalibrerad kamera och en 3D modell som skapas av bakgrunden från videoindata. När 
ett objekt spåras ritar systemet streck på hur objektet har rört sig. Spårningssystem ska spåra en 
person och har tre syften, bakgrundsmodellering (objekts igenkänning), förgrundsdetektering 
(upptäcka förändringar i en bild) och trajectory generation (objektets gångbana). Vid spårning av 
personer används algoritmen bakgrundssubtraktion. Objekt i rörelser extraheras från bakgrunden och 
skapar spår av objekt som rör sig genom att detektera fötterna på personer (objekt). Efter personens 
rörelse har detekterats skapas koordinater av personen och därefter en spårning. Resultat av studien 
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visar möjligheteten att spåra personer inomhus med hjälp av spårning är möjligt och författarna skriver 
att systemet kan vara värdefullt inom övervakningssystem för att spåra en person. (Zhou et al. 2016) 

Benfold och Reid (2011) har skapat ett liknade system och spårar istället flertal personer i realtid. Målet 
med studien är att skapa ett spårningssystem med hög noggrannhet samtidigt som videosystemet 
använder realtidspårning för att spåra flertalet fotgängare där huvudena används som referenspunkt. 
Enligt författarna är huvuden en bra referenspunkt eftersom huvudet sällan är dolt för videokameran 
som är monterat ovanför huvudnivå. Metod som delvis används i projektet kallas MCMCDA, vilket 
använder visuell spårning för att detektera objekt utifrån bakgrunds subtraktion samt rörelse-
detektering. MCMCDA omprogrammeras av Benfold och Reid (2011) för att uppfylla önskade mål till 
projektet där en kombination av rörelseindikation och spårningsalgoritmer används. Fördelen med den 
omgjorda metoden är att systemet skickar information i realtid angående alla objekt och hanterar 
kortare perioder av full ocklusion. Resultatet av studien visade system som var robust och pålitligt, 
utöver detta så lyckades också systemet hantera falska spårningar som kunde uppkomma när en väska 
eller axel detekterades som ett huvud. Utöver användning av systemet till spårning av personer kan 
det bland annat visa närbilder av personer. (Benfold & Reid 2011)  

Andersson och Schedin (2016) utförde ett projekt med ett syfte att utveckla en enkel algoritm som 
räknar hur många individer som passerar en anläggning. Det utvecklade programmet ska registrera 
statistiska värden genom att ladda ner information om personflödet till en databas. Författarna 
undersökte flera teorier och tidigare arbeten för att få grundläggande kunskap om hur målet i deras 
arbete skall uppfyllas. De beslutade att använda färgkamera för att erhålla ett bättre slutresultat. Syftet 
med deras arbete kunde uppfyllas genom att använda OpenCv databas som applicerades med 
programmeringsspråket C++. Den utvecklade mjukvaran bestod av flera metoder för att erhålla 
statistiska värden. Mjukvaran detekterade individer genom att använda metoden bakgrunds-
subtraktion baserad på delmetoden Mixture Of Gaussian. Filtrering används för att reducera brus i 
videocenen och Shape-based klassificering metoden implementerades för att klassificera objekt. 
Metoden Box-tracking användes för att spåra objekt i videoscenen genom att metoden ringar in varje 
klassificerad objekt med en avgränsande box. Ett problem som författarna har i deras video är den 
omgivande belysningen som kan påverka detektionen. Problemet kunde lösas genom att 
implementera intensitet separat som gör det möjligt för bilden att bli lika mot olika belysningar. Detta 
har genomfört på två olika sätt, den ena är genomförande av RGB (Red, Green, Blue) som är de 
vanligaste basfärgerna. Pixlarna i videoscenen innehåller tre värden som representeras i mängden rött, 
grönt och blått. Färgarna kan åstadkommas genom att ställa in hur mycket av varje färg en pixel ska 
innehålla. Den andra basfärgen är HSV (Hue Saturation Value) som används för att separera färg och 
färgintensitet. Författarna implementerade båda färgbaserna i Mixture Of Gaussian metoden för att 
testa hur de två färgbaserna presterar i deras videoscen då de inte finns några skuggor. En linje för 
räkning har även genomförts för att räkna antal personer som inträder och går ur lokalen. Denna linje 
har skapat med två olika räknare, den ena är “sSOL” (start side of line) som talar om vilken sida av 
linjen den spårade personen befinner sig på. Den andra räknare är ”cSOL” (current side of line) som 
talar om vilken sida det senaste tillagda blob objektet är befintligt. Resultatet påvisar att HSV presterar 
bättre på att detektera än RGB och att spårningsalgoritmerna erhåller en 99 % och 95 % spårnings 
noggrannhet för att räkna antal personer som har passerat linjen. Det går däremot inte att lita på det 
erhållna resultatet fullt ut eftersom det inte har testats hur spårningsalgoritmerna presterar när 
skuggor uppstår i videoscenen. Anledningen till att det inte har testats är på grund av de inspelade 
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materialet har en jämn belysning utan några skuggor. De tider som har erhållit är baserade på 
antagande eftersom färg och sammanfogning påverkar spårningen. (Andersson & Schedin 2016) 

3.3 Slutsats av litteraturstudien 
I det här kapitlet har tre studier inom dataanalys och tre studier inom videospårning behandlats för att 
få en djupare förståelse på hur målet med detta examensarbete ska uppnås. Fokusen har varit att ta 
fram underlag som förklarar hur datainsamling genomförs och programutvecklande. Videospårnings 
studier används som underlag till programmering för att kunna skapa en förståelse hur spårnings-
program kodas.  

Författarna Gaku och Takakuwa (2015) samt Miwa och Takakuwa (2008) att datainsamling är 
nödvändigt när en simuleringsmodell ska konstrueras. Datainsamlingen kan genomföras genom att 
använda effektiva manuella metoder men kostar en del att genomföra och är tidskrävande. De viktiga 
parametrarna som tas hänsyn till när en simuleringsmodell ska konstrueras enligt Gaku och Takakuwa 
(2015) samt Miwa och Takakuwa (2008) är tiden det tar att utföra moment, intervall, hur många som 
tillträder affären, rörelsetiden och tiden personerna tillträder butiken. Tiderna som erhålls lagras i 
Excel som sedan tillämpas till att konstruera en simuleringsmodell. Gong och Caldas (2011) menar att 
inspelad data förenklar processen att samla in nödvändiga indata för analys. Studierna som Gong och 
Caldas (2011) och även Zhou, Zlatanovac, Wang, Zhang och Liu (2016) genomförde finns det parallella 
kopplingar som påpekar att bakrundssubtraktion är en förekommande metod som används för att 
spåra objekt. Tillsammans med bakgrunds subtraktion använder Andersson och Schedin (2016) sig av 
shape-based klassificering för att detektera objekten och ytterligare en algoritm för att spåra personer. 
När flera individer ska spåras är det viktigt att tänka på enligt Benfold och Reid (2011) att använda 
huvudet som referenspunkt eftersom det är en synlig del av kroppen.  
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4 Genomförande  
I detta kapitel beskriv tillvägagångsättet för att uppnå projektets mål. Innehållet i detta kapitel 
beskriver de experimentella studier, uppbyggande av miljöerna och hur spårningsalgoritmer har 
implementerats  

4.1 Experiment 
De experimentella studierna genomförs i två uppbyggda miljöer, en uppbyggd affärsmiljö som består 
av sex utplacerade bänkar i lokalen vilket representerar stationer. I affärsmiljön spelas tre experiment 
in med en person, två och sedan fyra personer som förflyttar sig i lokalen. Personernas uppgift i 
experimentet är att stanna en kort stund på valfria stationer. Den andra experimentella studien 
genomförs i en uppbyggd industrimiljö som består av fyra stationer där två personer montera ihop en 
gokart. När personerna monterar ihop gokarten spelas personerna in för insamling av data. En stor 
utmatning i industrimiljön uppkommer när en person går ut från lokalen för att hämta ett verktyg, 
utmaningen blir då hur algoritmerna klarar full ocklusion.  

Enligt teorin som studerats har det påvisats att flera spårningsalgoritmer har svårt att spåra rörliga 
objekt när ocklusion inträffar. För att undvika detta analyseras första videoklippet från en person i 
affärsmiljön. Analysen utvärdera algoritmernas spårningsprestanda och om tiderna som erhålls från 
algoritmerna är tillförlitliga. Spårningsprestandan utvärderas genom att jämföra tiderna från 
algoritmerna med den erhållna tiden från den manuella tidtagningen. Det skapade programmet testats 
därefter med resterande experimentella studier för insamling av data och sedan analys och resultat. 
Problem presenteras som spårningsskillnader jämfört med den manuell tidsstudie, inklusive en 
beräkning av standardavvikelse vilket beräknas för att åskådliggöra hur mycket tiderna avviker från 
medelfelet. I affärsmiljön med två personer och två personer i industrimiljön genomförs en tydlig 
jämförelse mellan de olika miljöerna.  

4.2 Utrustning och installation  
Materialet som används i studien för att uppfylla målsättningar är både hårdvaror och mjukvaror. 
Följande utrustning används: 

• Bärbardator med operativsystemet Windows 10 
• Programvara: NVR3 Corporate, Visual Studio, Excel 
• Videokamera: B59A 
• En POE-switch 
• Nätverskabel kat 6 

Innan programvaror kan användas genomförs en koppling mellan videokameran och datorn fysiska 
komponenter. Figur 17 är en överblicksbild på hur kopplingen mellan datorn, switch och videokameran 
sker med två nätverkskablar. 
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Figur 17 Koppling mellan dator, switch och videokamera 

Switchens uppgift i systemet är strömförsörjning till videokameran genom nätverkskabeln också kallat 
power of ethernet (POE). POE-Switchen har fyra portar med strömförsörjning samt fyra portar utan 
strömförsörjning. Videokameran kopplas till switchens port med strömförsörjning, datorn kopplas till 
en port utan strömförsörjning. Det är möjligt att genomföra kopplingen direkt mellan datorn och 
videokameran med en nätverkskabel dock så krävs en extern strömkälla till videokameran. När 
kopplingen mellan utrustningens fysiska komponenter utförs kontrolleras kopplingen mellan datorn 
och videokamerans IP-nummer. När utrustningen har installerats kan videokameran monteras och 
användas till experimentet.  

Videokameran som används i denna studie är av modellen B59A som är utvecklad för att appliceras i 
inomhusmiljöer. Denna modell en har 8 megapixel kamera och har vy lägena Fisheye view dewarped, 
270-degree corner, Multiple view och ePTZ View. Den lägsta bildhastigheten för Fisheye view är 24 Fps 
och den högsta är 30 Fps. Denna vy läge har en upplösning på 640x480 och den högsta upplösningen 
är på 3072x2048. De resterande vy lägen har den lägsta bildhastigheten på 10 Fps och den högsta på 
30 Fps. Upplösningen för de resterande vy lägen är mellan 320x240 till 4096x2160. Kameran spelar in 
videomaterial med en vertikal vy vinkel på 198,5° och en horisontell vy vinkel på 198,5° eller 121,1°. 
(ACTi, 2018) 

4.3 Lokal för insamling av data 
Till experimenten behövs en lokal där insamling av data genomförs samt utrustning och installation 
kan utföras. Innan lokalen utformades till experimenten och installation av komponenter genomfördes 
betraktades lokalens utförande. Det som betraktades är att lokalen har en bra ljuskälla och att video-
kameran har fri sikt i hela lokalen för att undvika onödig ocklusion. Experimenten genomförs i en lokal 
med en area på 35 m² och en längd och bredd på 5,9 meter. De yttre faktorerna påverkar inte video-
scenen med skuggor och ljusändringar. Vid installation monteras videokameran på en ljusarmatur 
ovanför huvudnivå där personers huvuden tydligt kan detekteras. Data som samlas in från lokalen är 
videoklipp och används till tidsstudien samt det skapade programmet. Lokalen utformas till två miljöer 
för att samla indata, en industrimiljö och en affärsmiljö. 
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4.3.1 Affärsmiljö 
I affärsmiljön kommer tre datainsamlingar genomföras med en, två och fyra personer. Tankesättet vid 
utformningen av affärsmiljön är att skapa en miljö där personer går runt i en mindre affär. Personerna 
i affären har till uppgift att gå till valfritt antal stationer och ibland stanna till vid en station. Affärsmiljön 
är uppbyggd med sex bord som är utplacerade för att efterlikna bord med varor på, ett bord är en 
station. Varje bord har ett stationsnummer för att lättare se vilken plats en person har befunnit sig. 
Figur 18 visar utformning av de sex stationerna till affärsmiljön. 

 

Figur 18. Layout på affärsmiljö. 
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4.3.2 Industrimiljö 
Utformningen av industrimiljön består av fyra stationer där tre stationer är utplacerade bord och en 
station i mitten av lokalen är placeringen av gokarten. Layouten till miljön har skapats för att efterlikna 
en industrimiljö där två personer har korta och snabba avstånd till verktyg och delar. Insamlingen av 
data består av videoklipp där två personers rörelser observeras. Figur 19 visar utformningen av 
industrimiljön, station 1, 4 innehåller delar till gokarten och station 3 innehåller verktyg som används 
till att montera gokartens delar. 

 

Figur 19 Layout på industrimiljön  
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4.4 Spårningsalgoritm  
Denna studie är baserad på att spåra individer och analysera video experimenten med olika spårnings-
algoritmer för att generera nödvändiga indata till simulering. Den teoretiska referensramen som 
beskriver steg för att spåra objekt i kapitel 2.4 har använts som underlag för att utveckla ett system 
som kan spåra individer automatiskt. Enligt Parekh, Thakore och Jaliya (2014) spåras objekt genom att 
implementera tre huvudsteg, objekt detetion, objekt klassificering och objekt spårning. De tre 
huvudstegen har implementerats med algoritmer som är anpassade till denna studie. Figur 20 visar 
hur koden har utformats. 

 

 

Figur 20 Kodens utformning 

4.4.1 Detektion 
Det första steget för att att spåra rörliga objekt är att implementera algoritm  för att separera rörliga 
objekt i en videoscen från bakgrunden för att erhålla bildinformation med en videokamera. Algoritmen 
som har valts att implementeras är bakgrundssubtraktion eftersom denna algoritm är enkel att 
applicera och att den har bra prestanda när bakgrunden är statisk. De utförda experimentella studierna 
har en bakgrund som är statisk och det är därför denna algoritm har valts att implementeras. 
Algoritmen skapar en referensbild för att separera rörliga objekt genom att söka igenom alla bildrutor 
från videomaterialet som har valts. När sökningen av alla bildrutor har utförts skapar algoritmen en 
bildruta som inte har några rörliga objekt som används till referensbild. Den skapade referensbilden 
lagras i datorns hårddisk för att förenkla processen för algoritmen att inte undersöka bildrutorna på 
nytt när samma videoklipp används. Algoritmen använder den skapade referensbilden när video-
klippet spelas upp för att jämföra den lagrade referensbilden med den nuvarande bildrutan i 
videoscenen. Objekt som framträder i videoscenen som inte överensstämmer med den skapade 
referensbilden anses vara rörliga objekt och visas som vita figurer i bakgrunden. Vanliga problem som 
kan försvåra för algoritmen att separerar rörliga objekt är brus och den omgivande belysningen. Denna 
svårighet kunde lösas genom att implementerades filter och en tröskelnivå som används för att reglera 
hur starkt algoritmen reagerar på förändringar som sker i videoscenen. Figur 21 visar hur background 
subtraction fungerar i den skapade koden.  
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Figur 21 A) Nuvarande bildrutan. B) Rörliga objekt erhålls i referensbild. C) Filter för att ta bort 
brus. D) Ett till filtreras för att ta bort onödiga konturer på objekt 

4.4.2 Klassificering  
Blobdetektering har en betydelsefull roll inom objektklassificering och är en av de vanligaste 
klassificering vid rörliga objekt. Blobar används för att detektera rörliga objekt som framträder i en 
videoscen. Denna algoritm använder konturerna av de rörliga objekten som framträder i videoscenen 
för att detektera objekt. Konturerna erhålls från bakgrundssubtraktionsalgoritmen som sedan filtreras 
på nytt för att erhålla tydligare kanter på konturerna. De vita figurerna som erhålls i referensbilden 
används sedan för att detektera objekten med en begränsningsbox runt objekt. Detektionen utförs 
med en mittpunkt och en area runt blob-objektet som har detekteras. Mittpunkten har skapats genom 
att beräkna medelvärdet av begränsningsboxens bredd och höjd. Denna mittpunkt används även till 
att skapa linjer på hur objektet har förflyttats i lokalen.  

4.4.3 Spårning 
OpenCv:es bibliotek har använts för att implementera algoritmer för att spåra objekt i videoscenen. 
De implementerade algoritmerna som används i koden är KCF, MIL, MOSSE, Median-Flow, TLD och 
CSRT. Algoritmerna spårar objekten i videoscenen genom att ringa in alla detekterade objekt med en 
begränsningsbox. Dessa algoritmer ringar in objekten i den nuvarande bildrutan med olika färger för 
att lättare avläsa vilken begränsningsbox tillhör till vilken objekt. Misslyckas algoritmerna att spåra ett 
objekt kommer den skapade begränsningsboxen ändra färg som indikerar att algoritmen spårar en ny 
person.  
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4.4.4 Tider från objekt 
Tider erhålls från programmet med hjälp av rektanglar som markerats runt stationerna. Med 
rektanglarna kan programmet detekterade om personerna som spåras befinner sig utanför eller 
innanför en station. Programmet erhåller data genom att räkna på antalet bildrutor personen är inom 
stationerna. Dessa bildrutor beräknas till tider och sparas till en fil som kan visa vilket ID-nummer 
personen har, vilken stationen personen har inträtt och hur lång tid personen har varit i stationen. De 
stationer som har utvecklats i koden har använts till att beräkna manuella tidsstudierna för att 
säkerställa att tiderna erhålls på liknande sätt som i koden. De manuella tidsstudierna har genomfört 
genom att observera de inspelade videomaterialen och klocka alla rörelsesekvenser med snapback 
metoden. De tider som har erhållit med snapback metoden är tiderna hur länge en person är i en 
station och tiden det tar för personen att förflyttas mellan stationerna. Bilaga 1 visar de manuella 
tidsstudierna och automatiska tiderna som har erhållit från experimentet med en person i affärsmiljön. 
Den totala variansen på dem erhålla tiderna är på 5,3 sekunder och standardavvikelsen är på 2,3 
sekunder. 

De manuella tidsstudierna har utförts med snapback metoden som tar tiden för varje rörelsesekvens, 
när en sekvens är utförd stannas klockan och tiden skrivs upp (Freivalds & Niebel 2014). Stoppuret 
startas om och nästa sekvens klockas (Freivalds & Niebel 2014). Totalt genomförs fyra oberoende 
tidtagningar för varje person per videoscen. Personernas uppgifter i videoscen var inte specificerade 
utan krävdes endast kortare stopp inom stationsområden. De tider som samlas in från tidsstudien är 
tiden personen befinner sig inom ett stationsområde samt utanför stationsområdet. Från tid-
tagningarna av varje person beräknas ett medelvärde samt en standardavvikelse.  
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5 Resultat och analys  
I detta kapitel beskrivs hur spårningsalgoritmernas prestanda fungerar i de uppbyggda miljöerna. Det 
beskriv även vilka svårigheter spårningsalgoritmerna har i de två miljöerna. 

5.1 Spårning av en person i affärsmiljö 
Det inspelade videomaterialet från affärsmiljön med en person har använts för att utvärdera 
prestandan på det utvecklade programmet. Testet har utförts med sex implementerade 
spårningsalgoritmerna som påvisar att det finns skillnader på prestandan när personen spåras. Varje 
algoritm har analyserats var för sig. Tabellen 3 visar algoritmernas exekveringstid och figur 22 visar 
rörelsen av en person.  

 

Figur 22 Spårning av en person 

Tabell 3 Spårningsalgoritmernas exekveringstid 

Spårningsalgoritmer

TLD 740

CSRT 390

MOSSE  150 

MIL 147 

Exekveringstid per bildruta (ms)

KCF

MedianFlow

180

210
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TLD: Resultatet som har erhållits från spårningsalgoritmen påvisar att prestandan på spårningen inte 
ger en pålitlig spårning. Algoritmen spårar personen långsamt och spårningen påvisar flera falska 
begränsningsboxar. Begräsningsboxar skapas runt ett objekt med en mindre rörelse, när denna rörelse 
försvinner misslyckas aldrig spårningen men algoritmen fortsätter spåra detta område utan rörligt 
objekt. När personen inträder lokalen markerar algoritmen två begränsningsboxarna vid dörren och 
två boxar längre bort från den spårade personen.  

Det beror på att denna algoritm använder metoden Simple Template Matchning för att spåra objekt. 
Enligt Nirav (2014) söker algoritmen efter avvikelser i videoscenen utifrån den skapade referensbilden. 
Detta är en anledning till varför algoritmen markerar begräsningsboxar som inte har objekt inom boxen 
eftersom algoritmen anser att de markerade områden efterliknar personen som spåras. Dessa 
begräsningsboxar påverkar tiderna som erhålls från de markerade stationerna eftersom när 
begränsningsboxen inträder en station visar programmet tider på person två.  

CSRT: Spårningsalgoritmen klarar av att spåra personen från början till slut utan att förlora spårningen 
på personen. De problem algoritmen har under testet är när personen inträder lokalen spåras dörren 
som har öppnats med begränsningsbox. Algoritmen tar inte bort de begräsningsboxar som inte har 
rörliga objekt. Detta bidrar till att de tiderna som erhålls från denna algoritm inte är optimala eftersom 
de falska begränsningsboxarna hamnar inom de markerade stationerna. Detta bidrar till att 
programmet anser att det är en ny person som är inom det markerade området och därmed ger ett 
resultat att två personer befunnit sig i lokalen. 

MOSSE: Tillämpningen av denna algoritm påvisar att algoritm klarar av att spåra personen utan att 
spårningen misslyckas. Testet visar att algoritmen har en bildhastighet på 0,15 sekunder och 
algoritmen förstår när en spårning har misslyckats. Algoritmen tar bort begräsningsboxar som inte 
innehåller objekt.  

MIL: Algoritmen spåra personen med en begräsningsbox vid tillträde av lokalen samtidigt uppstår två 
begräsningsboxar på dörren som inte försvinner. När personen går förbi gardinerna i lokalen uppstår 
en till begräsningsbox som inte försvinner och börjar spåra huvudet av personen innan begräsnings-
boxen förlorar spårningen. Resultat påvisar att algoritmen inte kan hantera begränsnings-boxar som 
tappar spårningen. Metoden har också problemet dålig prestanda med en bildhastighet på 1,47 
sekunder.  

KCF: Algoritmen kan spåra ett objekt i hela videoscenen samtidigt som fler extra begräsningsboxar 
med misslyckade spårningar detekteras. När en spårning är misslyckats tar det skapade programmet 
bort den misslyckade begränsningsboxen. De misslyckade spårningarna som uppkommer i video-
scenen är från att dörren öppnar och stängs samt gardinerna i lokalen. KCF prestera bra med koden 
vilket bidrar till att experimentet har en bildhastighet på 0,18 sekunder. 

MedianFlow: Algoritmen spårar personen genom hela videoscenen med en begräsningsbox. När 
dörren öppnas till lokalen skapas två extra begränsningsboxar som inte försvinner samt vid en 
begränsningsbox vid gardinen. Problemet som uppkommer med dessa extra begräsningsboxar är att 
algoritmen inte uppfattar att spårningen har misslyckats och fortsätter istället spårningen. När 
personen sedan går förbi en begräsningsbox som inte spårar något börjar begräsningsboxen spåra 
personen vilket kan resultera till fel tider. Resultatet visar att metoden har svårigheter att avgöra när 
en begräsningsbox har en misslyckad spårning, vilket är motsatsen vad Mallick (2018) påstår. Metoden 
gör för övrigt ett bra jobb med att spåra personen rörelse genom lokalen.  
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5.1.1 Tider för en person i affärsmiljö 
Figur 23 visar skillnaden mellan de erhållna tiderna från de manuella tidsstudierna och de automatiska 
tiderna från spårningsalgoritmerna. Det automatiska tiderna presenteras i figuren som en tid eftersom 
algoritmerna från OpenCv gav samma tider på objektet som spårades. De insamlande tiderna från 
algoritmerna och de manuella tidsstudierna påvisar ett medelfel 0,1 sekund och standardavvikelse 
0,27 sekunder. Bilaga 2 visar de tider som har erhållits från spårningsalgoritmerna och de manuella 
tidsstudierna. Den numeriska siffran i figur 23 under diagrammets staplar är stationsnummer som 
personen har förflyttats till. Stationsnumrens organisering är baserade på hur personens har förflyttats 
i lokalen.  

 

Figur 23 Tidsskillnader av manuella och automatiska insamlade tider 

5.1.2 Resultat av spårning av en person i affärsmiljö  
Resultatet påvisar att algoritmerna KCF, MIL, MedianFlow, MOSSE, CSRT och TLD klarar av att spåra en 
person utan att tappa spårningen av objektet. Algoritmen KCF och MOSSE klara av att rapportera när 
en begränsningsbox tappa spårningen vilket resultera att boxen kunde tas bort av programmet. 
Resterande algoritmer presterar sämre eftersom begräsningsboxar inte försvinner och i vissa fall 
förstör tidtagningen då programmet tror att det finns flera personer i videoscenen. Samtliga algoritmer 
gav samma tider och erhåller en standardavvikelse på 0,27 sekunder med ett medelfel på 0,1 sekund. 
TLD gav en mindre avvikelse vid första tidtagningen eftersom spårningen inte började direkt. Samtliga 
algoritmers tider kan observeras i bilaga 2. Anledningen till att tiderna var samma beror på att 
begränsningsboxen och mittpunkten är likadan för alla algoritmer.  
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5.2 Spårning av flera personer i affärsmiljön 
Den inspelade videomaterialet med två personer samt fyra personer i affärsmiljön har använts för att 
testa spårning algoritmernas prestanda när flera personer förflyttas i lokalen. Nedan presenteras 
analysen av experiment som avslutats med ett resultat av flera personer i affärsmiljö.  

5.2.1 Resultat av flera personer i affärsmiljö 
Resultatet från de två experimenten påvisar att algoritmerna har svårt att spåra flera personer. Tiderna 
som erhålls från programmet är inte tillförlitliga och kommer av den anledningen inte genomföra en 
manuell tidsstudie. Detta beror på flera problem som har identifieras när prestandan på algoritmerna 
har observerats. Analysen påvisar att algoritmerna inte kan hantera spårningen när flera personer är i 
lokalen eftersom det uppkommer full ocklusion. Det skapas även sammanfogning av personer när de 
är bredvid varandra vilket skapar en stor blob där spårningsalgoritmerna har svårt att åter identifiera 
samma person igen. Det andra problemet som resultatet av analysen visar är att algoritmerna inte 
klarar av att spåra personerna som har ljusa kläder samt när personerna står bakom varandra. 

5.2.2 Analys av två personer i affärsmiljön 
Sammanfogning: En sammanfogning i bakgrundssubtraktionen inträffar när personerna står bredvid 
varandra och därmed förlorar algoritmerna spårningen av personerna.  

Färg: Algoritmernas prestanda påvisar att det är svårt att spåra personen som har ljusa kläder. Detta 
beror på att detektionen har svårt att identifiera personen med de ljusa kläderna eftersom färgerna 
som personen har på kläderna har liknande färg som omgivningen. Algoritmerna klarar däremot att 
spåra personen som har mörkar färger på kläderna i videoscenen. Algoritmerna klarar av att spåra 
personerna utan några svårigheter när personerna är placerade under videokamerans synvinkel. Figur 
24 är ett exempel från experimentet där personen som står vid dörren inte detekteras.  

 

Figur 24:Detekeringsproblem på grund av färgen på kläderna 

5.2.3 Analys av fyra personer i affärsmiljön  
Full ocklusion: Ett problem som inträffar i både affärsmiljöerna är när personerna förflyttas bakom 
varandra och skapar full ocklusion. Samtliga spårningsalgoritmerna har svårt att hantera full 
ocklusionen. När en full ocklusion inträffat klarar inte algoritmerna av att åter identifiera personerna. 
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Detta är ett problem för insamling av tider eftersom när en person detekteras efter misslyckad 
spårning räknas det som en ny person i programmet. Partiell ocklusion inträffar även i båda miljöerna 
men algoritmerna klarar av att hantera den ocklusionen. 

Färger: Två av de fyra personerna i affärsmiljön har liknande färger på kläderna som omgivningen vilket 
resulterar till att detektionen har svårt att detektera personerna. Den ena personen i videon har en 
orange tröja som har liknande färg som borden och ljusa byxor som är liknande färg som golvet. Den 
andra personen har svarta byxor som försvårar för bakgrundssubtraktion att detektera personen när 
personen är nära ett statiskt objekt som har liknande färg. Figur 24 visar med hjälp av pilar personerna 
som programmet har svårigheter att detektera.  

 

Figur 25 Detekteringsproblem med två personer  

5.3 Spårning av två personer i industrimiljön 
För att kontrollera hur spårningsalgoritmen presterar i en annan miljö genomförs ett experiment i en 
industrimiljö där två personer monterar en gokart. Detta experiment jämförs med två personer i affärs-
miljö. Nedan presenteras analysen och resultatet av två personer i industrimiljö.  

5.3.1 Resultat av två personer i industrimiljö 
Resultatet påvisar flera likheter med spårningsproblem som uppkom vid spårning av flera personer i 
affärsmiljö. Algoritmerna har samma svårigheter att återidentifiera personer som sammanfogats samt 
när full ocklusion uppstår. Det som skiljer affärsmiljön och industrimiljön åt är det snabba 
förflyttningarna, verktyg och delar som förflyttas vilket påverkar den statiska bakgrundensbilden. 

5.3.2 Analys av två personer i industrimiljö 
Riktning: personerna förflyttas i olika riktningar som spårningsalgoritmerna inte klarar av att hantera. 
Algoritmerna misslyckas att spåra när personerna vänder riktning i lokalen för att hämta de redskap 
och verktyg som behövs för att utföra montering på gokarten. 

Förflyttning av statiska objekt. Analysen påvisar att de verktyg och delar som förflyttas från de 
placerade område detekteras som rörelse av referensbilden. Detta beror på att bakgrunds-
subtraktionen påvisar att det finns en förändring med den skapade referensbilden. Detta bidrar till att 
flera begränsningsboxar lokaliseras inom de placerade områden de statiska objekten har förflyttats 
från.  
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Sammanfogning: Ett problem som inträffar när personerna monterar gokarten är att personerna 
sammanfogas med gokarten och med varandra när personerna står bredvid varandra. 
Spårningsalgoritmerna påvisar flera begränsningsboxar runt områden sammanfogningen uppstår. 
Figur 25 visar sammanfogning med gokart och de två personerna i videoscenen.  

 

Figur 26: Hur fakoterna påverkar spårningen. 
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6 Diskussion 
En stor del av examensarbete har varit att implementera spårningsalgoritmer från OpenCv samt att 
erhålla automatiska tider från personernas rörelse för att uppfylla studiens syfte. Utifrån den 
undersökningen som har genomfört har det påvisats att det är flera faktorer som påverkar spårnings-
algoritmerna och därför har tiderna som erhållits inte varit tillförlitliga för att det ska kunna användas 
till diskret händelsesimulering men även till andra typer av simuleringar. För att det ska vara möjligt 
att erhålla tider med spårningsalgoritmer och videokamera behövs det att de faktorer som påverkar 
prestandan för algoritmerna åtgärdas. Det utvecklas däremot flera spårningsalgoritmer som är mer 
avancerade och som klarar av de svårigheter som spårningsalgoritmer från OpenCv inte klara av. 
Påvisas det däremot att tider som erhålls från mer avancerade algoritmer är tillförlitliga skulle det 
kunna genererar till att tiderna kan använda för simulering och som underlag till förbättringsarbete.  

Teorin har också varit en stor och viktig del av examensarbetet där mycket arbete lagts ner. 
Forskningen inom bildbehandling är stor och termologin svår att förstå. Det finns hundratals olika 
algoritmer och examensarbetet nämner en liten del av alla algoritmer. Utifrån forskningen har 
antagande gjort att det idag inte finns en algoritm som är perfekt. Algoritmer är anpassade till specifika 
problem och till en viss typ av datainsamling. Vilket antyder när ett program skapas kan det funka bra 
i en viss miljö, när programmet sen testas i en annan miljö kan det finnas flera andra faktorer som gör 
att det inte fungerar. 

Experimentfasen var den största delen av examensarbetet. Vid uppbyggnad av de två miljöerna 
monterades videokameran i taket vilket gjorde att det blev fri sikt mellan kameran och alla personer. 
En intressant undersökning skulle vara att montera videokameran på väggen för att kontrollera om det 
skapade programmet kunde spåra personer bättre. När videokameran monteras i taket blir 
perspektivet av personerna annorlunda beroende vart personen rör sig i lokalen. Detta försvårar för 
programmet eftersom det är svårt att definiera när det är en person som spåras. Det fanns också stor 
svårighet vid programmeringen eftersom termologin var svår. Det krävdes många timmar för att skapa 
en uppfattning om hur programmeringen ska fungera. Genom att använda OpenCv gav möjligheten 
att skapa ett program för videospårning med begränsande kunskaper inom området. Detta arbete 
skulle inte kunna vara möjligt utan OpenCv algoritmer. Om nya algoritmer skulle utvecklas skulle en 
algoritm kunna vara ett helt examensarbete. En svår sak med OpenCv är att koppla ihop biblioteket 
tillsammans med Visual studio. Här uppkom problemet med Windows då första datorn som användes 
till programmeringen fick en uppdatering vilket förstörde sammankopplingen mellan OpenCv och 
Visual studio. Lösningen blev att byta dator och göra en fabriksåterställning för att ta bort buggen från 
Windows. Därefter undveks alla uppdateringar vilket resultera att problemet inte återkom.  

Resultatet och analysen av experimentet påvisar intressant fakta som inte förutsett i början av 
examensarbetet. Det visade sig att det finns flertal faktorer som påverkar spårningen och beroende på 
miljön då det finns olika problem som uppstår. En intressant upptäckt var skillnaden mellan den 
industriella miljön och affärsmiljön där hastigheten på personernas riktning påverkade kodens 
spårning. Det största problemet var dock att åter identifiera personer under full ocklusion. En annan 
bidragande orsak till att spårningsalgoritmerna inte har kunnat spåra tillförlitligt var hur bakgrunds-
subtraktionen gjordes. Bakgrundssubtraktionen har svårt att upptäcka färger då personer går för nära 
varandra och skapar sammanfogning. Tröskelnivån har justerats flera gånger för att försöka detektera 
osynliga personer med ”fel” färger på kläderna. Vid ändring har det bara tillfört försämring eftersom 
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flera små objekt som rör sig i videon börjar spåras av algoritmerna. Spårningsalgoritmernas problem 
är att de inte finns någon algoritm som har testas då den har klarat full ocklusion. 

Resultatet av koden för insamling av data var inte som förväntat. Koden visade sig fungera bra när en 
person spårades, eftersom det endast uppstår partiell ocklusion i videoscenen. Tiderna som har 
erhållits från en person påvisar att det finns lite avvikelser jämfört med de manuella tidsstudierna. De 
tider som har erhållits från de manuella tidsstudierna kan inte anses vara mer korrekta jämfört med 
tider som har erhållits från spårningsalgoritmerna. En människa kan inte genomföra en exat mätning. 
När koden spårade flera personer klarade inte koden av alla problemfaktorer som uppkom i 
videoscenen vilket resulterade till en kod som inte går att använda för insamling av data som kan 
användas till en simuleringsmodell. Enligt den egna subjektiva bedömningen fungerade OpenCv 
algoritmerna KCF och MOSSE generellt bättre jämfört med de resterande algoritmerna som har testats 
i samtliga experiment. Algoritmerna har en bra upptäcksförmåga när en spårning har misslyckats. 
Detta hjälper koden avsevärt eftersom en misslyckad spårning försvinner från videoscenen och kan då 
inte påverka resterande objekt. De algoritmer som hade bristande spårningsförmåga var TLD och MIL. 
Den bidragande faktorn till det är att dessa algoritmer skapade flera misslyckande begränsningsboxar 
som inte försvann fast det inte fanns några rörliga objekt. Den andra nackdelen med TLD och MIL är 
att de har en långsam spårningsprestanda.  

Om förutsättningarna skulle varit tvärt om och koden skulle fungera perfekt då den kan användas för 
att skapa simulering över personernas rörelser. Där skulle en utveckling i framtiden då kunna var att 
direkt koppla datainsamlingen till ett simuleringsprogram. 
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7 Slutsats 
Detta kapitel beskriver vilka slutsatser som har tagits fram i tidigare kapitel och redovisar hur målen i 
examensarbete har uppfyllts. 

7.1 Projektmål  
Den vetenskapliga metoden och de teoretiska studierna som är kopplade med litteraturstudien har 
använts för att uppnå målet med detta examensarbete. Huvudmålet med detta examensarbete har 
varit att använda olika spårningsalgoritmer från OpenCv för att utvärdera om tider kan erhållas till 
simulering. Nedanför presenteras examensarbetets mål och hur de har uppfyllts 

• Undersöka vilken indata som krävs till en diskret händelsesimulering. 
Litteraturstudie har använts för att erhålla en förståelse om vilken Indata som behövs till en 
simulering. Studierna påvisar att indata som har behövts för simulering är tiden det tar att 
utföra moment, intervall, hur många som tillträder lokalen och rörelsetiden. 
 

• Utföra experiment där data i form av video samlas in från olika miljöer 
För att uppnå målet har en uppbyggd affärsmiljö och industrimiljö använts för att utföra 
experimentella studier. Inom de uppbyggda miljöerna har fyra videomaterial spelat in på 
personernas rörelse som används för att analysera spårningsalgoritmer. Videomaterialet som 
har spelats in innehåller experimentella studier med en person, två personerna och fyra 
personer i affärsmiljön. Den industriella miljön innehåller inspelat videomaterial med två 
personer som utför montering på en gokart. 
 

• Analysera videon med olika spårningsalgoritmer för att generera nödvändiga indata till 
simuleringen. 
De inspelade videomaterialen har analyserats med sex implementerade spårningsalgoritmer 
från OpenCv. Analysen som har utfört påvisar att det inte är möjligt att erhålla indata till en 
simuleringsmodell. Detta beror på flera faktorer som har identifierats som då försvårar för 
spårningsalgoritmerna att spåra när det är flera personer som är i rörelse. De faktorer som 
påverkar spårningen är färgen på kläderna, sammanfogning, personernas riktning och 
förflyttning av statiska objekt. Dessa faktorer bidrar till att spårningsalgoritmerna förlorar 
spårningen av personerna och därmed kan inte relevant indata erhållas. Analysen påvisar 
däremot att spårningsalgoritmerna kan hantera spårning när en person är i lokalen.  
 

• Utvärdera de olika spårningsalgoritmerna och jämföra resultatet med en tidsstudie 
Resultatet från indata som har erhållit från spårningsalgoritmerna har endast kunnat jämföras med 
de tider som har erhållits när en person har spårats. Resultatet påvisar att indata som har erhållit 
har medelfelet på 0,1 sekunder och standardavvikelsen på 0,27 sekunder.   
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7.2 Framtida arbete  
De algoritmer som har utvärderats i denna studie påvisar att det är möjligt att skapa ett program som 
kan spåra och samla indata från personers rörelse, däremot påvisar studien att de algoritmer som har 
implementerats från OpenCv inte ger trovärdiga tider på grund av de faktorer som har identifieras som 
påverkar spårningsprestandan. För att kunna erhålla trovärdiga tider behövs det utvecklas mer 
avancerade spårningsalgoritmerna i framtida arbete som kan hantera de svårigheter som har 
identifierats. En svårighet som har påvisats under studien som samtliga algoritmerna har svårt att 
hantera är när det uppstår full ocklusion i videoscenen. För att lösa denna svårighet bör algoritmerna 
multiple hypothes tracking och particel filtering testas och utvärderas. Enligt teorin som har studerats 
har dessa två algoritmer fördelen att de klarar av att spåra objekt när full ocklusion inträffar. En annan 
faktor som påverkar spårningsprestandan för algoritmerna som har implementeras är sammanfogning 
som uppstår i bakgrundssubtraktionen. Denna svårighet kan förhindras genom att använda djup-
inlärning som exempelvis Convolution Neural Network (CNN) algoritmen i framtida arbete för att träna 
algoritmen på vad som är till intresse att detekteras i videoscenen. En viktig moment som behövs 
tänkas på i framtida arbete när djupinlärning ska användas är att markera vilka område i videoscenen  
som inte ska detekteras.Det andra som behövs tänkas på i framtida arbete är att träna klassificeringen 
med djupinlärning på vad som är rörliga objekt och statiska objekt. Det som behövs klassificeras är hur 
en persons konturer är formad i videoscen. Genom att klassificera hur en person ser ut blir detektionen 
bättre då algoritmen detekterar endast personer och inte statiska objekt som har förflyttats som 
exempel verkytg. Åtgärdas dessa faktorer som påverkar spårningsprestandan i framtida arbete finns 
det stora möjligheter att erhålla tillförlitliga tider på personernas rörelse som sedan kan användas till 
förbättringsarbete och till simulering.  
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Bilaga 1 – Manuell datainsamling av en person  
Här presenteras de manuella tiderna som har erhållits när en person i affärsmiljön har klockats med 
snap-back metoden. 
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Bilaga 2 – Automatiska datainsamling av en person  
Här presenteras de automatiska tiderna som har erhållits med de implementerade 
spårningsalgoritmerna samt hur mycket tiderna avviker med de manuella tidsstudierna.   
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