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Sammanfattning 

Spicio är ett övervakningssystem som innehåller en algoritm utvecklad för att jämföra två bilder för 

att uppfatta förändring i scenen. En webbklient för att användaren ska kunna kontrollera systemet på 

annan ort, interagera med de detekterade bilderna på olika sätt och se livestream från de kopplade 

kamerorna.  

Systemet är utvecklat för att kunna fungera i olika scener med olika förhållanden. Genom att välja en 

känslighetsparameter kollar systemet om detektionen utifrån storleken på förändringen är stor nog 

att rapportera. Systemet är även utvecklat genom en rad olika funktioner att stå emot regn och snö, 

genom att tröskla bort små objekt och förändringar. Användaren får feedback ifrån systemet som 

skickar mail vid varje detektion.  

Systemet är kopplat till enkla webbkameror via USB-kontakt, för att minimera risken för att någon 

ska slå ut systemets kontakt med varandra.  
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Abstract 

Spicio is a surveillance system that includes an algorithm developed to compare two images to detect 

changes in the scene, a web client so the user can control the system at another location, interact 

with the detected images in different ways and see a live stream from the connected cameras. 

The system is designed to function in various scenes with different conditions. By choosing a 

sensitivity parameter the system checks if the detection based on the size of change is big enough to 

report. The system is also developed to withstand rain and snow by thresholding small items and 

changes. The user gets feedback from the system by e-mail with the detected image. 

The system is linked to the webcams with a USB connector, to minimize the chance that someone 

will knock out the system contact.   
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1 Introduktion 

Computer vision algoritmer används för att utveckla detta övervakningssystem. Systemet innehåller 

en rad olika funktioner som gör att systemet kan detektera förändring i en scen och genom att räkna 

antalet objekt bestämma om förändringen är stor nog. Systemet är utvecklat till en kund med 

kundens krav på funktionalitet, användarvänlighet och säkerhet på systemet. 

1.1 Bakgrund  

Användaren som även är kunden till detta system tog kontakt med mig och ville ha ett 

säkerhetssystem utvecklat. Tillsammans med kraven på säkerhetssystemet och en miljö där systemet 

skulle verka i, började jag utveckla ett system till användaren.  

Det kändes viktigt att låta kunden vara med genom hela utvecklingsperioden från teori till design och 

funktioner. Främst för att göra systemet skräddarsytt enligt kundens krav och prioriteringar. 

Systemet skulle vara stabilt och enkelt att navigera även för personer med mindre datorvana. 

Användaren ville att systemet skulle ta kontakt när systemet detekterade objekt, detta i form utav 

email som skickas varje gång systemet detekterar ett objekt. Kunden ville kunna när och var som 

helst kunna starta upp eller stänga ner systemet, editera de detekterade bilderna på olika sätt och 

kunna se live från kamerornas vyer. 

För att övervakningssystemet ska kunna rent fysiskt kunna köras krävs det att en dator med 

internetuppkoppling ständigt är igång. Detta ger oss ett problem med strömavbrott, men ger oss en 

annan säkerhets aspekt. Nämligen att det är mycket svårt att påverka systemet så länge det finns 

internetåtkomst och ström/batteritid på datorn. Allt körs direkt på datorn som befinner sig på 

platsen. 

1.2 Kravspecifikation på systemet 

Systemet måste klara av ett antal olika krav som kunden har satt.  

 Systemet måste kunna klara av olika väderförhållanden, så att systemet inte blir fixerat vid 

en viss årstid eller en viss tidpunkt på dagen.  

 Systemet måste vara kompatibelt med minst två kameror som ska kunna detektera och 

livestreama samtidigt utifrån samma värddator.  

 Kunna detektera objekt som faktiskt är misstänkta objekt inte löv som rör sig i vinden, 

skuggor eller liknande. 

 Meddela användaren när systemet har detekterat ett objekt. 

 Systemet måste ha en genomgående säkerhets formulering. 

Användarens två vyer som systemet måste kunna observera utifrån syns i bild1 och bild2. I dessa 

vyer har det färdiga systemet haft sin testning. I första vyn kommer kameran vara mellan 0-1m från 

scenen, och i den andra vyn kommer kameran att vara ca 6m ifrån scenen. Systemet måste alltså 

vara oberoende genom avståndet till scenen, då kunden måste ha möjligheten att byta scen utan att 

systemet blir oanvändbart.  
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Bild 1 - Från kunden, vy1 

 
Bild 2 - Från kunden, vy2 

 

1.3 Tekniskspecifikation 

De tekniska valen har jag själv tagit då kunden inte hade någon teknikspecifikation på systemet. Jag 

ville ha ett system som var enkelt att uppdatera och som hade en bra struktur för att kunna hantera 

stora mängder kod. Jag valde ASP.NET [9] med mvc4[10] till min webbklient och biblioteket 

openCV[29] till datorseende-delen. Kopplingen mellan algoritmen och databasen sköts med C# 

klassen FileSystemwatcher[22], och databasen är en Microsoft SQL Server[16].  

1.4 Tredjepartsmjukvara 

För att projektet skulle ha den standarden som krävs, uppfylla kundens krav och kunna levereras 

inom tidsramen så användes olika tredjeparts program som körs på värddatorn.  

1.4.1 Windows Media Encoder 

För att kunna köra livestreamen från värddatorn användes ett gratis-program, Windows Media 

Encoder, som ligger på datorn och skickar den inkopplade kamerans ström till en IP adress. 

Webbklienten kan sen ta del av strömmen och visa den på sidan. Det finns andra kanske mer 

självklara lösningar på marknaden t.ex. justinTV[11] och Ustream[12], båda erbjuder att gratis 

streama från den inkopplade kameran till deras sida för att sedan webbklinten ska kunna hämta 

datan därifrån. Det är gratis för att koppla upp en kamera, men ger inte en privatström alltså är det 

inte tillräckligt säkert för vårt system. Att strömmen som ligger uppe är inte privat betyder att alla de 

andra användarna för programmen kan se din övervakningskamera. Man kan få strömmen privat 

genom att betala en månadsavgift, men då bryter vi mot vårt andra krav, att systemet ska vara gratis. 

Detta gjorde att dessa alternativ valdes bort, trots sin smidighet med att snabbt och enkelt kunna 

koppla in kameran och streama dag som natt. Windows Media Encoder som i detta system används 

till livestreamen är gratis.  
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1.4.2 Manycam och Splitcam 

För att strömmen från kameran ska vara tillgänglig för flera program, behövs det att strömmen 

delas/kopieras. Om man inte klonar strömmen fungera endast strömmen för en applikation, 

antingen algoritmen eller livestreamen. Detta var ett stort problem som löstes med hjälp utav 

manycam och splitcam, båda programmen behövs då det krävs flera delnings-program för att kunna 

koppla flera kameror till systemet. Programmen är båda kloningsprogram och tar in en kameraström 

vardera som de sen klonar och skickar ut så att livestream och algoritm kan ta del av strömmen. Både 

Manycam och Splitcam erbjuder en Pro-tjänst där man kan koppla fler kameror till varje program och 

även får bilderna utan vattenstämpel. Men för att få detta alternativ kostar det en avgift varje 

månad. Så för att klara kundens krav finns det två delnings-program som körs för de två kamerorna. 

Båda dessa program startas upp från början vid start av datorn, kopplar upp sig till kamerorna och 

skickar ut klonade strömmar som applikationerna kan ta upp.  

1.5 Liknande system 

Det finns redan andra system och lösningar för kundens problem ute på marknaden idag. De 

lösningar som liknar mitt system mest är nätverkskamerorna[33]. Dessa kameror är uppkopplade till 

nätet via routerns trådlösa nät, wi-fi. Eftersom kamerorna inte har någon sladd inkopplad krävs det 

antingen att vara direkt inkopplade i ett eluttag eller så har kamerorna ett batteri-paket som sköter 

strömförsörjningen.   

Nätverkskamerorna har vanligtvis rörelsedetektion och de avancerade kamerorna har även en 

inbyggd motor som driver zoom och gör att kameran kan röra sig i olika led. De finns även kameror 

som har teknik för mörkerseende, vilket gör att kameran kan detektera objekt även när det är mörkt 

ute.  Vid detektion av rörelse, lagras bilderna antingen på ett minneskort (tillbehör) eller så skickas 

bilden till en nätverksbaserad hårddisk (NAS) som nätverksskameran är uppkopplad emot. [36] 

För att se bilderna eller livestreamen måste användaren antingen modifiera sin router(för att nå en 

adress) eller skapa ett konto hos företaget som har släppt nätverkskameran, detta beroende på vad 

som kom med kamera-köpet.  

Det är alltså fullt möjligt att göra ett nästintill identiskt system som mitt system på mycket kort tid, 

om man har pengarna att köpa en av dessa nätverkskameror med medföljande mjukvara. Dock finns 

det brister med nätverkskamerorna som min kund inte ville ha. 

1.5.1 Skillnader gentemot Spicio 

Vad det finns för skillnader mellan mitt utvecklade system och de som redan finns på marknaden är 

en del, jag har valt att dela upp skillnaderna i underrubriker som syns nedan. De system som jag 

jämför emot har de egenskaper som texten ”liknande system” iﾐﾐefattar.  

Säkerheten 

Det är smidigare att inte använda sig utav kablar när man sätter upp ett system, men det finns brister 

man bör veta om. Vanliga produkter i hemmet kan lätt störa och stöta bort det trådlösa nätverket, 

och då tappar nätverkskameran uppkopplingen och blir värdelös[34]. Inbrottstjuvarna idag har andra 

enheter som de använder för att snabbt och spårlöst slå ut nätverket och 

övervakningskamerorna[35].  

I vissa fall av nätverkskameror behöver man öppna en av routerns portar för att nå webbgränssnittet 

där man ser alla bilder och även ser livestreamen. Fast att denna port kan skyddas med 
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användarnamn och lösenord ger detta ännu en säkerhetsaspekt och kan bli ett säkerhetshål för 

intrång.   

Inget av dessa problem finns för mitt system som använder sig utav kablar för att överföra datan, 

webbgränssnittet är tänkt att läggas upp på en server. Vilket skyddar både datan och ger tillgång till 

webbklienten.  

1.5.1.1 Lagringen 

För att lagra bilder från nätverkskamerorna krävs det antingen att man har en NAS eller ett SD kort. 

Båda dessa lagringsenheter befinner sig i kamerans räckhåll, då wi-fi har en begränsning i radie och 

minneskortet sitter i kameran. Spicios databas och webbklient är tänkt att i slutskedet ligga på en 

server. 

1.5.1.2 Webbgränssnittet 

För att se och använda webbgränssnittet behöver användaren antingen öppna en av routerns portar, 

eller få en plats hos tillverkaren. Men då finns det en säkerhetsrisk att ha flera parter/företag 

inblandade att kunna se övervakningen.  

Spicio är special utvecklat för kunden och dess krav. Webklienten är enkel och användarvänlig, 

kunden behöver inte tänka på någon månadskostnad eller om ett företag kommer att gå igenom 

eller sälja ens detekterade bilder.  

1.5.1.3 Kamerorna 

Som nämnt tidigare ligger nätverkskamerorna i den högre prisklassen men är generellt skarpare än 

webbkamerorna. De är bland annat bättre och mer avancerade än de webkameror som används till 

detta projekt. Nätverkskamerorna kommer oftast med mörkerseende teknik för att kunna detektera 

objekt fast att det är mörkt, de dyrare kamerorna har även inbyggda motorer som gör att kameran 

kan röra sig i olika led och kunna zooma.  

Inget av dessa funktioner finns i mitt system idag, det finns heller inget stöd för att koppla in en 

kamera som har dessa funktioner.  

1.5.1.4 Sammanfattning av skillnaderna 

Största och viktigaste skillnaden är säkerheten, enkelheten och priset. Oftast är det bara att koppla in 

nätverkskamerorna och de är igång, men det är så mycket som ska bli rätt. De som är tekniskt 

ointresserade kan ha det svårt att täppa till alla hål som tillexempel att lösenordskydda den öppnade 

porten i routern. Det problemet finns inte för mitt system, det är jag som utvecklare som tänker på 

riskerna, inte användaren.  

Även webbgränssnittet är en av de stora skillnaderna, då detta system är utvecklat helt utifrån 

användarens krav och kunskap. Vilket ger en användarvänlig webbklient, en klient som är utvecklad 

för kunden och har en stor variationsmöjlighet. Användaren behöver inte bli av med sina bilder eller 

sitt webbgränssnitt då den beslutar sig för att köpa en ny kamera av ett annat märke, det är bara att 

koppla in i mitt system och det fungerar. 

Då nätverkskamerorna går på batteripaket måste användaren byta batteriet frekvent för att kameran 

alltid ska kunna ha ström och vara fungerande. Värddatorn i mitt system måste endast ha ström för 

att systemet ska fungera och detektera, alltså enda problemet som kan ske är om huset drabbas av 
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strömavbrott. Dock kommer även nätverkskamerorna drabbas om strömmen går då både NAS 

enheten och det trådlösa nätverket försvinner vid strömavbrott. Spicio körs på en dator som har ett 

reservbatteri, vilket kan ge strömmen en chans att komma tillbaka innan även detta system stängs 

ner.   

1.5.1.5 Övrig 

Eftersom jag inte har själv använt mig av nätverkskameror utgår jag från andras åsikter och 

antaganden och från återförsäljarnas specifikationer.  

1.5.2 Jämförelse mot Level one  

Utifrån en sammanställd frågeenkät har följande information om säkerhetssystemet Level one 

erhållits. Testet är gjort hos användaren i dess tänkta säkerhets scen. Testet är till för att få en 

uppfattning hur skillnaden är mellan system på marknaden och Spicio utifrån användarens synvinkel. 

Dessa uppgifterna kommer alltså från en användares tester och inte från företagets egna tester. 

Namn Totalt 

detekterade 

bilder/dag 

Feldetekterade Detekterade Känslighet Tid Fel-% Kommentar 

Level 

one 

Ca 100 95 5 * Hela 

dagen 

95% Detekterar 

sol, gatljus 

och 

vindrörelser 
i bland 

annat 

buskar. 

Spicio Ca 80 3 77 Går att 

ändra 

beroende 

på scenen 

Hela 

dagen 

4%  

Tabell 1.  

* går inte att ändra känsligheten 

Fördelar med Level one enligt användaren: 

 Går att koppla ihop ett flertal antal kameror. 

 Har ett webbgränssnitt. 

Nackdelar med Level one enligt användaren: 

 Systemet funkar mycket dåligt utomhus, klarar inte av väderförhållanden. 

 Detekterar alldeles för många felbilder. 

 En av kamerorna behöver startas om varje dag. 

 Kan inte stänga av mail-funktionen, får 100 mail varje dag. 

 Går inte att ställa om känsligheten. 

 Är helt oanvändbart blåsiga dagar och vid soluppgång och solnedgång. Då är felmarginalen 

100%. 

Användaren fick frågan om den skulle kunna tänka sig att byta ut sitt nuvarande system till Spicio 

efter en sammanfattning om systemet, svaret blev ja.  
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Fördelar med Spicio enligt kunden: 

 Livestream. 

 Enkelt webbgränssnitt. 

 Bra sökfunktion. 

 Stora bilder. 

 Mailutskicket. 

 Liten felmarginal bland de detekterade bilderna. 

 Klarar utomhusdetektering. 

 Klarar olika väderförhållanden. 

Nackdelar med Spicio enligt kunden: 

 Spicio ligger inte uppe live (vidareutveckling). 

 Kunna själv ändra känsligheten i webbklienten (vidareutveckling). 

1.6 Metod 

För att utveckla detta system, testades olika teorier som modifierades och testat utifrån Richard 

Szeliskis Hok ”Coﾏputer Visioﾐ: Algorithﾏs aﾐd AppliIatioﾐ” [ヲΒ]. Aﾐledﾐiﾐgeﾐ till ┗arför just dessa 
funktioner och i denna ordning användes var på grund av resultatet och omfånget av godkända krav 

den klarade. Metoden jag valde att utveckla ifrån är en agil-metod: utveckla, testa, resultat och 

feedback som illustreras i bild 3. 

 

Bild 3 – Agil utveckling 
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2 Algoritmen(Computervision modulen) 

Bilderna skickas från webbkameran till ett av klon-programmen(Manycam[7] och Splitcam[8]) som 

klonar strömmen och skickar vidare den till algoritmen. Algoritmen börjar sen jobba med bilden som 

kom in. Bilden omvandlas till gråskala då opencvs funktioner fungerar bäst med gråskaliga bilder.  

Programmet väntar sedan på nästa bild som tas någon sekund efter den första bilden har tagits. 

Detta för att hitta skillnader i bilderna. För att få ut skillnaderna används opencvs differens funktion 

som kollar pixel mot pixel. Det vill säga eftersom kameran kommer vara fixerad vid en viss punkt vet 

vi att det endast är objekten och små delar av bakgrunden som kommer att förändras(skuggor, när 

det blåser i löven). Därför kan vi ta differensen utav bilderna, skillnaden mellan bilderna.  

Algoritmen ska fungera för de två olika scenerna som kunden har valt(Se introduktion-

kravspecifikation), båda dessa bakgrunder kommer inte ha sol någon gång på dagen.  Bilden som nu 

är en differens-bild filtreras med ett gauss filter för att minska bruset/ ta bort bruset ur bilden. Detta 

görs för att de små förändringarna/små objekten skall försvinna och de stora objekten finns kvar i 

bild för analyseras.   

Bilden innehåller många gråa små förändringar, vi vill ha de stora förändringarna alltså trösklas 

bilderna. Det betyder att allt under ett visst värde i gråskalan förvinner och kvar blir de stora 

förändringarna. Alltså pixlar som skiljer sig mycket ifrån varandra från bild1 till bild2. Men även 

många små pixlar med stora skillnader kommer att detekteras. Opencvs funktion findobjects löser 

detta för oss. Findobjects är den sista funktionen i algoritmen, den ringar in våra förändringar om de 

är tillräckligt stora (så små pixlar med stora förändringar kommer inte att detekteras) och skriver ut 

som en objektenhet, ett hittat objekt.  

2.1 Open Source Computer Vision(OpenCV) 

Computer vision är en samling metoder för att maskinellt kunna analysera vad som syns i bilden med 

hjälp av olika algoritmer och metoder. Det kan kännas enkelt för en människa att kunna identifiera 

vad som syns i bilden, men för en dator är det svårare men inte omöjligt. Jag har valt att använda mig 

utav ett programbibliotek som heter opencv (open source computer vision)[29] som är utvecklat just 

för dessa problem.  Man kan snabbt läsa in en bild till programmet med opencv, göra gråskala, 

justera objektet, skapa 3D modeller mm. Det är ett stort biblotek som är utvecklat för att hjälpa till 

att skapa funktioner med computer vision. De böcker jag fått min kunskap ifrån finns listade i 

källorna som [28][30][31]. 

2.1.1 Koppla kameror till systemet 

Opencv innehåller många funktioner för datorseende, även funktioner som behövs för kopplingen 

mellan kamera och dator. Vad som är gjort i detta projekt är att man öppnar en ström från kameran 

för att sedan fånga en frame/bild, som sparas undan för vidare modifiera och för att analysera. Det 

är viktigt att inte glömma att stänga strömmen efter att bilden är tagen, om man använder sig utav 

flera kameror vilket vi gör i detta projekt. 

2.1.2 Gråskala 

För att algoritmen lättare skall hitta skillnader i bilden, görs den om till gråskala. Vid inläsningen av 

bildeﾐ aﾐ┗äﾐder jag paraﾏeterﾐ ” CV_BGR2GRAY” i ’imread’ vilket tar bort färgkanalerna och 

ersätter de med en gråskala som går från 0(svart) till 255(vit)[3]. Både bild1 och bild2 läses in i 

gråskala. 
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Bild 4 - Gråskala bild nummer 1 från Algoritmen, 

vy 2 

Bild 5 - Gråskala bild nummer 2 från Algoritmen, 

vy 2 

2.1.3 Differens 

För att hitta det som har rört sig, tar man differensen utav bilderna. Då blir bakgrunden svart och 

objektet blir vitt. Differensen är skillnaden mellan bildernas pixelvärden. Så om vi antar att kameran 

är fixerad på en fast punkt kommer endast de pixlarna som skiljer bilderna emellan att upptäckas. 

Algoritmen tar först en bild0 vilket är vår referensbild, det är så det ser ut just nu. Kort därefter tas 

en bild1 vilken kommer innehålla skillnaderna. Båda bilderna skickas in i openCVs differensfunktion 

absDiff[5] och ut kommer en matris med skillnaderna. Denna matris/bild går sedan igenom andra 

fuﾐktioﾐer för att algoritﾏeﾐ ska kuﾐﾐa ”se” oﾏ det skett ﾐågoﾐ detekteriﾐg av objekt.  

 
Bild 6 - Differensen mellan Bild4 och Bild5 

2.1.4 Ta bort brus 

För att bilden ska bli mer lätt hanterlig plockas något av bruset bort (så som mindre objekt). Bilden 

filtreras med en Gauss matris. Små objekt och objekt långt borta blir mer och mer suddiga, tappar 

skärpa och deras gråvärden blir mer utjämnade vilket gör trösklingen mer effektiv. [4] 

 
Bild 7 - Ta bort brus med Gauss av Bild 6 

2.1.5 Tröskla 

Trösklingsvärdet jag har valt är 60, det är en gråare färg som vid testning visade sig fungera bäst för 

mitt projekt. Allt som är under/över detta värde sätts till 0 eller 255. I detta projekt har vi valt typ 1 

av 5 olika typer i opencv [6]. Funktionen nedan visar typ 1 av de olika trösklingsfunktionerna i 

opencv. 
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Tröskligen görs för att bli av med gråskalorna och för att lättare hitta objektet i bilden. Detta gör det 

både enklare för algoritmen men ger även ett bättre resultat då små partiklar som varit kvar sen 

bruset togs bort. 

 
Bild 8 - Tröskling av Bild 7 

2.1.6 Hitta konturerna 

För att hitta konturerna till de objekt som nu är trösklade, suddade och gråa används openCVs 

funktioner findcontures[21]. Det är en funktion som detekterar objekt utifrån konturerna. För att rita 

ut de detekterade objekten används en annan funktion från opencv, drawcontures. Drawcontures tar 

in en vektor med objekt och en matris/bilden och ringar in de detekterade objekten i bilden[23].  

 
Bild 9 - Findcontures av Bild 8 

2.2 Implementation av algoritmen 

Under projektets gång utvecklades algoritmen allt efter som. Algoritmen var tvungen att uppnå 

kraven både jag och användaren hade på den, snabb, robust och liten felmarginal. Den första 

algoritmen var default algoritmen, det var så jag hade tänkt att det skulle fungera i teorin. Den andra 

algoritmen var template-match som jag valde att utveckla då jag ville att systemet skulle kunna 

kategorisera ovälkomna objekt utifrån vardagliga objekt. Den skulle detektera bilar och människor 

men hoppa över mindre förändringar. Den tredje algoritmen Surf med flannbasedmatcher skulle 

kunna klara ljus-förändringar och rotation, då mallen och övervakningsbilden omöjligt kan se 

identiska ut (bilen kan ha en annan färg, annan modell, komma in i en annan vinkel från kameran 

mm). Denna algoritm skulle kunna matcha mallens nyckel-punkter(key-points) med 

övervakningsbildens. På så sätt skulle inte färg, modell på tillexempel en ankommande bil och vinkel 

spela någon roll. Den fjärde algoritmen jag utvecklade var en blob-algoritm. Den skulle endast känna 

av om det fanns förändring stor som blob-mallen. Den sista och slutgiltiga algoritmen är den som 
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kommer att beskrivas i denna rapport mer grundläggande är en vidareutveckling utav default 

algoritmen. Den använder sig utav bland annat opencvs funktion findcontures. 

2.2.1 Default algoritmen 

För att detektera vad som har förändrats i föregående bild, tas skillnaden i bildernas pixelvärde ut.  

Den föregående bilden jämförs gemtemot den nutida bilden. För att få endast skillnaderna(fasta 

objekt försvinner) och kvar blir förändringarna. Förändringen blir då ljusa objekt, mycket förändring 

blir en ljus bild, ingen förändring en svart bild. 

Differensbilden trösklas sedan och de svarta objekten försvinner in i den vita bakgrunden och de vita 

objekten blir svarta objekt. Detta görs för att tröskla bort mellanvärdena, bara de riktigt ljusa pixlarna 

blir kvar (pixlarna med störst förändring).  Efter trösklingen sker en brus-minskning, detta för att få 

bort mindre objekt. Men minskningen gör inte att större objekt så som människor eller bilar påverkas 

utav reduceringen.  Denna algoritm är mycket lik den slutliga algoritmen förutom att den har inget 

slutgiltig beslutstagande. När sker förändring, vad är det för objekt och hur stor måste objektet vara? 

2.2.2 Algoritm: Template-Match 

För att algoritmen skulle kunna känna av kategorisering, implementerades en matchfunktion som 

letade efter matchningar i bilden utifrån en mall-bild[1]. Detta visade sig ge väldigt bra resultat då 

mallen var identisk (storlek, rotation, vinkel, ljussättning) som objektet i bilden. Men den gav alltid 

”deﾐ Hästa ﾏatIheﾐ” även om inte mallen fanns med i bilden. Det fanns heller ingen skala för hur bra 

matchningen blev. Vilket resulterade i att jag byggde en procentuellmatchnings algoritm som 

baserades på varje pixels felmarginal emellan mallbilden och det hittade objektet i scenen. Detta 

kändes alldeles för ostabilt och gav ofta fel resultat. 

2.2.3 Algoritm: SURF med Flannbasedmatcher 

Då rotation och skalning var ett problem med föregående algoritm utvecklade jag en algoritm som 

skulle klara av rotation och skalning. Vilket denna algoritm klarade väldigt bra, det kunde även hitta 

objektet fast att delar av objektet var utanför bild eller bakom ett annat objekt. Flannbased matcher 

går ut på att en mall skickas in i algoritmen, algoritmen letar upp intressanta punkter(key-points) i 

mallen och sparar ner dessa[2]. Oftast är de intressanta punkterna punkter med hög derivata, vid 

kanter i bilden.  

Sedan matchades dessa punkter med scenbilden. Detta gav bra resultat, då bilden kunde roteras 

eller skalas om och funktionen hittade objektet. Dock blev det problem då det fanns fler än ett objekt 

i bilden, då ljussättningen ändrades, en annan bilmodell, annan färg på objektet, annorlunda 

ljussättning eller då det var annorlunda väder(snö). Även här fanns det ingen skala för hur bra 

matchning det blev. Algoritmen kunde markera ut matchningen, vilket resulterade i att jag byggde en 

algoritm för att räkna ut arean på den markerade matchningen. Detta blev en väldigt ostabil algoritm 

och den krävde en mycket stor databas med mallar, men den hittade matchningen bra.  

2.2.4 Blobb-algortimen 

Eftersom kameran kommer att befinna sig på ett fixt avstånd från de detekterade objekten, börjades 

utvecklas en blobb-algoritm. Blobb-algoritmen gick ut på att leta igenom differensbilden på blobbar, 

objekt som passade in i vår blobb-mall som var en vit blobb. Storleken på blobben hade tagits fram 

genom testning då kameran satt fast på en fix position och detekterade bilar och människor som var 

kundens krav. Detta kändes inte som en riktig lösning då det kommer kopplas in två kameror till 
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systemet där de har olika avstånd till objekten. Det hade då resulterat i att varje kamera hade behövt 

varsin algoritm. Detta var en alldeles för restriktiv lösning. 

2.2.5 Slutgiltiga algoritmen 

Den sista algoritmen som utvecklades och den som används i systemet är en algoritm som baserades 

på opencvs findcontures [14]. Findcontures markerar objektens kanter i bilden och har en 

underfunktion som heter count som räknar antalet detekterade kanter. Det finns en felmarginal i 

denna algoritm som jag har gått runt i systemet, funktionen räknar alltid ett objekt mer än vad som 

finns i scenen. Funktionen count hittar alltid en kontur vilket jag förmodar är ramen på bilden.  

Så för att algoritmen ska spara ner en detekterad bild måste antalet funna kanter vara mer än 1 och 

även vara större än vald känslighet. Algoritmen är väldigt robust då den har klarat test med snö/regn 

och kvällsljus(inte totalt mörker för sina givna problem).  Algoritmen delar upp de detekterade 

objekten till flera match-objekt. Om det tillexempel finns 3 objekt  i scenen som skall detekteras 

hittar findcontures exempelvis 60 objektenheter beroende på färg/ljus/differens-bilden osv. Detta är 

ett ”proHleﾏ” som jag inte ser som ett problem. Då kunden inte vill veta av systemet hur många 

objekt det finns i bilden utan bara om det finns något att detektera. En lösning som jag testade var 

att ta k-means men det gav inga goda resultat.  

För att små objekt ska försvinna innan bilden når findcontures används brus och tröskling vilket gör 

att de små objekten försvinner. Denna algoritm uppfyllde även mina krav: 

 Snabb, tar ca 1sek att köra igenom 

 Robust, ett säkert system som inte kraschar. 

 Mycket liten felmarginal 

 Mycket goda resultat  

2.2.5.1 Findcontures 

För att i sista steget slutligen se om systemet har detekterat något används opencvs funktion 

Findcontures. Funktionen hittar konturerna och lägger in de i en lista, om konturerna ligger i kant 

med varandra bildas en kontur [14]. Det är inte utvecklat för hierarkisk ordning utan de detekterade 

kanterna läggs i en vektor. För att sedan se hur många objekt konturerna bildar kollar man vektorns 

storlek. Man kan välja att använda hierarki om det blir flera detektioner till de olika objekten, så att 

kant-detektioﾐerﾐa ”sﾏälter” ihop till eﾐ. Fast att jag har det ”proHleﾏet” ﾏed flera detektioner i 

varje objekt har jag inte valt att använda mig utav hierarki, då tester visade att denna riktning som 

jag använder var den bästa för detta systemet. Så här ser funktionen ut med sina parametrar: 

 

Findcontures algoritmen i opencv baserar sig på Satoshi Suzuki oIh KeiiIhi AHes rapport ”TopologiIal 
struItural aﾐal┞sis of digilized Hiﾐar┞ iﾏages H┞ Horder follo┘iﾐg” [13]. 

2.2.5.2 Drawcontures 

Även denna funktion kommer från opencv, den tar in vektorn som findcontures skickar ut och ritar 

ut/ringar in objekten på bilden [23]. Detta är inte en funktion som användaren ser, den används för 

att undersöka algoritmens resultat. 
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Koden ritar ut konturerna och skriver även ut i bilden hur många funna objekt den har detekterat.  

2.3 Koppla ihop delarna till ett system 

Den svåra och den kanske viktigaste delen i projektet är att koppla ihop de olika del-systemet till ett 

system. Även här finns det krav på snabbhet, säkerhet och smidighet. De olika kopplingarna är 

1. Webbkamera → Program som klonar en ström (mer under Introduktion/Tredjepartsmjukvara).  

1.1. Kloningsprogrammet har den smidiga funktionen att den startas upp automatiskt när datorn 

körs och förinställningarna som ställs manuellt för att koppla till webbkameran. Detta måste 

justeras innan man kör algoritmen om det är fler än en webbkamera inkopplad. Då 

klonprogrammet skapar upp ytterligare en ström från kameran. Men om kameran inte är 

inkopplad blir det antingen default-ström (inbyggd kamera i den bärbara datorn) eller en 

tom ström.  

 

2. Program som klonar ström → Algoritm 

2.1. Algoritmen väljer kloningsprogrammets nyskapade ström när den tar bilder till funktionen. 

 

3. Algoritm → Databasen (Filewatcher) 

3.1. Då det inte går att skicka de detekterade bilderna direkt till databasen från algoritmen(Då 

openCVs API krockar med de API som används för att koppla upp till en databas) görs denna 

koppling i flera steg. 

3.1.1. Algoritmen sparar ner de detekterade bilderna till en mapp som ligger lokalt på datorn 

3.1.2. Filewatcher som startas tillsammans med algoritmen lyssnar på mappen där de 

detekterade bilderna läggs, om det läggs till en bild tar Filewatcher filen och skickar till 

databasen, raderar filen från mappen och skickar iväg ett mail med den detekterade 

bilden till användarens email adress som hämtas ifrån databasen. Bilden raderas för att 

inte värd-datorns minne ska ta slut och att beviset inte ska ligga lokalt.  

 

4. Databas → Webbklient 

4.1. För att webbklienten ska få in datan från databasen används entityframework till 

kopplingen. Då får webbklienten in hela klasser från databasen. Detta görs i MVCs model, 

som fungerar som en mall över vad som ska skickas in. För att få denna koppling säker 

används Linq-frågor för att hämta fälten från tabellerna i databasen. 
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Bild 10 - Kopplingen mellan projektets delar 

2.3.1 Filewatcher  

Då inte kopplingen mellan algoritmen och databasen lyckades då de olika api:erna krockade gjordes 

en observerare/watcher. Det är ett program i c# som använder sig utav klassen FileSystemwatcher 

[22]. Man väljer vilken mapp som man vill observera och vad som ska göras när den ändras(läggs till 

objekt). Det går även att använda en while-true som ligger och kollar på mappen, men detta visade 

sig vara väldigt hårt mot datorns minne och FileSystemwatcher hade flera bra underfunktioner som 

underlättade arbetet.  

När bilden har hittats döper Filewatcher oﾏ fileﾐ till ”Bild” oIh dageﾐs datuﾏ oIh tidsstäﾏpel.  
Sedan tas bilden bort från mappen, detta för att spara in på värd-datorns minne. Detta program 

startas när man startar algoritmen utifrån webbklienten. Då startas programmet innan algoritmen 

och när man stänger ner algoritmen stängs observeraren ner efter algoritmen.  

Filewatcher tar även hand om utskicket till användaren i form utav email. Där den detekterade bilden 

skickas med. 

Det finns en watcher/observerare för varje kamera, detta valde jag att göra då det inte är säkert att 

båda kamerorna kommer att vara inkopplade hela tiden. Då är det onödigt att kod som inte används 

körs.  

För att underlätta uppstartningen och stängningen av systemet, är det filewatcher-systemet som 

startar upp och stänger ner algoritﾏeﾐ ┗id uppstart oIh ﾐedstart fråﾐ ┘eHHklieﾐteﾐs ┗┞ ”Starta upp/ 
stäﾐga ﾐer s┞steﾏet”.  
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3 Test utav systemet i rätt miljö 

Systemet har utvecklats främst för kundens önskemål av placering utav systemet. Det är alltså testat 

i den miljön kunden ville använda systemet i. För att få ett större helhetsintryck om systemets 

prestanda krävs det att göra mer omfattade tester i alla de önskade väderförhållande, motljus och 

avstånd från kameran. 

Kundens önskemål var att systemet skulle ha två olika kameror. Den ena kameran vetter ut över 

tomtens ingång och har ca 6m i avstånd mellan kameran och de detekterade objekten. 

Den andra kamerans placering var i fönstret bredvid dörringången och har ca 40cm till i avstånd från 

kamera till de detekterade objekten.  

Detta gick inte att åstadkomma med endast ett fixt system, problemet låg i avståndet mellan 

kamerorna och de detekterade objekten. Systemet måste kunna regleras efter känslighet för att det 

ska vara så brett som möjligt. För kameran som ska detektera objekt som befinner sig långt bort 

krävs en känsligare objektdetektering och för kameran som har nära till sitt objekt en mer okänslig 

detektering som detekterar större föremål än kameran som har långt avstånd till objektet.  För att 

systemet ska fungera för båda kamerorna måste användaren kunna själv ställa in känsligheten för 

objektdetekteringen för de olika kamerorna, alltså en känslighetsparameter som ändrar känsligheten 

för bildalgoritmen. Detta är inte implementerat i systemet, utan känsligheten ställs om manuellt i 

koden innan körning. Men när känsligheten är ändrad fungerar systemet för de båda kamerorna. 

Vid detektion och om objektet är större än den satta objektkänsligheten skickas bilden till databasen 

och tas sedan bort från datorns lokala lagring. Bilden skickas samtidigt till kunden (via kundens valda 

mailadress från Spicios mailadress). 

3.1 Prioritering 

Då systemets känslighet är fixt (systemet inte ändrar sig själv eller lär sig under tidens gång), måste 

användaren prioritera vad den vill att systemet ska detektera. Sätts känsligheten till för hög kommer 

systemet hitta alla små förändringar så som skuggor, fåglar, löv som blåser mm. Sätts känsligheten till 

för låg kommer systemet att missa när större föremål går förbi kameran. Exempel på problem är när 

en grupp fåglar flyger förbi kameran tillsammans, då ser kameran detta som en förändring på 

6objektenheter (enheten jag har valt att använda mig utav, ett objekt är en kontur som openCVs 

findcontures hittar), men även en hund som springer förbi kameran är 6 objektenheter stor. Så 

användaren måste prioritera här, vill man att systemet ska detektera alla bilder av hunden som 

springer förbi och även få alla bilder på fåglarna eller ska man endast detektera då hunden är minst 8 

objektenheter stor?  
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Bild 11 - Findcontures för objekt fåglar, vy 2 Bild 12 - Differensen för objekt fåglar  

  
Bild 13 - Findcountres för objekt hund, vy 2 

 
Bild 14 - Differensen för objekt hund  

3.2 Testresultat från de olika kamerorna 

Systemet är testat i olika miljöer och i olika väderförhållanden. Testerna går ut på att låta systemet 

rulla med den valda känsligheten i den valda miljön/scenen. Man måste ta bakgrunden med i sina 

uträkningar. En bakgrund som rör sig okontrollerat kommer att störa systemet ofantligt mycket och 

systemet kommer inte fungera.  Ett exempel syns i bild 17, då även trädets blad har detekterats som 

objekt inte bara personen som går förbi. Så testerna ger oss både en inblick hur bra systemet är men 

även för kunden som en guide var man ska lägga känsligheten på i de olika scenerna. 

Vid kameror som har ett väldigt kort avstånd till objekten som skall detekteras rekommenderas en 

mycket lägre känslighet. En tröskel på 70-100 objektenheter, detta är främst för att denna kamera 

har en bakgrund som är rörlig(buskar och träd). Vilket gör att kameran kommer att hitta mycket 

förändring hela tiden och för att konturerna på personen syns mycket tydligare och fler konturer 

kommer detekteras ju närmare personen är kameran.  

Vid testning testades att en person gick förbi kameran, sprang förbi kameran, en mindre hund sprang 

förbi och en mindre person gick förbi. Systemet detekterade alla dessa testobjekt någon gång under 

deras framfart framför kameran och när ingen av dessa objekt gick förbi kameran detekterades inget. 
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Bild 15 - Gråskala Bild nummer 1 från Algoritmen, vy 1 

 
Bild 15 - Gråskala Bild nummer 2 från Algoritmen, vy 1 

 

  
Bild 16 - Differensen mellan Bild 15 och Bild 16 

 

 

Bild 17 - Findcontures av Bild 17, här syns att algoritmen 

detekterat objekt ifrån den rörliga bakgrunden  
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3.2.1 Testresultatet i siffror 

För att få en överblick i antalet detekterade bilder och feldetekterade bilder så var systemet igång 

under ett antal dagar och tidpunkter vilket kan utläsas i tabell 2 här nedan. 

Datum 

& plats 

Feldetekterad

e 

Detekterad

e 

Känslighet Tid Väder Fel-

% 

Kommentar 

14/7 

hos 

kunden 

0 22 8 

objektenheter 

18:45 

– 

19:33 

Soligt 

med 

moln. 

0% Visade 

slutversionen 

för kunden. 

13/7 

vy1 

0 19 70 

objektenheter 

12:44 

– 

14:05 

Soligt 

men lite 

vind. 

0% Objektet när 

kameran(ca 

30cm) där av 

den höga 

känsligheten. 

12/7 

vy2 

37* 43 6 

objektenheter 

13:22 

– 

18:42 

Sol och 

kraftig 

vind. 
Buskar 

och träd 

blåser 

kraftigt. 

46% Kameran var i 

rörelse(gled av 

fästet) och valt 
för låg 

känslighet då 

vinden var 

stark. 

9/7 vy2 4** 86 5 

objektenheter 

15:39 

– 

20:09 

Sol med 

lite vind. 

4,4% Efter kl 20 blev 

kameran 

oanvändbar, 

då det blev för 

mörkt. 

8/7 vy2 6** 185 5 

objektenheter 

13:55 

– 

16:48 

Vind-

stilla, 

solsken. 

3% Första dagen 

av testning i 

rätt miljö. 
Tabell 2 – Testresultat av Spicio 

*Kameran var i rörelse, detta resultat är missvisande och icke jämförbart. 

**För vy2 skulle det vara optimalt med en känslighet på 8 objektenheter då hade alla feldetektioner 

för alla dagarna utom 12/7(då kameran gled från fästet) försvunnit men systemet hade fortfarande 

varit effektivt mot objekten som går förbi kameran.   

3.2.1.1 Test i stadsmiljö under vintern 

Test har även gjorts i stadsmiljö, under mindre strikta testformer. Där testades systemet i mörker 

med gatlampor som den enda ljuskällan och väderformen var snö och regn. Systemet var i sin tidiga 

form men visade sig vara extremt effektivt redan då.  
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Bild 19. Här ser vi det snöblandade regnet i form av vita 

streck 

Bild 20. Vi ser att de vita strecken inte har detekterats alls, 

alltså klarar systemet snö och regn. 20 objekt detekterat. 

  
Bild 21. Annan bild med snöblandat regn och många 

ljuskällor i from av framlyktorna från bilar 

Bild 22. Det som detekterats är framlycktorna och 

reflektionerna i isen och vägen som bilarna lyser på. 34 

objekt detekterade. 

 

Datum & 

plats 

Feldetekterade Detekterade Känslighet Tid Väder Kommentar 

4/2 stad * 8  16:55 – 

16:57 

Snöblandat 

regn, 

mörker. 

 

1/2 stad * 19 ** 10:10 – 

10:15 

Vinter, 

moln. 

 

31/1 stad * 4 ** 13:12 – 

13:15 

Vinter, sol Första 

testet 
Tabell 3 – Bilder från stadsmiljö 

 

*Bilderna togs manuellt och har i efterhand körts i systemet 

**Fanns ingen känslighet eller test för att se hur mycket förändring som hade skett i bilden 

3.3 Sammanfattning utav testet 

Systemets körtid från en detekterad bild till nästa vid rörelse framför kameran är 1-2 sek. Om 

objektet passerar kameran snabbare än 1 sekund detekterar kameran inte objektet. Men tester i 

miljön visar att det är svårt att komma förbi obemärkt på 1 sekund. Från bild 23 till 31 ser vi 
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systemets tidsintervall, bilderna är tagna med 1 sekunds mellanrum. Känsligheten för detta test låg 

på 7 objekteneheter.  

Ett mål som systemet inte klarade av var att systemet är ofunktionellt under nattetid. Kameran 

detekterar inget för den ser inga objekt, men om det kommer en bil med framlysena på, gatlampor 

eller någon annan form av ljuskälla kommer systemet detektera förändringen. Annars är systemet 

blint under nattetid.  

Testerna gav mycket bra resultat, om känsligheten på detektionen är rätt inställt efter avståndet och 

bakgrunden så fungerar systemet enligt målen på en väldigt låg felprocent och systemet kommer 

inte missa någon detektion. 

   
Bild 23 Bild 24 

 
Bild 25 

 

   
Bild 26 

 
Bild 27 

 
Bild 28 

 

   
Bild 29 

 
Bild 30 

 
Bild 31 
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4 Databas 

Databasen jag har valt att använda för att lagra bilderna, användaruppgifter, bildinformation mm är 

SQL server management studio[16].  Denna typ av databas valdes för jag har erfarenhet utav den och 

kopplingen mellan databasen, webbklienten  och entity framework[15] är lätt att förstå och lätt att 

koppla ihop. Resultatet blir objektorienterat och kodningen blir snygg och smidig.  Databasen är 

utvecklad för att snabbt kunna lägga till och ta bort objekt och även för att enkelt kunna utöka 

projektet och lägga till tabeller och relationer. Databasen skyddas utav användarnamn och lösenord 

för att minska risken för intrång. 

 

Bild 32 – Databasdesignen 

Det är redan nu förberett för att man ska kunna spara ner videosekvenser till en videotabell. Detta 

var tänkt att kunna spara från livestream till video-klipp.  Detta är inte implementerat i dagsläget. 

Databasen består utav tre olika tabeller: CategoryEntity, Image och Person. I CategoryEntity sparas 

alla kategorierna ner för att enkelt kunna göra en sökning från webbklienten.  

4.1 Image 

Image-tabellen innehåller all bilddata som sparas för varje bild som detekteras i algoritmen. Tabellen 

innehåller, i ordning: 

4.1.1 ID 

Bildens unika ID, man använder alltid ID vid databas sparning då det alltid är unikt och kan indexera 

sig själv.  
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4.1.2 ImageName 

I strängen ImageName sparas bildens namn ﾐer i forﾏ uta┗ ordet ”Bild”, datumet och tiden som 

kommer från FilesystemWatcher. Detta för att snabbt kunna uppfatta från klienten datum och tid. Då 

de är bland de viktigaste komponenterna.   

4.1.3 ImageSource 

För att veta vilken kamera som har detekterat Hildeﾐ sparas aﾐtiﾐgeﾐ ”Kaﾏeraヱ” eller ”Kaﾏeraヲ” 
detta kommer med ifrån filewatchern.  

4.1.4 ImageDate 

Datumet behövs i time-format för att kunna utföra sökning på bilderna.   

4.1.5 ImageComment 

Detta fält är från början tomt/null, men kan i efterhand sättas till en sträng utav användaren utifrån 

webbklienten. Detta för att användaren ska kunna notera och göra en direkt-sökning på bilden. 

4.1.6 CategoryID 

För att veta vilken kategori bilden tillhör finns ett sparat Id med varje bild. Default värdet på detta Id 

är Α = ”Iﾐte kategoriserat”. Aﾐ┗äﾐdareﾐ kaﾐ själ┗ ┗älja att kategorisera Hlaﾐd de befintliga 

kategorierna vilken bilden passar under. 

4.1.7 ImageArray 

Bildens matris sparas ner i formatet bytearray för att inte bli av med viktig information.  Denna fil 

hämtas sedan för att visa bilderna i webbklienten.  

4.2 Person 

Fast att kunden vill vara den enda att ha tillgång till webbklienten finns det utrymme att enkelt 

koppla in fler använda, man vill alltid göra det så enkelt det går att i framtiden vidareutveckla projekt. 

Det krä┗s Hara att lägga till ett fält till i taHelleﾐ soﾏ iﾐﾐehåller ”Roll”, alltså ┗ilkeﾐ roll aﾐ┗äﾐdareﾐ 
har och vad användaren har tillgång till på webbklienten.  

4.2.1 ID 

Varje användare har ett unikt och självindexerande Id precis som Image ID. 

4.2.2 Namn 

Namnet på det som skapat sitt konto, man vill ofta kunna hälsa användarna välkommen och utveckla 

webbklienten så den känns personlig för användaren.  Även om man vill skicka mail och tala med 

tilltalsnamnet. 

4.2.3 Användarnamn 

Detta namn är det som används för att logga in, det är unikt och är synligt i databasens data.  

4.2.4 Lösenord 

Lösenordet går inte att se varken för utvecklare eller någon annan som har tillgång till databasen då 

den sträng som sparas ner är krypterade och då visar bara en stäng av nonsens (Siffror bokstäver 

mm). Lösenordet krypteras och dekrypteras med asp.net:s inbyggda krypteringsfunktion SHA1 [19]. 
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4.2.5 Mailadress 

Då användaren vill ha möjligheten att kunna koppla en mailadress till systemet som de detekterade 

bilderna skickas till när de detekteras. 
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5 Livestream 

Då ett av kraven på projektet var att systemet skulle inneha hög säkerhet, valdes snabbt gratis-

alternativ för livestreaming bort. För att skapa ett säkrare alternativ valdes det att göra en egen 

ström med hjälp utav windows media encoder [27] som startas upp från datorn och sänder ut 

strömmen från kameran.   

För att livestreamen skulle kunna visas i webbklienten användes ett plug-in till webbläsaren. Plug-

inet som valdes var windows mediaplayer då den är kompatibel med windows media encoder som 

strömmar ut kameraströmmen.  Detta ger troligen problem om man i framtiden vill utveckla 

programmet för att kunna se livestreamen på sin smartphone, då det inte är säkert att man idag kan 

ladda ner plug-inet som krävs.  

Livestreamen är anledningen till varför det används tredjepartsprogram som klonar strömmen. Då 

livestreamen tog all ström från kameran så algoritmens ström stod tom och vice versa beroende på 

vilken av livestreamen eller algoritmen som startades först.  

5.1 Windows Media Encoder 

För att starta upp strömmen i Windows media encoder väljer man vilket kamera som ska strömmas 

ifrån, vilken upplösning man vill strema och vilken port som den kommer strömmas ifrån. För att 

senare i webbklienten plocka upp denna information genom att titta på porten och visa strömmen i 

ett plugin.  I bild 47 ser vi just detta resultat, här syns en överblick på strömmarna, upplösningen och 

vilken port som används.  
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Bild 33 – Windows Media Encoder, streamvyn. 

6 Webbklienten  

Webbklienten utvecklades i Microsoft mvc[10] och asp.net[9] dels för att ett av kraven på systemet 

är säkerhet och dels för det är något jag har erfarenhet med tidigare. Asp.net med MVC är ett av de 

ledande utvecklingssätten för webklienter idag.   

Det finns vissa inbyggda säkerhetsaspekter i asp.net[32] så som: 

 Dataintrång 

 Skadlig kod i fält 

 Roller (administratör, användare, gäst) 

 Säker inloggning, kryptering av lösenord 

 Säkra Linq-frågor till databasen 

Men asp.net mvc ger även andra fördelar: 

 Bra struktur på koden 

 Lätt att hitta i koden och arbeta agilt på grund av uppbyggnaden med MVC 

 Entity framework 
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MVC är ett designmönster som ger bra struktur i koden och motverkar spagettikod, det är även ett 

väldigt bra system om man behöver återanvända kod. Man får en bra översikt över de olika delarna i 

klienten, controller, model och vy.  Till vyn användes vymotorn Razor [38]som gör det möjligt att 

exekvera viss kod inne i vyn utan att gå genom controllern. MVC gör koden väldigt agil-vänligt, det 

går att utveckla de olika funktionaliteterna utan att de olika delarna klara. Modellerna mappas på 

databasens innehåll och ger en klass för varje databas-tabell vilket ger att flera personer kan vara 

delaktiga i samma projekt och jobba samtidigt utan att det blir rörigt.  

6.1 Designen 

Genom hela webbklienten följer ett och samma tema i färg och utseende. Detta för att användaren 

ska känna sig bekväm och att inlärningen ska vara densamma genom de olika sidorna i webbklienten. 

Kunden ville att webbklienten skulle vara så enkelt och så talande som möjligt. För att slippa 

uppdatera hela sidor har det använts javascript för att lämna och hämta information mellan sidorna 

och uppdateringarna. För styling har jag använt mig utav css biblioteket bootstrap [37] 

 

Bild 34 - Inloggningsformulär 

För att kunna ta del av innehållet på hemsidan krävs det att man loggar in, här kan man se att 

┘eHHklieﾐteﾐ ┗älkoﾏﾐar ﾏig ﾏed ”Du är iﾐloggad soﾏ Frida Mattissoﾐ!” uppe i högra hörﾐet 
tillsaﾏﾏaﾐs ﾏed ”logga ut” kﾐappeﾐ.  

 

Bild 35 - Inloggad på Spicio 

6.1.1 Krav på designen 

Även designen har fått krav både från kunden/användaren och från mig som utvecklare. Designen 

ska göra så att användaren snabbt och lätt ska kunna sortera bilderna på ett smidigt sätt på ett 

väldigt stort antal bilder. Man ska kunna sortera utifrån olika indata och ge användaren en känsla av 

kontroll och ge uttrycket av vara en lättförståelig sökfunktion.  
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6.1.2 Detekterade bilder 

Då det är många bilder som kommer att finnas i databasen behövs det en bra sökmotor för att kunna 

hitta bilder över ett stort område men även fixera sig vid endast en bild. För att detta skulle vara 

möjligt finns det fyra olika sökfunktioner som tillsammans gör det möjligt att hitta det man söker.  

När sökningen är gjord visas resultatet i en lista där man kan välja de olika bilderna för att gå vidare 

till bildvisningen. 

 

Bild 36 - Resultatet av sökningen 

För att komma vidare till bildredigeringen väljer man vilka bilder man vill titta närmare på genom att 

aﾐtiﾐgeﾐ kliIka i IheIkHo┝eﾐ ”┗älj Hild” eller kliIka på kﾐappeﾐ ”Markera alla” oIh sedaﾐ kliIkar på 
den röda knappen”Editera ┗alda Hilder”. Deﾐﾐa kﾐapp är fixerad så den följer med vid scrollning. 

6.1.2.1 DateSlide 

För att omringa ett så brett tidsspann som möjligt med hög användarbarhet används JQRangeslider 

[24]. Där väljer användaren ett första värde och ett sista värde och så visas alla matchningar som 

befinner sig emellan dessa värden, i vårt fall datum.  Datumen är baserade på den första detekterade 

bilden och sista datumet är dagens datum. 

 

Bild 37 - Dateslider 

6.1.2.2 Datepicker 

Men för att snabbt kunna hitta bilder och då man vet vilken dag bilderna detekterats på används 

JQueryUI datepicker [25].  Om man väljer ett specifikt datum att söka på används inte dateslider 

sökresultat utan endast datepickerns.  
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Bild 38 - Datepicker 

6.1.2.3 Kategori 

För att användaren själv ska kunna lägga bilderna i förvalda kategorier, används kategori-sökningen. 

Då kan användaren själv bestämma vilka bilder som är viktiga, vilka bilder som är människor, djur 

osv. Bilderna läggs enkelt till i de olika kategorierna manuellt i bildvisnings-funktionen. Från början är 

alla Hilders kategorier ”iﾐte kategoriserat”.  

 
Bild 39 - Kategorier till bilderna 

6.1.2.4 Kommentar 

Då användaren själv ska få skräddarsy sin sökning används kommentar-sökning. Både för att kunden 

ska kunna notera vilka tankar som är viktiga när man tittar på bilden men även för att snabbt kunna 

hitta bilden igenom sökningen. Kommentaren sätts manuellt i bildvisnings-funktionen. Från början är 

kommentaren tom. Sökningens resultat uppdateras för varje knapptryck som användaren trycker 

ner. 

 

Bild 40 - Sökning via kommentar 

6.1.3 Bildvisningen/editera valda bilder 

Kunden ville att systemet är så enkelt och lättförståeligt som möjligt, så alla gömda funktioner/flik 

funktioner är borta. I bildvisningen som man kommer till utifrån sökningen kan man editera bild-

datan så som ändra bildens kategori och kommentar. Men även spara ner bilden till datorn, e-maila 

bilden till berörda parter och ta bort bilden från systemet. Då det är ett övervakningssystem är det 

viktigt att bilderna är stora så att användaren snabbt kan se om bilden är viktig eller ej.  Bilderna 
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ligger rullandes nedåt med sina funktioner under bilden då användaren snabbt ska kunna se flera 

bilder i få klick.  

 

 

Bild 41 - Vyn över editera bilder Bild 42 - Valen för varje bild 

6.1.4 Livestream 

Webbklienten är implementerat så att två kameror ska kunna vara inkopplade samtidig och streama 

ut till klienten. Utseendet för livestreamens design beror främst på det plug-in som krävs för att 

hämta strömmen och visa den i webbklienten. Windows media plug-in ger mycket gratis i form att 

kunden ska kunna se när livestreamen buffrar, när den söker efter strömmen och när kameran är 

avstängd. Om strömmen skulle tappas kommer livestreamens encoder funktion ”pull” hämta om 

strömmen. Tester visar att livestreamen har en fördröjning på 8 sekunder(beroende på datorns 

kapacitet och internetuppkopplingens snabbhet) från att objektet kommer framför kameran tills att 

man ser det i webbklienten. 
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Bild 43 - Livestream vid buffring av två kameror 

 

Bild 44 - Livestreaming utav två kameror 

6.1.5 Starta upp / stäng ner systemet 

För tillfället finns det endast två knappar i denna vyn, en för att starta upp filewatcher programmet 

som i sin tur startar algoritmen och en knapp för att stänga av programmet. För vidareutvecklingen 

är det tänkt att det ska finnas ett schema för vilka tider och dagar systemet körs och när det är 

avstängt. Här ska även mailutskicks funktionen regleras, vilken mail som ska skickas till och om 

användaren vill ha funktionen igång eller avstängd. 

 

Bild 45 - Vy för att starta upp och stänga ner systemet i webbklienten 
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6.1.6 Om tjänsten 

I denna vy finns det endast lite information om vad Spicio är och hur det är tänkt att fungera. 

6.2 Köra systemet live utan webbhotell 

Då ett av huvudkraven var att systemet inte får kosta något finns det inget utrymme att lägga upp 

systemet live. Systemet kommer att köras lokalt från värddatorn till dess att det läggs upp live. Detta 

är en av de första och viktigaste vidareutvecklingarna för systemet. 

6.3 Skicka mail utan webbhotell 

För att kunna skicka mail till användaren när en bild har detekterats användes klassen SmtpClient. 

SmtpClient kopplar upp sig till gmail med systemets konto och skickar mail mekaniskt med bilden 

bifogad till användarens mailadress[26].  

public static void SendMail(string name, byte[] bytes) 

{ 

    var sender = DBEntity.GetSender(); 
    if (sender != string.Empty) 

    { 

        MailMessage mail = new MailMessage(); 

        SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com"); 
        mail.From = new MailAddress("spicio.safety.system@gmail.com"); 

        mail.To.Add("clients_email"); 

        mail.Subject = "Spicio har detekterat en bild"; 
        mail.Body = "Bilden från detektionen"; 

 

        var attachment = new Attachment(new MemoryStream(bytes), name + ".jpg"); 
        mail.Attachments.Add(attachment); 

 

        SmtpServer.Port = 587; 

        SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("      
        spicio.safety.system@gmail.com", "safety.system"); 

        SmtpServer.EnableSsl = true; 

 
        SmtpServer.Send(mail); 

     } 

 } 
Bild 46 - Kod till att skicka mail via SmtpClient 

 

Bild 47 - Mail från Spicio 
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7 Säkerhet 

Ett av kundens och mitt krav var att systemet måste vara så säkert det kan vara. En kedja är inte 

starkare en sin svagaste länk, där av behöver alla delarna av systemet kollas på sina svagheter och 

styrkor. Säkerhetsaspekten är komplicerad, det kommer varje dag nya rön om vad som är säkert och 

hur man ska skriva för att minimera intrången. Dock finns det väldigt mycket fakta och påstående om 

säkerhet, så det hade kunnat fylla ett helt eget examensarbete. Det är inte alltid lätt, näst intill 

omöjligt att göra ett system som är säkert för alla som vill göra intrång. Detta projekt har inte sitt 

huvudfokus på vad säkerheten i ett system innebär och hur systemet reagerar på intrång, men 

säkerhet har varit en aspekt som alltid har funnits i tankarna vid alla steg genom projektets gång.  

7.1 Algoritmen 

För att webbklienten ska kunna starta upp och stänga ner algoritmen är den inbakad i 

filewatcher[17]. Det är alltså en exe-fil som webbklienten ska starta upp och stänga av. Detta har 

både sina för och nackdelar, nackdelen är att det krävs flera exe filer för flera kameror och dess 

strömmar, men mer om detta i diskussionen. Fördelarna är att det inte går att påverka systemet för 

det är inbakat i en exe-fil och att det är enkelt och går snabbt att köra en exe-fil och inte blanda in 

windows services. [18] 

7.2 Webbklienten 

Då bilderna är beviset vid en rättegång måste de säkras. Vem som helst ska inte kunna logga in och 

ändra, se eller ta bort dem från webbklienten. För att se innehållet på sidan måste man logga in, 

inloggningen sker med krypterade lösenord sparade i databasen. Krypteringen sker utav asp.nets 

inbyggda crypto-klasser [19]. Kunden vill ha ensamt inloggning till sidan, så kunden är den enda som 

har ett konto. Man skulle kunna snabbt och enkelt kunna utveckla detta med asp.net:s funktion 

”Roller”, att ┗arje aﾐ┗äﾐdare får eﾐ roll oIh till deﾐ rolleﾐ ﾏed restriktioﾐer ┗ad rolleﾐ kan göra och 

se på sidan. Det kan finnas säkerhetsrisker i mailöverföringen som görs med SMTP, och det bör 

undersökas. 

7.3 Kopplingen 

Det är många olika moment som ligger under kopplingen. Men det känns bara som två moment 

behöver redovisas varför de har valt och vad de har för säkerhetsaspekt.  

7.3.1 Filewatcher 

FileSystemwatcher är en klass som är .net-baserad och används i filewatcher programmet som kör 

algoritmen. Då det är ett lokalt program som hämtar data från värd-datorn och lämnar i till 

databasen utför den ingen säkerhetsrisk. Detta program är inbakat i en exe-fil som körs separat. 

7.3.2 Entityframwork 

Används för att smidigt hämta datan från databasen till webbklienten och mappa in den i 

model/class mallen.  Alltså utgör inte heller den en säkerhetsrisk då den endast mappar upp datan 

och lägger den i mallen. 

7.4 Livestreamen 

Då man vill kunna komma åt livestreamens data från olika datorer(inte bara ett visst ip) och orter är 

det inte begränsat vilken IP-adress som kan komma åt strömmen. Utan alla kaﾐ ”hitta” ströﾏﾏeﾐ oﾏ 
de önskar, men detta går att ordna genom att själv välja vilka adresser som kan komma åt strömmen, 

se [20]. Då jag inte vet vilka IP-adresser kunden kommer att använda sig utav(mobilt, wifi, bredband 
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finns väldigt många möjligheter) är denna ström öppen. Det går inte att hitta om man inte letar efter 

den, då detta alternativ fortfarande är bättre än att använda sig utav ovanstående Ustream m.m. då 

strömmen ligger publicerad och öppet på deras förstasida.  

7.5 Databasen 

För att skydda databasen krävs det användarnamn och lösenord för att komma in i databasens 

innehåll. Det används även linq kommando i webbklinten då den kopplar upp sig mot datan och 

hämtar/lämnar information. Linq sägs vara säkrare än sql-frågor, då den inte drabbas av sql-

injektioner [21]. 
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8 Diskussion 

Systemet i sin helhet uppfyller kundens krav och fungerar så som kunden önskemål var. Det finns 

några ostabila nackdelar eller delar som inte är utvecklade och som inte är påbörjade att formulera.  

Några problem med dagens system är: 

 Kameran fungerar inte nattetid, alltså är inte alla väderförhållande inräknade. Men detta 

beror på kameras kvalitet, om det funnits pengar till projektet hade en natt-kamera 

inskaffats.  

 Det blir väldigt osmidigt med flera strömmar för varje kamera, och att behöva inkludera ett 

nytt tredjepartsprogram till varje kamera som kopplas in. Detta ger en osäkerhet och ett 

naivt sätt, då systemet måste lita blint på att de tredjepartsprogram fungerar som det är 

tänkt. Det smidigaste hade varit att utveckla ett eget program som klonar kamerornas 

strömmar, då kan man designa programmet så det passar systemet. 

 Systemet med databas är inte för tillfället upplagt live, vilket ger ett problem med minnet på 

värddatorn. Det beror helt på vilket tempo de detekterade bilderna detekteras, men det tar 

inte lång tid innan minnet är fullt. Det är inte helt enligt säkerhetsramarna att bilderna ligger 

på datorn som befinner sig i huset som blir eventuellt blir utsatt för brott.  Det är också 

ohållbart i längden då värddatorns minne snabbt kommer att vara fullt om systemet 

detekterar många bilder och databasen ligger lokalt kvar på datorn. 

 En aspekt som jag inte formulerat är om byggnaden drabbas av strömavbrott. Webbklienten 

måste startas om, windows encoder som sköter livestreamen och även värddatorn måste 

startas upp igen om batterireserven har gått upp.  

Men utöver det är systemet stabilt och kraven för systemets funktion och säkerhet är uppfyllt. 

Systemet detekterar och webbklienten sköter kopplingen till databasen. MVC är mycket smidigt att 

jobba med och databaskopplingen funkar väldigt bra.   

Det system som finns idag är utseendemässigt enkelt men är ändå ett komplicerat system att 

utveckla, som är skräddarsytt till kundens krav, lättanvänt, robust och snyggt.  Systemets algoritm är 

kärnan i projektet och i slutversionen var systemet helt kravenligt.  

8.1 Vad tycker kunden 

Användaren har varit med genom hela utvecklingen och har sett systemet i alla faser. Det har varit en 

fördel då användaren kan komma med feedback och förslag. Systemet är idag enligt kunden lätt att 

förstå och kunden gillar funktion med mailutskicket, livestream och sökningen. Kunden har vid ett 

flertal tillfällen testat systemet och klarat av olika användarbarhetstester (tex söka fram en viss bild, 

maila till en kollega, kolla livestreamen). Användarbarhetstesterna gav en inblick hur systemet 

fungerade tillsammans med den slutligaanvändaren, vilka funktioner och vyer som behövde 

förbättras och förtydligas tex byta plats på delfunktioner i vyn, större bilder i bildvisningen. Det 

visade sig bli så bra att kunden har rekommenderat systemet till vänner och bekanta.  

8.2 Vidareutveckling 

Framtiden för detta projekt ser ljust ut, det är utvecklat idag så att det är enkelt att lägga till ny kod 

och nya klasser om man skulle vilja vidareutveckla eller utöka med mer funktionalitet och fler 

funktioner.  Jag och kunden har hittat tagit fram nya potentiella funktioner och utvecklingar som 

skulle kunna vara möjligt att implementera i en nästkommande version av Spicio.  
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8.2.1 Titta på andra lösningar istället för konturräkning 

Det optimala hade varit om systemet hade kunnat slå ihop de detekterade objekten till ett objekt och 

mätt objektets area för att se om det är en människa eller ett mindre föremål. Men detta har jag inte 

hittat någon studie för och det ger även en fix lösning. Kamerorna har olika avstånd till sina objekt, 

men för att vidareutveckla systemet hade jag velat få det mer stabilt i syn sett ifrån objekten som 

den detekterar. Objekten har ingen area utan systemet räknar på funna konturer, vilket ger en 

felberäkning i längden. 

 8.2.2 Mobilversion 

I dagens samhälle där smartphones håller på att gå om datorerna känns det som ett givet steg att 

utveckla en mobilversion till Spicio. Idag är det tveksamt om livestreamen fungerar på en 

mobilplattform, utan det krävs ett plug-in som man endast kan installera via dator för att se 

livestreamen. Det är inte heller ultimat att söka via mobil i webbklienten då det är många små 

enheter som man drar och klickar i.  

8.2.3 Lägga upp Spicio live 

Systemet ligger just nu och kör ifrån värddatorn som står på plats i det valda sommarhuset, detta är 

inte omtimalt alls. Systemet ligger alltså inte uppe live utan alla bevis ligger på samma plats som det 

eventuella inbrottet och det blir problem ifall datorn drabbas utav strömavbrott och stänger av sig. 

Mycket tyder på att detta är det viktigaste steget i vidareutvecklingen. 

8.2.4 Schemaläggning utav algoritmen 

En smart extra funktion till systemet hade varit om man själv hade kunnat sätta systemet på timer. 

Alltså stänga av det då du vet att du kommer klippa gräset framför kameran under en hel 

eftermiddag och vill slippa få massa bilder på dig själv detekterade. Utan att du kan sätta den 22/7 

kl8-12 vill jag att systemet inte detekterar sen den 22/7 kl13-22 vill jag att är startas igen.  

8.2.5 Spicio som affärsidé 

Kunden som även är användaren ville ha ensam tillgång till tjänsten, men det går enkelt att lägga till 

fler användare som även de bara når sina egna bilder och liveströmmar. På så sätt hade systemet 

kunnat bli en affärsidé, koppla in de kameror du vill ska detektera och skapar ett konto. 

8.2.6 Jämföra bilderna 

Det finns inte något smidigt sätt att jämföra bilderna emellan, allt sker manuellt att du själv går 

igenom bilderna och letar förändring. Ibland kan det vara svårt att se vad systemet har detekterat, då 

hade det varit smidigt med någon funktion att jämföra bilderna. Men att den även ska klara av en 

stor mängd bilder samtidigt.  

8.2.7 Videolagring 

I databasen finns det redan förberett för videolagring. Detta var tänkt att användaren skulle kunna 

spara ner en videosekvens från livestreamen och ge videolagringen alla funktioner som bildlagringen 

har fast för video (sök, skicka, spara till skrivbord mm).  

8.2.8 Ta egna bilder från livestreamen 

Det kan finnas en möjlighet att användaren skulle vilja ta en bild från livestreamen. Om det är något 

speciellt som händer på platsen som inte systemet detekterar och spara ner det i videolagringen, 

t.ex. väderförhållande.  
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8.2.9 Https 

Att använda säkra sidor (HTTPS) för webbklienten när den läggs upp live. Det gör det svårare att göra 

dataintrång.  

8.2.10Kategorisering i algoritmen 

Det har känts som en omöjlighet att få algoritmen att använda så pass avancerad datorseende att 

den skulle kunna kategorisera de detekterade föremålen. Men som ingenjör vet man att det är få 

saker som är omöjliga, kategoriseringen hade gjort algoritmen mycket mer stabil och robust. Den 

hade endast detekterat objekt som den hade känt igeﾐ soﾏ ”o┗älkoﾏﾐa”.  Men jag har inte hittat 

någon algoritm som passar med mitt system. 

8.3 Vad är kvar på projektet till lansering 

Innan jag lanserar mitt system till kunden vill jag testa systemet i andra miljöer än kundens önskemål. 

Främst för att göra ett stabilt och mångsidigt system ifall kunden vill ändra scenen. Jag vill även 

kunna lägga till en manuellt inställd känslighet för systemet via webbklienten så kunden själv kan 

välja vilken känslighet systemet ska använda för detektionen. Designa att kunden kan själv ändra mail 

som bilderna ska skickas till och stänga/starta mail-utskicksfunktionen.  Lägga upp projektet live och 

göra det tillgänglig för flera kunden att kunna koppla upp sig och sina webbkameror med speciella 

inloggningsuppgifter.   
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