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Abstract 
 

Saab is currently using an old and complex system to perform tests of their 

products. The system is based on filming from different angles which will 

be merged to one film from which Saab can analyze the results of their 

products. Single-board computers is something that have become 

increasingly popular in the recent years, therefore, we are to investigate 

whether it is possible or not to replace the older systems with SBCs and 

cameras. 

 

We will also investigate whether the BeagleBoard is capable of detecting 

objects while filming, synchronizing, encoding and saving the video for 

later use. 

 

The result showed that the processor isn’t powerful enough to handle object 

identification without full hardware support. Instead, it needs to be 

performed afterwards by a computer which will identify objects in the 

video. A better method has been proposed to make object identification 

smarter and learning, which will work better in Saab’s case and their future 

work. 

 

Keywords: BeagleBoard, Single-board computer, OpenCV, Object 

identification, C++, JavaFX 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Saab använder sig i nuläget av ett utdaterat system för att utföra tester av 

deras produkter. Systemet filmar ur olika vinklar och sammanfogar 

videoströmmarna till en slutgiltig video, där de sedan kan analysera 

resultatet av produkten. Enkortsdatorer är något som på senare år har blivit 

mer och mer populärt, Saab vill därför undersöka om det går att ersätta det 

äldre systemet med enkortsdatorer och kameror. 

 

Det ska undersökas om enkortsdatorn BeagleBoard klarar av att köra 

objektidentifiering samtidigt som den filmar och utför operationer som 

videosynkning, videokodning samt sparar den synkade filmen. 

 

Undersökningen visade att BeagleBoardens processor inte är tillräckligt 

kraftfull för att klara av objektidentifieringen utan hårdvarustöd. Istället 

behöver det utföras av en dator som bearbetar filmen i efterhand och plockar 

ut objekt. Det har förslagits en bättre metod för att göra 

objektidentifieringen smartare och lärande som kommer fungera bättre i 

Saabs fall.  

 

Nyckelord: BeagleBoard, enkortsdator, OpenCV, Objektidentifiering, C++, 

JavaFX 

 

  



 

 

Förord 
 

Under arbetet har vi fått en inblick i hur det är att jobba som 

mjukvaruutvecklare och testa på att göra ett riktigt projekt på Saab. Det är 

intressant att få se och testa framtidens teknik och optimera den på vårt sätt. 

 

Vi vill tacka våra handledare på Saab, Natan Gelber och Per Finander, för 

deras stöd under projektet. Utan deras stöd och handledning hade projektet 

inte varit möjligt. Slutligen vill vi tacka Linnéuniversitet för de tre år som vi 

studerat där. 
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  Introduktion 

Detta är en kandidatuppsats inom ämnet datavetenskap som är en del av 

fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet, Växjö. Rapporten omfattar 15 

högskolepoäng och är den slutgiltiga rapporten för en högskoleingenjör inom 

ämnet datavetenskap. 

 

Arbetet har utförts på Saab AB som är en av Sveriges största leverantörer av 

hård- och mjukvara inom försvarsindustrin. Det är ett globalt företag med 

kontor över hela världen med drygt 15 500 anställda. Uppgiften utfördes på 

deras kontor i Växjö på avdelningen Support and Services. 

  Problemformulering 

Saab gör idag tester i fält, där elverk och avancerad datautrustning används för 

att spela in video och testa dess produkter. De vill undersöka om enkortsdatorer 

och kameror kan ersätta utrustningen som filmar och därmed simplifiera frakt, 

kostnad och inspelning. Systemet kommer då att ta videoströmmar och lägga 

ihop dem till en film som då blir den slutgiltiga produkten av testet. Filmen 

kommer därefter bearbetas och objekt kommer att identifieras via en 

applikation. 

  Frågeställning 

• Vilken hård- och mjukvarukombination är mest lämplig för Saabs 

tester? 

 

Med uppgiften ska vi undersöka om enkortsdatorn BeagleBoard kan ersätta 

större delen av hårdvaran Saab jobbar med i nuläget. Filmningen sker via 

BeagleBoard samt kameror och objektigenkänningen antingen samtidigt med en 

BeagleBoard eller i efterhand med en dator.  

  Avgränsningar 

Undersökningen av kameror kommer begränsas då alla har sina för- och 

nackdelar. Kombinationen av enkortsdatorer och kameror kan ske på flera olika 

sätt och många av dem fungerar inte med varandra eftersom drivrutinerna inte 

är kompatibla. Antalet kameror som ska testas måste begränsas då det är 

onödigt att köpa in massor av kameror bara för att se om de är kompatibla med 

BeagleBoarden.  

 

Saab hade tillgång till tre olika modeller av BeagleBoard, och eftersom 

objektigenkänning är en tung uppgift, så kommer i första hand den senaste och 

mest kraftfulla modellen undersökas.   
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  Teknisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivs termer och förkortningar för att förstå några av 

projektets beståndsdelar. 

  Open Source 

Open source, öppen källkod, benämns som någonting som är öppet för vem som 

helst att använda. Inom ämnet datateknik så innebär det att källkoden är 

tillgänglig för alla att modifiera och förbättra, helt kostnadsfritt. Enligt studier 

så medför det kontroll, säkerhet och stabilitet. Öppen källkod gör det också 

möjligt att studera koden och få en god förståelse för kodens funktion och 

uppbyggnad. Källkoden får användas så länge referens nämns i början av 

koden. Referensen innehåller en upplysning av upphovsrätten, upphovsman, 

datum och hur koden får användas och distribueras. [1] 

 

GNU, General Public License, är en licenstyp för öppen källkod. 

Organisationen är ideell och senast släppta licenstyp är GPLv3. Görs någon 

ändring av programvaran så måste den fortsättningsvis vara licensierad under 

GPL, vilket betyder att den måste fortsätta vara öppen för alla användare och 

där med gratis. [2] 

 

BSD, Berkeley Software Distribution, licensen har ett annat synsätt på öppen 

källkod. Används BSD licensen så kan det omvandlas till en proprietär 

applikation, vilket betyder att programmeraren klassas som ägaren till koden. 

Det i sin tur innebär att hen får sälja och distribuera källkoden fritt från 

licenskostnader. [3] 

  GPGPU 

General-purpose computing on graphics processing units 

 

I en dator är det inte bara processorn som gör beräkningar, utan 

grafikprocessorn kan även hjälpa till. På så sätt kan belastningen minskas på 

processorn. En grafikprocessor arbetar med lägre frekvens än en vanlig 

processor, men har betydligt fler kärnor. Detta gör att grafikprocessorer passar 

väldigt bra till beräkningar eftersom uppgifter går att parallellisera, vilket 

innebär att tusentals trådar och uppgifter kan exekveras samtidigt. Ett exempel 

på en parallelliserad uppgift kan vara inom datorseende och bild- och 

videobehandling, där beräkningar behöver utföras för varje pixel. Två vanliga 

APIer, applikationsprogrammeringsgränssnitt, som benämns inom parallell 

databehandling är OpenCL och CUDA. [4]  
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OpenCL, Open Computing Language, är en öppen standard som drivs av den 

ideella organisationen Khronos Group. OpenCL togs fram av Apple som ett 

alternativ till CUDA. På grund av hur OpenCL fungerar så är stödet inte 

begränsat till GPGPUer, utan fungerar även på bland annat processorer och 

signalprocessorer, vilket innebär att dess fördel framför CUDA är att det är 

plattformsoberoende. Det medför att många implementerat ramverket på grund 

av dess öppenhet. Det är skrivet för att användas i C och C++ men finns även 

för språk som Python, Java och .NET. [5]  

 

CUDA, tidigare en förkortning av Computer Unified Device Architecture, är en 

kostnadsfri standard för parallell databeräkning likt OpenCL. Det grundades av 

NVIDIA och är låst till deras egna grafikprocessorer, där GeForce, Quadro och 

Tesla är de olika modelltyperna. Likt OpenCL så fungerar det med C och C++, 

men även men programspråket Fortran. Trots att CUDA är låst till sina egna 

grafikkort så använder de flesta datorseende bibliotek dess ramverk. OpenCV, 

TensorFlow, IBM Visual Insights och Caffe2 är några av 

maskininlärningsbiblioteken som har stöd för CUDA. [6], [7] 

  Computer Vision 

Datorseende handlar om att få datorer att se och uppfatta omgivningen på 

samma sätt som människor gör. Detta är inte en lätt uppgift och består 

egentligen av tre olika problem som måste lösas innan simulationen av 

människans ögon och hjärna kan ske. Första problemet är att se och detta är det 

område där utvecklingen har kommit längst idag. För att se använder sig en 

dator av kameror. Dagens kameror kan ofta matcha eller överstiga ögats 

förmåga. Men även om det går att få bilder med bra kvalitet från dagens 

kameror så är de mycket begränsade med tanke på att de inte på något sätt kan 

identifiera eller skilja på olika objekt, de kan endast se dem. För att kunna 

identifiera objekt i bilder behövs det extra mjukvara vilket leder till nästa 

problem som är att beskriva objekt. 

 

I tidig forskning inom datorseende försökte forskare beskriva objekt genom att 

säga till en dator att kolla efter specifika mönster för varje typ av scenario och 

objekt. Detta fungerar bra om det är ett begränsat antal objekt i en kontrollerad 

miljö, men om extra faktorer läggs till som olika ljusförhållanden och rörelse så 

växer mängden träningsdata som krävs väldigt snabbt. Därför har forskare på 

senare tid försökt imitera hur våra hjärnor gör detta. Datorn kör ett antal 

transformationer på en bild och kollar på kanter och perspektiv för olika objekt. 

Är det är en serie av bilder kollar datorn också på rörelser för att identifiera 

objekt. Processen använder sig av matematik för att statistiskt kunna avgöra vad 

som finns i en bild. Den här typen av objektigenkänning har tidigare varit svår 

eftersom det krävs enorma mängder processorkraft för att driva artificiella 

neuronnät. Senaste årens framsteg inom parallelliserade beräkningar har gjort 

att det blivit betydligt enklare att imitera hjärnans system och har snabbat upp 

forskningen inom området. 
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Det tredje och sista problemet inom datorseende är att få datorn att förstå vad 

det är den ser. Vilket för människan är resten av hjärnan som används för att ta 

beslut utifrån vad ögat ser. Detta är en stor och komplex del av hjärnan som 

forskare inte riktigt förstår hur den fungerar vilket gör det ännu svårare att 

simulera den med en dator. Dagens system är ganska specifika med vad de kan 

göra och nästa steg är att koppla ihop de specificerade systemen till bredare 

system som fokuserar mer på sammanhang och avsikt. Även om utvecklingen 

inte kommit långt inom detta område så används tekniken en hel del. Till 

exempel i kameror för att fokusera på ansikten och i självkörande bilar för att 

läsa skyltar och känna igen fotgängare. [8] 

2.3.1  OpenCV 

Open Computer Vision 

  

OpenCV är ett öppet programvarubibliotek för maskininlärning och 

datorseende. Det togs fram med tanken att öka användningen av datorseende i 

kommersiella produkter. OpenCV är skrivet i C och C++, men på senare tid så 

har stöd för språk som Java och Python tillkommit. Biblioteket har många olika 

algoritmer som kan användas exempelvis för att identifiera ansikten, följa 

rörliga objekt eller följa ögonrörelser. Bara inom området datorseende så 

beräknas det ha över hundra funktioner.  

 

Huvudfunktionen för OpenCV är datorseende i realtid vilket innebär att det kan 

ta emot en videoström och identifiera objekt, färger eller skillnader mellan 

bilder för att kunna ta beslut. Ett beslut kan då vara ”det är en människa på 

bilden”. [9] För att kunna ta beslut krävs mycket data för att träna systemet. Det 

innebär att systemet behöver tränas med hjälp av ett flertal bilder på samma 

objekt i olika vinklar, bakgrunder, färger med mera. Men även bilder som inte 

överensstämmer med det som ska klassificeras, allt för att systemet ska lära sig 

urskilja objekt.  

 

Träningen sker inte samtidigt som systemet kör, utan genomförs innan för att 

skapa matriser av de olika bilderna som i sin tur jämförs med matriser som 

skapas vid körning av systemet. Det kräver mycket processorkraft och med 

grafikprocessorers hjälp kan processen snabbas upp då den kan starta flera 

renderingar samtidigt. För att förstå referensen kan paralleller dras mellan att 

transportera människor från A till B, där valet står mellan en sportbil eller en 

buss. Sportbilen är betydligt snabbare, men har färre platser och kräver flera 

resor för att transportera många människor. Bussen tar längre tid, men tar fler 

passagerare och behöver inte köra lika många gånger. Bussen blir då det 

självklara valet på grund av förmågan att transportera många samtidigt, likväl 

grafikprocessorn i systemet då dess databehandling är mer effektiv än 

processorn. [10] 

 

Figur 1 visar ett exempel av en funktion inom OpenCV. Applikationen har 

implementerats med en idé som mörklägger statiska bakgrunder och visar då 

objekt i rörelse. I projektet skulle både statiska och rörliga objekt analyseras, för 
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video med rörliga objekt så användes denna metod. Den matematiska 

algoritmen för funktionen är: 

(current frame – background model) > threshold = foreground mask.  

Funktionen utgår efter att det är en statisk kamera som används för att den ska 

fungera. Current frame är varje bildruta, background model ses som den statiska 

bakgrunden och threshold är gränsvärdet som filtrerar ut de väsentliga pixlarna i 

bilden, vilket i Figur 1, är kanoten. Resterande bakgrund av bilden filtreras 

också av gränsvärdet, detta som svarta pixlar.  

 

Figur 1:  

  Single-board computer 

Enkortsdator 

 

En enkortsdator är en dator byggd på ett kretskort. Det innebär att dem 

innehåller väsentliga delar likt en vanlig dator som processor, grafikprocessor, 

minne, inputs/outputs med mera. Funktionen är dess storlek som kan efterliknas 

ett kreditkort, och dess låga energiförbrukning vilket gör dem enkla att 

strömförsörja. Vanligtvis sker kommunikation mellan skärm och dator för att få 

ett grafiskt gränssnitt, men för att spara in på minne så installeras oftast 

operativsystemet utan någon grafisk del. Kommunikation sker då via en 

terminalemulator, exempelvis PuTTY, vilket innebär att en fjärrinloggning gör 

så användaren kan utföra kommandon på enheten via en annan dator. Likt en 

vanlig dator är de programmerbara och kan därför tillämpas inom industrier för 

att ersätta vanliga datorer genom att minska kostnaden och utrymme på grund 

av dess enkelhet. Exempel på enkortsdatorer är Raspberry Pi, Arduino och 

BeagleBoard, det som skiljer dem åt är kostnad, funktion och 

tillämpningsområde. Se bilaga 1 för en jämförelse mellan BeagleBoard-X15 

och Raspberry Pi 3 Model B.  
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2.4.1  BeagleBoard 

BeagleBoard är en ideell stiftelse som utvecklar och tillverkar enkortsdatorer i 

olika prestanda- och prisklasser. All deras hårdvara är open source vilket 

innebär att utveckling är möjlig av dess egna mjuk- och hårdvara. Företaget 

grundades 2008 och har sedan dess släppt sex stycken modeller, där den senaste 

och mest kraftfulla modellen är BeagleBoard-X15. X15s fördel framför andra 

enkortsdatorer på marknaden är dess processor, RAM-minne samt in- och 

utgångar. In- och utgångarna utmärker sig speciellt då de använder sig av USB 

3.0, två Gigabit nätverksportar samt eSATA. [12] 

  Videokodek 

En kodeks funktion är att omvandla digitala strömmar och på så sätt undvika ”rå 

data” för att spara på bandbredd samt lagringsutrymme. En videokodek 

komprimerar en videoström till specificerat format, på så sätt går 

videoströmmen från att vara analog till digital. Vid uppspelning vänds 

processen och videon dekomprimeras, vilket innebär att den går tillbaka från att 

vara digital till analog. Det finns många faktorer som påverkar vilken kodek 

som passar bäst in, allt beroende på situation. Videokvalitet, kompressionsgrad, 

operativsystemsstöd och hårdvara är några av alla faktorer som påverkar val av 

kodek. [13] Två termer som slutligen avgör val av kodek är destruktiv 

komprimering och icke-destruktiv komprimering. Destruktiv komprimerings 

funktion är att data kommer försvinna, och kvalitén där med försämras, för att 

spara in på minne. Icke-destruktiv innebär att data kommer att kunna återskapas 

utan några problem med kvalitén. [14] 

 

Figur 2 visar ett exempel på kompression, där den vänstra bilden har mindre 

kompressionsgrad och den högra högre grad. 

 

     
Figur 2: Icke-destruktiv och destruktiv komprimering. [14]  
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  Metod 

Metodavsnittet diskuterar främst de två metoderna projektet utgick från, där 

metod 1 var grundidén med BeagleBoarden som fokus och metod 2 en 

alternativ idé där problemet delats upp i två delar ifall BeagleBoarden inte orkar 

med allt i metod 1. 

  Ansats 

Inledningsvis kommer det spenderas mycket tid på att undersöka 

BeagleBoardens möjligheter. Dokumentationen är begränsad och informationen 

behöver kombineras med BeagleBoardens dokumentation, operativsystemet 

Linux, internetanvändares erfarenheter samt egna erfarenheter av tester. För 

testerna kommer tekniken ”brute force” nyttjas, vilket innebär att testa sig fram 

för att hitta lösningar och resultat.  

  Metod 1 

Metod ett är Saabs ursprungsidé. BeagleBoarden kommer filma med hjälp av 

två kameror, videoströmmarna från respektive kamera kommer att läggas ihop 

till en och videon kommer sedan att bearbetas med hjälp av ett system som 

analyserar filmen och fångar upp objekt. För att undersöka denna idé kommer 

först objektigenkänningen testas. Detta görs genom att ett testprogram skrivs 

som gör någon form av enklare objektigenkänning. Processoranvändning samt 

tid det tar att analysera en film noteras. För bästa möjliga prestanda är det bra 

om det går att utnyttja BeagleBoardens GPU för snabbare bearbetning av 

bilddatan med OpenCL.  

 

Möjligheten att spela in och synkronisera video med OpenCV kommer att 

undersökas genom att utvärdera olika videokodeks prestanda på 

BeagleBoarden. Här kommer bildkvalitet, filstorlek och processoranvändning 

att avgöra vilken kodek som är bäst i detta fall. Eftersom det ska vara mer än en 

videokälla kommer ett flertal olika kameror att testas för att se vilka typer av 

kameror som är kompatibla med BeagleBoarden. Även här är det bäst om det 

går att komma åt hårdvarustödet för ökad prestanda vid videokodning. 
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Figur 3: Grafisk idé av metod 1 

  Metod 2 

Metod 2 är utformad ifall BeagleBoarden inte orkar med alla moment i metod 1. 

Här kommer BeagleBoarden, som i metod 1, spela in och synkronisera 

videoströmmar. Skillnaden är att objektigenkänningen, vilket är den mest 

krävande uppgiften, istället kommer göras i efterhand på en PC med kraftfullare 

hårdvara. 

 

Objektigenkänningen kommer göras likt det gamla sättet där olika filter och 

transformationer appliceras på bilderna för att isolera objektet i bilden så att det 

går att spåra. Det kommer att undersökas hur detta görs på bästa sätt och hur bra 

det fungerar. OpenCV är det bibliotek som kommer användas och för 

hårvaruacceleration kommer OpenCL att utnyttjas. Applikationen som kör 

objektigenkänningen är då tänkt att delas upp i två separata delar, en del som 

kör analysen av videon och en grafisk del för att kunna styra analysdelen och 

kolla på den färdiga videon. 
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Figur 4: Grafisk idé av metod 2 

  Komponentbeskrivning 

Avsnittet förklarar vilken hård- och mjukvara som användes i projektet och 

varför de användes.  

 
3.4.1  Hårdvara 

• BeagleBoard 

BeagleBoard var den enkortsdator vi blev tilldelade av Saab att testa och 

utveckla på. Dess processor samt RAM presterar bättre än liknande 

produkter och avgjorde därför valet för Saab och oss. 

 

• IP-kamera med videokodare 

IP kameran är en analog källa och med hjälp av en videokodare 

omvandlas den analoga videströmmen till en digital videoström. Detta 

ger i sin tur möjligheten att se och hantera videoströmmen lokalt eller 

via fjärranslutning. Kameran kräver ingen drivrutin eftersom den 

kopplas via nätverket. 
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3.4.2  Mjukvara 

• OpenCV med extrapaketet OpenCV contrib 

OpenCVs källkod är öppen och ses inom datavetenskapen som 

standarden för systemutveckling inom datorseende och maskininlärning. 

Extrapaketet contrib har mer stöd för datorseende och installerades med 

OpenCV.  

 

• C++ 

Vid val av programspråk så stod valet mellan C++ och Python. 

BeagleBoarden kommer att behöva behandla stora mängder data, därför 

valdes C++ då det hanterar inputs/outputs bättre än Python. En annan 

faktor som påverkade vårt val av programspråk är att C++ och Java har 

liknande syntax, vilket gör att steget inte blir särskilt stort för att lära sig 

ett nytt språk. 

 

• Microsoft Visual Studio 

Eftersom vi valt C++ som programspråk så valde vi också att använda 

Microsoft Visual Studio då det är en välutvecklad 

programutvecklingsmiljö inom programmeringsspråket C och C++.  

Det är en lätthanterlig editor med mycket dokumentation och 

programstöd. 

 

• Java 

Vi valde även att använda Java eftersom de är det språk som vi använt 

tidigare i projekt. Detta kommer att användas för att bygga upp det 

grafiska gränssnittet för applikationen 

 

• Eclipse 

För att skriva program i Java valde vi Eclipse. Det är en populär 

programutvecklingsmiljö som vi tidigare är bekanta med. Det har även 

stöd för JavaFX, vilket behövs för att göra det grafiska gränssnittet inom 

Java. 
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  Resultat 

Resultatet är uppdelat i två delar. Avsnitt 4.1 utgår från metod 1 och visar 

resultaten av BeagleBoarden och hur den presterade med olika funktioner. 

Avsnitt 4.2 utgår från metod 2 och förklarar funktionen, dess prestanda och 

resultatet av applikationen.   

  BeagleBoard 

4.1.1  Olika kameratyper 

I ett tidigt stadie och stegvis genom projektet testades flera olika kameror. 

Microsoft Lifecam 3000 (USB), ABUS TVCC60000 (IP-kamera), en 

sikteskamera (IP-kamera), en GoPro samt en Canon systemkamera. 

Systemkameran och GoPron kan endast skicka ut video till en extern skärm via 

en HDMI-utgång. Eftersom BeagleBoarden inte har någon HDMI-in så 

behövdes det användas en kameraomvandlare. Kameraomvandlarens funktion 

är att omvandla strömmen via HDMI till USB för att datorn ska se den som en 

webbkamera.  

 

Det undersöktes hur de olika kamerorna fungerade ihop med olika datorer med 

olika processorer och operativsystem. För att testa prestandan med kamerorna 

spelades en film in med OpenCV, där ett tidtagarur visade tiden. Filmens FPS 

justerades så att längden på filmen stämde överens med tiden på tidtagaruret. 

Under projektets gång gavs även tillgång till en Raspberry Pi med HDMI-in via 

ett extra kretskort. Kretskortet emulerar en Pi kamera och på så sätt kan GoPron 

samt systemkameran användas till Raspberryn, dock låst till 25 FPS. 

 

Tabell 1, 2 och 3 visar resultatet för de olika kombinationerna av kameror och 

datorer. 

 

Kamera Kompabilitet FPS Kommentar 

Microsoft Lifecam 

3000 
Ja 15 Utan drivrutiner 

TVCC60000 Ja 25 - 

Sikteskamera Ja 30 - 

GoPro Hero 5 

Black 
Nej 13 

Stödjer inte 

kamera-

omvandlaren 

Canon 

Systemkamera 
- - Testades ej 

Tabell 1: Kamerastöd på en BeagleBoard 
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Kamera Kompabilitet FPS Kommentar 

Microsoft Lifecam 

3000 
Ja 30 

Med drivrutiner 

installerade 

TVCC60000 Ja 25 - 

Sikteskamera Ja 30 - 

GoPro Hero 5 Black Ja 60 
Endast med 

kameraomvandlare 

Canon Systemkamera Ja 30 
Endast med 

kameraomvandlare 

Tabell 2: Kamerastöd på en Windowsdator 

 

Kamera Kompabilitet FPS Kommentar 

Microsoft Lifecam 

3000 
Ja 15 Utan drivrutiner 

TVCC60000 Ja 25 - 

Sikteskamera Ja 30 - 

GoPro Hero 5 Black Ja 25 
Fungerar med 

HDMI-in 

Canon Systemkamera Ja 25 
Fungerar med 

HDMI-in 

Tabell 3: Kamerastöd på en Raspberry Pi 

4.1.2  Videokodek 

Videokodeks kräver mycket CPU-kraft beroende på hur mycket den definierade 

kodeken komprimerar och om det finns hårdvarustöd eller inte. För att 

undersöka vilken som fungerar bäst med BeagleBoarden och OpenCV så 

testades det olika standardkodeks. Då noterades processoranvändning och 

storlek efter färdig kompression. Applikationen i testet kommer att lägga ihop 

en liveström från en IP-kamera samt en befintlig film till en gemensam video 

som sedan kommer att komprimeras enligt definierat kodek. Filmen är 30 

sekunder lång och programmet körs via OpenCV, skrivet i C++, på 

BeagleBoard-X15. Tabell 4 visar resultatet av testen. 
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Kodek CPU 1 CPU 2 Filstorlek Kommentar 

FLV 13 % 97,5 % 9,6 MB - 

H.264 98 % 98 % 1,6 MB Tappar frames 

WMV8 15 % 98 % 13,2 MB Tappar frames 

MJPG 80 % 80 % 95 MB - 

YUV4 63 % 65 % 978 MB Okomprimerad 

Tabell 4: Kodektestning på BeagleBoard 

 

Tabell 4 visar att H.264 samt WMV8 inte kommer att fungera då de båda i 

kombination med BeagleBoarden leder till att videokomprimeringen blir 

destruktiv. YUV4 visar hur en okomprimerad videoström blir. FLV samt MJPG 

är de enda som uppfyller kraven, där FLV är klart bättre än MJPG då processor- 

samt dataanvändningen är betydligt mindre.  
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  Mjukvara 

I den här delen av resultatet redovisas hur applikationen fungerar samt vad den 

kommer göra.  

 
4.2.1  Idé om applikation 

Applikationens funktion är att analysera objekt som antingen är statiska eller 

rörliga. I detta exemplet kommer det en bil som kör och fångas upp en 

privatpersons övervakningskamera. Objektidentifieringen kommer känna igen 

bilen från och med att den kommer in i bilden tills den lämnar.  

 

OpenCV kommer med en metod som heter background subtraction. Dess 

funktion är att plocka ut pixlar från ett objekt som rör på sig, i detta fallet bilen. 

Figur 5, 6 och 7 visar hur funktionen background subtraction fungerar. 

 

Figur 5: En sekvens ur originalfilmen 
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Figur 6 visar bilen i vitt, övriga vita pixlar är eventuellt brus. 

 

Figur 6: Samma film med metoden background subtraction  

 

Background subtraction kombineras sedan med originalfilmen och på så sätt 

kan man detektera förändringar i bilderna. I bilden nedanför så visas det när 

applikationen hittar bilen och ritar ut en grön rektangel.  

 

 
Figur 7: En grön rektangel ritas runt den körande bilen  
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4.2.2  Processoranvändning 

Testas applikationen i avsnitt 4.1.1 på en dator och BeagleBoard-X15 så kan 

resultaten jämföras mellan enheterna. De hade samma film som de skulle 

identifiera objekt i, och mellan BeagleBoarden och datorn kördes SSH för att 

starta applikationen. På så sätt undveks eventuell processoranvändning av det 

grafiska gränssnittet på BeagleBoardens operativsystem. Filmen som testades 

var 40 sekunder lång. 

 

Enhet CPU-användning i % 
Bilder per 

sekund 

Tid i 

sekunder 

PC 14 % 30 40 

BeagleBoard 70 % 5,1 204 

Tabell 5: Processoranvändning vid objektigenkänning 

4.2.3  Applikationen 

Applikationen blev uppdelad i två olika delar, en backend som står för 

objektigenkänningen och videokodningen och en frontend med ett grafiskt 

gränssnitt för att kontrollera och visa resultatet av objektigenkänningen. 

Backend-delen är skriven i C++ och använder sig av OpenCV. Frontend-delen 

är skriven i Java och använder sig av JavaFX som grafiskt gränssnitt. Med det 

grafiska kommer funktioner som spela/pausa, spola fram och tillbaka, välja om 

objektet är statiskt eller rörligt samt möjligheten att välja fil som ska analyseras. 

Objektigenkänningen fungerar på ett sådant sätt att den letar efter mönster i 

bilden för att försöka hitta fördefinierade objekt. Denna funktionen är relativt 

primitiv då den endast klarar av att hitta ett par olika objekt utan variationer i 

ljusförhållanden och vinklar. 
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  Utvärdering & rekommendation 

Avsnittet utvärdering och rekommendation är uppdelat i två delar.  

Utvärdering av metod 1 är kopplat till avsnitten 3.1 samt 4. Avsnittet går 

igenom resultatet och analysen av BeagleBoarden och hur den presterade under 

våra tester. Utvärdering av metod 2 är kopplat till avsnitten 3.2 samt 4. Det går 

igenom applikationens funktioner och hur den fungerar i olika fall.   

 

Rekommendation är vår idé på hur Saab kan gå vidare med projektet och 

utveckla applikationen och dess möjligheter med BeagleBoarden. Avsnittet 

diskuterar möjligheten att skapa ett system som lär sig och varför det hade vart 

bättre.  

  Utvärdering av metod 1 

Det blev tydligt att metod 1 inte skulle vara möjlig redan efter första testet då 

objektigenkänningen var alldeles för långsam på BeagleBoarden. Tabell 5 visar 

att BeagleBoarden endast klarade 5 bilder per sekund. Alla försök till att 

utnyttja GPUn misslyckades och vi försökte även använda en DSP på 

BeagleBoarden för att snabba upp objektigenkänningen, men försök till detta 

misslyckades också. De här anledningarna fick oss att inse att metod 1 inte 

skulle fungera utan GPU-acceleration.  

 

Kodning av video på BeagleBoarden fungerar bra, utifrån Tabell 4 kom vi fram 

till att FLV fungerar bäst på BeagleBoarden för tillfället då den har en bra 

balans mellan processoranvändning, filstorlek och bildkvalitet. Vi kunde inte 

komma åt hårdvarustöd för något kodek med OpenCV och ffmpeg (som 

OpenCV använder sig av) för att koda video, vilket hade gjort det lättare för 

BeagleBoarden att koda om videoströmmen. OpenCV introducerar en del 

overhead som är onödig när endast inspelning och synkronisering av video ska 

utföras. Detta hade Mårten Isaksson, tidigare student på Linnéuniversitet, kollat 

på då han skulle synkronisera videoströmmar med hjälp av Raspberry Pis och 

då också kommit fram till att OpenCV inte var bästa valet. [15]  

 

Kamerors funktion och kompabilitet med BeagleBoarden var något som 

orsakade problem och tog mycket tid. IP-kameror fungerade bäst eftersom de 

körs via nätverket och behöver därför inga drivrutiner. USB-kameran och 

kameraomvandlaren vi testade hade problem med drivrutiner på BeagleBoarden 

som orsakade låg FPS när vi försökte filma. Vi började få ont om tid och 

eftersom Mårten redan hade kollat på synkronisering av video åt Saab så gick vi 

vidare med mjukvarudelen i metod 2 istället. 

  Utvärdering av metod 2 

Objektigenkänningen som vi implementerade går ut på att köra bilderna genom 

ett antal filter och transformationer för att försöka få bort eventuellt brus från 

bilden, förutom de objekt som ska spåras. Figur 8 och 9 visar hur vi gjorde för 

att hitta rörliga respektive statiska objekt i en film. 
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5.2.1 Rörliga objekt 

 
Figur 8: Stegvis förklaring av funktioner för objekt i rörelse 

 

Steg 1 för rörliga objekt är att omvandla bilden till gråskala för att det är lättare 

för datorn att jobba med en bild som har 2 kanaler istället för 3 och för att 

bilden ska vara kompatibel med alla funktioner. Steg 2, pMOG2, använder sig 

av två bilder, en background model och en current frame, jämför dessa och 

subtraherar background model från current frame så att bara det som rör på sig 

blir kvar. Denna metoden har ett antal parametrar som användaren får ställa in 

beroende på hur separerat objektet är från bakgrunden och hur mycket i 

bakgrunden som rör sig. Datorn ser nu objekt som rör sig i vitt och resterande i 

svart. Steg 3 är ett filter som fyller igen mindre hål i de vita delarna av bilden 

för att minska mängden brus och ser till att objektet är så mycket ifyllt som 

möjligt. Steg 4, findContours(bild), är en metod som letar efter konturer i bilden 

och sparar dem i en array. För att filtrera bort övriga konturer itererar vi över 

arrayen och kollar efter konturer med en area som matchar objektet vi söker. 

Steg 5, boundingRect(contour), skapar en rektangel med koordinater och storlek 

som stämmer överens med objektets storlek och position i bilden. Steg 6 är att 

rita ut rektangeln som fås i originalvideon för att markera objektet i bilden. 

5.2.2 Statiska objekt 

 
Figur 9: Stegvis förklaring av funktioner vid statiskt objekt 

 

För objekt som inte rör på sig ser processen lite annorlunda ut men idén om att 

man vill isolera objektet från bakgrunden är samma. Likt figur 8 är steg 1 att 

göra om bilden till gråskala för att skapa kompatibilitet med alla funktioner och 

öka prestanda. Steg 2 för stillastående objekt är Canny(bild), den här funktionen 

hittar kanter på objekt i en bild. Canny har ett antal inparametrar, bland annat 

två tröskelvärden där det ena är ett undre gränsvärde och det andra ett övre. 

Kanter med högre intensitetsvärde än det övre tröskelvärdet kan antas vara 

kanter, och de värden som ligger under minimum kastas bort. [16] Låga 

tröskelvärden har högre känslighet än höga tröskelvärden, om objektet från 

början är tydligt separerat från bakgrunden går det att använda högre 

tröskelvärden. Kanterna på objekt representeras av vita linjer, resten av bilden 
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kommer vara svart. Steg 3 är en operation som förstorar ljusa delar i bilden, 

med andra ord kommer de vita linjerna att bli tjockare. Steg 4 stänger mindre 

hål som finns i de vita delarna av bilden, detta gör det mer sannolikt att ett 

objekt är helt omsluten av en kontur. I steg 5 utförs en till Canny(bild), denna 

gången för att försöka få bort eventuellt brus som finns i bilden för att ha med 

så lite som möjligt utöver objektet som ska spåras. Steg 6, 7 och 8 är samma 

som för rörliga objekt, systemet kör då en transformation som hittar konturer i 

bilden, filtrerar på storlek, skapar en rektangel som omsluter konturen och ritar 

sedan ut rektangeln i videon för att markera objektet. 

 

Ytterligare ett steg som används efter att ett objekt hittats är att skapa en tracker 

som låser sig på det som finns inom rektangelns område, denna tracker kommer 

följa objektet när det flyttar sig i bilden. Det finns ett antal olika trackers som 

har olika för- och nackdelar, den som används till stora rörliga och stillastående 

objekt här heter Kernelized Correlation Filter. Trackern har inte stor 

prestandapåverkan och är bra på att följa objekt om de inte rör sig för snabbt 

eller för mycket händer omkring objektet, en nackdel är att den inte kan 

återhämta sig efter att ha tappat ett objekt. En annan tracker som används till 

mindre, snabbare objekt heter MEDIANFLOW. Den är inte lika träffsäker och 

har större risk att låsa sig på något annat i bilden och lämpar sig bättre för 

objekt som är svårare att spåra, till exempel en fågel. Fördelen med denna är att 

den kan återhämta sig efter att ha tappat bort ett objekt, men det är inte säkert att 

den låser sig på samma objekt igen. 

  Rekommendation 

Efter att ha testat metod 1 och 2 är det ganska självklart att rekommendera 

metod 2 eftersom metod 1 inte fungerade som tänkt. En nackdel med metod 2 är 

att den sortens implementationen av objektigenkänningen endast fungerar för ett 

fåtal objekt i ett par olika förhållanden, den klarar alltså inte av variationer i ljus 

och vinklar särskilt bra. Det i sin tur gör att programmet väldigt snabbt blir svårt 

att underhålla eftersom parametrar måste anpassas och det krävs mycket arbete 

för att få en bra funktion. 

 

Av denna anledning rekommenderas istället en tredje metod. Denna lösningen 

är ganska lik metod 2, BeagleBoarden används fortfarande till att filma och 

synkronisera video och objektigenkänningen körs i efterhand av en dator. 

Skillnaden som föreslås är att en annan typ av objektigenkänning används som 

är smartare än den i metod 2. För att göra detta krävs det en mängd med 

träningsdata som programmet tränas med för att kunna känna igen vissa typer 

av objekt i olika förhållanden med större säkerhet än metod 2. När datorn gör 

detta jämförs träningsdata med livedata, och matematik används för att 

statistiskt avgöra vad som befinner sig i bilden. Fördelen med denna metod 

jämfört med föregående är att den klarar av att hitta objekt i flera olika 

förhållanden, den är bättre på att följa objekt som rör sig och det är lättare att 

lägga till fler objekt. Nackdelen är att den här metoden kräver kraftfullare 

hårdvara, men funktionen är så mycket bättre att det är värt att investera i 

hårdvaran. Beräkningarna skulle kunna utföras på en dator lokalt eller på en 

dator i molnet. Det är även rekommenderat att använda CUDA istället för 
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OpenCL med denna metoden eftersom CUDA har bättre stöd av olika bibliotek 

och oftast är snabbare än OpenCL.  
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  Diskussion 

Arbetet har framfört att processorn på BeagleBoarden inte är kraftfull nog för 

att köra objektidentifiering. Tanken var att BeagleBoardens grafikprocessor 

skulle utföra objektidentifieringen eftersom den typen av uppgift utförs 

snabbare än på processorn. Vi fick aldrig detta att fungera och det verkar som 

att det är för att grafikprocessorns drivrutiner inte är open source. 

BeagleBoarden har också två signalprocessorer som vi försökte använda oss av 

men vi fick det inte att fungera med dessa heller. OpenCV kunde hitta 

signalprocessorerna, men när koden för kerneln skulle kompileras så fick vi 

felmeddelanden som vi inte lyckades tyda (det var kod som vi inte hade skrivit 

som var orsaken). Hade vi fått det att fungera med grafik- eller signalprocessorn 

så hade det kanske gått att köra programmet utan prestandaproblem på 

BeagleBoarden men det är inte säkert. Vi fick då testa att köra 

objektidentifieringen på processorn istället och som syns i Tabell 5 så var 

prestandan väldigt dålig och vi flyttade beräkningarna till en PC istället. 

 

Målet var att undersöka hårdvarukombinationer av olika slag, det innebär att vi 

även testade en Raspberry Pi. Med Raspberryn, och emulatorkortet som satt på, 

hade vi med velat testa mer funktioner för att se om man kunde få ut mer än 25 

FPS. Likt BeagleBoarden så hade vi även här behövt undersöka Raspberryn och 

dess kompabilitet med olika kameror. Företaget som tillverkar emulatorkortet 

nämner i dokumentationen att upplösningen 1920x1080 med 60 FPS kan fås, de 

nämner dessvärre inte vad dem använder för att uppnå det. När vi testade med 

både GoPron och systemkameran så gick endast 25 FPS enligt det angivna 

kommandot, även om vi försökte sätta en högre framerate. Eftersom vi fick 

tillgång till Raspberryn halvvägs in i projektet, och tid behövdes prioriteras till 

att få en slutgiltig produkt, så var vi tvungna att lägga Raspberryn åt sidan. [17] 

 

I den tekniska bakgrunden, kapitel 2.2, diskuteras de två mest använda GPGPU-

ramverken OpenCL samt CUDA. Som nämnts i rapporten var BeagleBoardens 

grafikprocessor tänkt att användas och eftersom OpenCL var det enda 

ramverket som var plattformsoberoende så blev det vårat val. När vi upptäckte 

att BeagleBoarden inte skulle orka med att driva objektidentifieringen skulle vi 

redan då ha bytt till CUDA då det är ett modernare ramverk med bättre 

prestanda. Datorerna vi blev tilldelade på Saab hade ett NVIDIA Quadro 

M2200 installerat, så utveckling med CUDA hade varit möjligt. Även här var 

tid en faktor som gjorde att vi inte valde att byta till CUDA, utan vi använde 

OpenCL som tänkt. 

 

När vi började kolla på hur man kunde spela in och synkronisera video från 

olika källor använde vi oss först av OpenCV eftersom vi redan hade det 

installerat på BeagleBoarden. Med de funktioner som finns är detta fullt möjligt, 

problemet med att använda OpenCV för att spela in video i realtid är att det är 

designat för att analysera bilder och därför läser in bilddatan som matriser som 

innehåller värden för varje pixel. Denna processen kan vara ganska krävande på 

svagare hårdvara och introducerar ganska mycket overhead. Vi insåg detta lite 

sent och hade vi haft mer tid hade det varit bättre att kolla på andra lösningar 

som är mer designade för att spela in video istället för att analysera. Till 
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exempel hade GStreamer troligtvis fungerat bättre men när vi testade detta så 

lyckades vi inte få det att spela in en video som gick att titta på. 

 

Kameraomvandlaren var en komponent vi gärna hade sett fungera då den 

stödjer USB 3.0, hög upplösning samt hög FPS. När vi testade den så var det 

lite av en chansning då det inte fanns några drivrutiner till Linux, men den 

skulle eventuellt vara UVC-kompatibel (fungerar utan någon extra drivrutin) för 

Linux enligt dokumentation. [18] Den här tekniken var inte utvecklad för 

operativsystemet Linux som BeagleBoard använde, utan hade endast stöd för 

Windows och Mac OS. Användaren ”tolga9009” har skrivit en egen drivrutin 

för en liknande kameraomvandlare och stöd för Linux. Hen har då använt 

tekniken ”reverse engineering” för att skriva om drivrutinerna som kommer 

med kameraomvandlaren för att skapa en egen drivrutin som är kompatibel med 

Linux. Detta hade troligtvis krävt tillräckligt med tid och arbete för att räcka till 

ett eget projekt. Vi hade säkert kunnat tillämpa detta till vårt projekt men vi 

hade inte haft tillräckligt med tid. [19] 

 

Den metod vi använder oss av vid identifiering av objekt påminner mer om den 

gamla metoden som man använde sig av mer förr, när man inte kunde utnyttja 

GPUer på samma sätt som idag. Eftersom det går ut på att försöka känna igen 

mönster för specifika objekt i specifika situationer och variationer i rörelse, ljus, 

vinkel m.m. ändrar dessa mönster så fungerar vår applikation inte alltid speciellt 

bra. Om man skulle göra på det andra sättet så hade det krävts bättre hårdvara 

än vad vi hade tillgång till i detta projektet då den metoden kräver betydligt mer 

beräkningskraft. Till exempel så hade ett grafikkort som NVIDIA Titan V eller 

NVIDIA Quadro P6000 troligtvis fungerat bra. Vi hade också behövt stora 

mängder träningsdata för att kunna känna igen objekt med tillräckligt stor 

säkerhet. 

  



Linnaeus University 2018-06-15 23 
Object detection and single-board computers  

Martin Jansson, Simon Petersson 

 

 

  Slutsatser och framtida utveckling 

Trots att projektet inte blev en slutgiltig lösning som Saab redan dagen efter 

kunde tillämpa, så är vi nöjda med vår insats. Vi skulle undersöka möjligheten 

med BeagleBoarden, och vi kom fram att den inte var kraftfull då det hade varit 

alldeles för många uppgifter för den att sköta själv. 

 

Framtida utveckling på projektet hade varit att kolla mer på det tidigare 

projektet som Saab hade haft från Linnéuniversitet eftersom projektet handlade 

om videosynkronisering och strukturen var lik vår. Med lite mer tid och 

konfigureringar så hade det gått att testa kombinera det projektet med vårt för 

att se om det verkligen fungerar i praktiken. BeagleBoarden hade då agerat som 

en master, och kombinerat videoströmmar från Raspberry Pis till en. [15] 

 

Kameraomvandlaren var också en komponent vi hade velat utforska mer då den 

stödjer upplösningen 1920x1080 med 60 FPS. På så sätt hade man kunnat 

kombinera BeagleBoarden och GoPron. Eftersom GoPron är en actionkamera 

så hade den fungerat perfekt i Saabs fall vid både bra och dåliga 

väderförhållanden.  

 

Man kan se i Tabell 4 att det är väldigt krävande för processorn att koda video i 

mjukvara. Därför hade det varit bra om man hade kunnat utnyttja hårdvaran för 

att koda video istället, vilket eventuellt skulle vara möjligt på BeagleBoarden 

med GStreamer. Med hårdvaran hade man kunnat koda video med både högre 

upplösning och fler bilder per sekund. En annan möjlighet hade varit att skapa 

en egen lösning som kan utnyttja BeagleBoardens hårdvara på ett bättre sätt, 

både för att koda video och för att köra objektidentifieringen. Detta hade dock 

krävt mycket tid och en hel del kunskap om Linux kernel-programmering men 

skulle kunna vara en väg att gå vid vidare intresse. 

 

Angående vidare utveckling av objektidentifieringsmjukvaran så anser vi att en 

implementering av metod 3 är den bästa lösningen då den kommer prestera 

bättre och i längden troligtvis vara lättare att underhålla. För metod 2 så var 

prestandan med OpenCL tillräckligt bra men för metod 3 så rekommenderar vi 

en implementering anpassad till CUDA istället då detta ger ytterligare ökning i 

prestanda. 
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Bilaga 1 

Komponent / 

Kort 
BeagleBoard-X15 

Raspberry Pi 3 

Model B 

Processor 
Dual Core ARM Cortex-

A15, 1,5 GHz 

Quad Core BCM 2837, 

1,2 GHz 

Grafikenhet 
Dual Core SGX544, 3D 

532 MHz 

Dual core Broadcom 

VideoCore IV, 400 MHz 

DSP Dual C66x, 700 MHz - 

Videoaccelerator IVA, 523 MHz - 

Grafikenhet 2 GC3230 2D BTBLT - 

RAM-minne 2 GB DDR3 1 GB DDR2 

GPIO Pinnar 157 40 

USB 3.0 Ja Nej 

PCI express Ja Ja, med externt kort 

eSATA Ja 
Ja, med externt kort fås 

SATA 

Nätverk 10 / 100 / 1000 10 / 100 

Kostnad 2296 kr 

349 kr,  

1753 kr med extra 

videokort 

Tabell 6: Olika egenskaper på BeagleBoard och Raspberry [20], [21] 


