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Daniel Tägt & Jonny Hansson 

Sammanfattning 
Arbetet bygger på att modernisera ett av Saab AB:s kamerasystem med 
videoservrar. Systemet ska kunna samla in ett antal analoga videoströmmar och 
omvandla de till digitala. För att utföra dessa operationer ska en prototyp utvecklas.  
 
Då videoströmmarna kommer från både en NTSC (National Television System 
Committee) och en PAL (Phase Alternate Line) kamera måste systemet kunna 
synkronisera de då de har olika bilduppdateringshastighet. Programvaran ska också 
kunna spara videoströmmarna och redigera de utefter användarens inställningar. 
Det slutgiltiga videoklippet ska visa upp videoströmmarna synkroniserat sida vid 
sida i programvaran.  

 
En marknadsundersökning av videoservrar kommer utföras utefter krav ställda från 
Saab AB. Utifrån marknadsundersökningen ska en videoserver väljas och användas 
till att utveckla prototypsystemet. 
 
Resultatet av rapporten visar att det går att modernisera det befintliga systemet med 
videoservrar samt synkronisera videoströmmarna från NTSC- och PAL-kamerorna.  
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Summary 
The thesis is based on the modernization of one of Saab AB’s current camera 
system with video servers. The system should be able to collect a number of analog 
video streams and convert them to digital. To perform these operations a prototype 
software will be developed.  
 
The video streams are coming from both NTSC and PAL cameras. The system 
must be able to sync them because they have different frame rates. The software 
should also be able to save the video streams and edit them according to the user 
settings. The final video will showcase video streams synchronized side by side in 
the software prototype. 
 
A market research of video servers will be performed along the demands made by 
Saab AB. Based on the market research a video server will be selected and used to 
develop the prototype system. 
 
The results of the report will show that it is possible to modernize the existing 
system with video servers and synchronize video streams from NTSC and PAL 
cameras.  
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Abstract 
Arbetet bygger på att modernisera Saab AB:s kamerasystem med 
videoservrar. Systemet ska kunna samla in ett antal analoga videoströmmar 
och omvandla de till digitala. Kamerorna är utav bildformaten NTSC och 
PAL vilket innebär att de har olika bilduppdateringshastigheter. Det medför 
att en fördröjning kommer ske i PAL-strömmen. En programvara ska 
utvecklas för att ta in dessa strömmar, spara och synkronisera de.  

Nyckelord: PAL, NTSC, Synkronisering, Kameror, Videoström, 
Videoserver, Axis, Saab AB   
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Förord 
Projektet är ett examensarbete för dataingenjörer på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Saab AB har ett befintligt kamerasystem de önskar modernisera med 
videoservrar. Då ett stort kapital är investerat i kameror och deras 
kringutrustning önskar de behålla dessa. Kamerorna är utav olika bildformat, 
NTSC och PAL, vilket gör att en synkronisering måste utföras. De gav oss i 
uppdrag att undersöka om det är möjligt. Projektet har gett oss många nya 
kunskaper och en insyn i arbetslivet som utvecklare. 

Vi vill ge ett särskilt tack till våran handledare Natan Gelber och Magnus 
Aronsson från Saab AB som hjälpt oss under projektets gång. Vi vill också 
tacka Per Finander för hjälpen med elektroniken. Vi vill vidare tacka Jonas 
Lundberg för hjälpen med att hitta examensarbete. Slutligen vill vi även 
tacka Saab AB för möjligheten att utföra examensarbetet hos er och det 
varma välkomnandet. 

 

________________    ________________ 

     Daniel Tägt       Jonny Hansson  
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Ordlista 
Ord Förklaring 
API Application Programming Interface 
COTS Commercial-off-the-shelf 
dll dynamic link library 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
LAN Local Area Network 
MJPEG Motion Joint Photographic Experts Group 
NTSC National Television System Committee 
PTZ Pan Tilt Zoom 
SDK Software Development Kit 
Trigga Utlösa 
UML Unified Modeling Language 
VC Video Controller 
Wmp Windows Media Player 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Saab AB har idag analoga videokameror som det investerats stort kapital i. För att 
kunna behålla dessa och samtidigt modernisera tillhörande teknik ska det tas fram 
en COTS (Commercial-off-the-shelf) prototyp. COTS innebär att mjuk- eller 
hårdvara kan köpas eller licencieras från en öppen marknad i motsats till 
egenutvecklad eller beställningsutvecklade produkter. Prototypen ska omvandla de 
analoga signalerna och samla in data från flera källor och visa upp dessa i en 
synkroniserad videoström. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med det här arbetet är att ge Saab AB en prototyp på ett system som samlar 
in en videoström från ett antal analoga kameror. Systemet ska klara av att 
synkronisera de två bildformaten NTSC och PAL. Inspelningen från kamerorna ska 
startas från ett program där funktioner som starta videoström, stoppa videoström, 
spela in videoström och klippa videoström utefter en före- och eftertriggtid. 
Programmet kommer att utvecklas i programspråket C#. 
 
En marknadsundersökning kommer utföras på lämpliga videoservrar som ska 
hantera omvandlingen av de analoga videoströmmarna till digitala videoströmmar. 
Resultatet av marknadsundersökningen kommer att ligga till grund för valet av 
videoserver.  
 
Målet med prototypen är att den ska klara av att visa upp ett synkroniserat 
videoklipp från kameror med bildformaten NTSC och PAL i det egenutvecklade 
programmet. 

1.3 Frågeställning 

- Går det synkronisera NTSC och PAL i ett kombinerat videoklipp? 
- Går det modernisera det befintliga systemet med en videoserverlösning? 

1.4 Avgränsningar 

Projektet kommer pågå under tio veckor och därför har avgränsningar tagits fram. 
Då Saab AB har kommersiellt intresse i projektet har viss information uteslutits. 
Rapporten får inte nämna vad det befintliga systemet används till. Även den 
slutgiltliga programkoden får inte inkluderas. 
 
Först kommer en jämförelse göras på ett antal videoservrar för att ta fram en som är 
passande för projektet. En utav dessa kommer sedan användas till att ta fram en 
prototyp som kan hantera synkroniserad videoströmning från de analoga 
videokamerorna. 
 



  
2 

Daniel Tägt & Jonny Hansson 

Fokus kommer ligga på att få kamerorna med bildformaten NTSC och PAL att 
synkroniseras tillsammans i en videoström och att sedan kunna spara den strömmen 
i ett lämpligt filformat. 
 
Projektet kommer endast att gälla utformningen av programvaran med funktioner 
som att starta, stoppa, spela in och klippa videoström utefter en före- och 
eftertriggtid. Utformningen av programmet kommer att anpassas för den utvalda 
videoservern. Ingen färdig produkt kommer att utvecklas utan endast en prototyp.  
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2. Teori 
Arbetet bygger på att modermisera ett av Saab AB:s befintliga system med hjälp av 
videoservrar.  

2.1 Videoserver 

En videoserver digitaliserar analoga videosignaler och sänder digitala bilder direkt 
över ett IP (Internet Protocol) nätverk, till exempel LAN (Local Area Network), 
intranet och Internet. Videoservern tillåter användaren att kontrollera och komma åt 
bilder från de anslutna analoga kamerorna via ett trådbundet eller trådlöst nätverk. 
Färgsystem som videoservrar brukar stödja är PAL och NTSC. Vanliga codec som 
stödjs är H.264 och MJPEG (Motion Joint Photographic Experts Group).[5]  

 
Figur 1 Videoserver Axis Q4701[15] 

2.2 Model View Controller (MVC) 

MVC är en programarkitektur som används inom systemutveckling. Arkitekturen 
bygger på att den delar in programmet i tre delar, data (Model), presentation (View) 
och kontroll (Controller). Det här görs för att underlätta om det skulle behöva göras 
ändringar i programmet.  
 
I datalagret lagras data som programmet använder sig av. Presentationslagret visar 
hur användargränssnittet ser ut. Kontrollen tar hand om användarinteraktioner och 
gör ändringar i data- och presentationslagret. [9] 
 

 
Figur 2 Samarbete mellan MVC lager [18] 
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2.3 NTSC och PAL 

SDTV (Standarddefinitiontelevision) är TV-sändningar med konventionell 
bildupplösning på 480 (NTSC-system) eller 576 (PAL-system) aktiva linjer. 
 
PAL bygger på 625-linjers Tv-system med 50 delbilder per sekund. Varje bild är 
uppdelad i två halva bilder vilket ger tjugofem hela bilder per sekund. 
PAL har en teoretisk linjeupplösning som motsvarar 768 bildpunkter per linje. Utav 
dessa är inte alla aktiva utan en del av bildsignalen ligger utanför vad som är 
synligt. Det kallas för vertikalt respektive horisontellt bildsläck. Den aktiva 
bildytan i PAL-systemet är 576 linjer med 720 bildpunkter per linje och betecknas 
med 560i (720 x 576 x 25i).  
 
NTSC är baserat på 525 linjers Tv-system med 30 hela bilder per sekund. Av dessa 
är 480 linjer inom den aktiva bildytan och har fått beteckningen 480i (720 x 480 x 
30i). Bildfrekvensen i världsdelarnas Tv-system är av historiska skäl baserade på 
områdets elnätsfrekvens. Där NTSC används, till exempel USA, så är det 60Hz 
elnät. Deras system utnyttjar formellt 29,997 helbilder per sekund men skrivs oftast 
ut som 30 helbilder per sekund. [13] 
 
Bildhastighet är frekvensen för hur bilder visas för att ge illusionen av naturlig 
rörlighet. En bit tillbaka i tiden då tv:n först introducerades var minimum tjugofyra 
antal bilder som behövdes för att ögat skulle uppfatta sekvensen som naturlig. 
 
Tre standarder togs fram, PAL, NTSC och SECAM (Séquentiel couleur à 
mémoire). PAL och NTSC blev de som användes mest och dominerade västra 
Europa respektive Amerika. 
 
Dessa standarder används inte enbart för sändningar utan även till videokameror 
och kanske viktigast av allt till generell digitalvideo. [3] 
 

 
Figur 3 Upplösningar för PAL och NTSC 
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2.4 UML (Unified Modeling Language) 

UML är ett universellt accepterat sätt att beskriva mjukvara på ett schematiskt sätt. 
UML används till största del inom mjukvaruprogrammering då det ger en bra 
överblick på programstrukturen.  
 
UML uppfanns 1990 av Grady Booch, Ivar Jacobson and James Rumbaugh vid 
Rational Software. 1997 togs projektet över av OMG (Object Management Group) 
och har sedan dess drivits av dem. [2] 
 
Det finns olika typer av UML diagram som beskriver programmet på olika nivåer. I 
UML 2.2 finns det fjorton diagram som är uppdelade i två olika kategorier. Sju 
diagram beskriver strukturinformationen av programmet och de andra sju beskriver 
hur programmet beter sig. UML diagrammet som projektet kommer att använda sig 
av är klassdiagram. [1] 

2.4.1 UML klassdiagram uppbyggnad 

Diagrammen byggs upp av tre block, förklasser, gränssnitts/abstrakta klasser och 
paket. Det vanligaste elementet är klassblocket vilket innehåller information om 
klassens motsvarande attribut/fält och operationer/metoder. UML diagrammets 
uppgift är inte att ge en exakt kopia av programmet utan att ge en överblick av vilka 
element som är viktiga. Det finns olika tillgänglighetsgrader på de olika blocken, 
privat, publik och skyddad. Standard tillgänglighetsgraden för attribut är privat och 
för operationer är det publik. 
 
Typer som är förknippade med attribut och operationer ges vanligtvis inte ut. 
Däremot när de är viktiga kan de bli satta efter identifieraren med ett kolon. Det här 
gäller också för parametrar till metoder som vanligtvis inte visas i diagrammet. 
 
Om det behövs förklaringar, till exempel hur kommunikationen fungerar mellan 
olika klasser kan anteckningar infogas. De här brukar bestå utav ungefär sex rader 
för att kunna ge en övergripande bild av vad som behövs förklaras. [1] 
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Figur 4 UML klass diagram [19] 

2.5 Scrum 

Scrum är en iterativ metod för att skapa och utveckla produkter och är väldigt 
vanligt inom mjukvaruutveckling. Tillvägagångssättet går till på det sätt att en 
arbetsgrupp har ett gemensamt mål som de arbetar tillsammans mot.  
 
Varje arbetsgrupp har olika roller, evenemang, artefakter och regler. De olika 
arbetsrollerna i teamet är produktägaren, utvecklingsgruppen och scrummästaren. 
Varje arbetsgrupp organiserar sig själva och är inte beroende av någon annan 
utanför gruppen. Gruppmodellen är designad för att optimera flexibilitet, kreativitet 
och produktivitet. Arbetsgruppen levererar produkter iterativt och stegvis för att 
maximera möjligheterna för återkoppling. [14] 

2.5.1 Produktägaren 

Produktägarens uppgift är att få ut maximalt värde av produkten och arbetet från 
gruppen. Denna person är ansvarig för produktens backlog vilket är en 
sammanställning där önskemål om förändring av produkten samlas. Här finns det 
ingen begränsning på antal ändringar utan istället rangordnas de i prioriteringsrank. 
[14] 

2.5.2 Utvecklingsgruppen 

Utvecklingsgruppens uppgift är att ta fram en stegprodukt vid slutet av varje sprint. 
Gruppen består minst utav tre medlemmar och högst nio. Om det skulle varit färre 
medlemmar än tre anser scrum att interaktion minskar vilket leder till att 
produktiviteten minskar. Att ha fler medlemmar än nio gör det svårare att samordna 
gruppen vilket leder till att processen inte blir komplex. [14] 
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2.5.3 Scrummästare 

Scrummästarens uppgift är att se till att scrumteamet följer scrumteorin, -praktiken 
och -reglerna. Scrummästaren är länken mellan de utomstående aktörerna och 
scrumteamet.  
 
Scrummästarens uppgift gentemot produktägarna är att hitta tekniker för att få en 
effektiv backlog. Scrummästarens roll gentemot utvecklingsgruppen är att lära och 
leda gruppen till att skapa högkvalitativa produkter. Scrummästarens roll gentemot 
organistaionen är att planera scrumimplementationer inom organisationen. [14] 

2.5.4 Sprint 

Sprint består utav en tidsperiod på max en månad eller mindre där en färdig eller 
användbar produkt ska vara klar. Efter avslutad sprint påbörjas nästa direkt. En 
sprint omfattar planeringsmöten, dagliga scrums, utvecklingsarbeten, 
sprintgranskning och sprintretrospektiv.  
 
Under en sprint får det inte göras några ändringar som kommer att påverka målet. 
Utvecklingsgruppens sammansättning förblir densamma. Under utvecklingen kan 
omfattningen klargöras och omförhandlas mellan produktägaren och 
utvecklingsteamet. [14] 
 

 
Figur 5 Scrum [20] 
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2.6  Vapix 

Vapix är Axis egna API (Application Programming Interface). Axis egna 
webbkameror och videoservrar har egna HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
baserade programgränssnitt. Vapix erbjuder funktioner som att efterfråga bilder, 
kontrollera nätverkskamerornas funktioner som till exempel PTZ (Pan Tilt Zoom) 
och hämta inställningsvärden. [7] 

2.7 Avisynth 

Avisynth är ett videoredigeringsverktyg som används till postproduktion av video. 
Den ger möjligheter att redigera och bearbeta videomaterial. Programmet fungerar 
som en bildserver och strömmar innehållet från länkade videofiler till 
mediaspelaren. Det medför att en omedelbar redigering kan ske utan att temporära 
filer behöver skapas. 
 
Avisynth tillhandahåller inget grafiskt användargränssnitt utan är helt skriptbaserat. 
Skriptspråket som är implementerat är enkelt och de kommandon som används för 
videoredigering har associerade namn utefter vad de utför. Vilket gör det lätt att 
dela projekt med andra.[4] 

2.8 Ffmpeg 

FFmpeg är ett video- och ljudredigeringsprogram som är plattformsoberoende. 
Projektet startade 2004 och fick namnet efter videostandardgruppen MPEG 
(Moving Picture Experts Group) och FF för fast forward. Den innehåller verktyg 
för att spela in, konvertera och streama ljud och video. Bibliotek som den 
innehåller är  libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice, libswscale 
och libswresample som används för att utföra video- och 
ljudredigeringsoperationerna.[10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
9 

Daniel Tägt & Jonny Hansson 

3. Metod 
Rapporten bygger på att ta fram en digital prototyp för Saab AB:s kamerasystem. 
Programmets uppgift är att samla in videoströmmar från ett antal analoga kameror 
och synkronisera dem.  
 
För att omvandla de analoga signalerna från kamerorna behövs det en videoserver 
till varje kamera. För att uppnå ett bra resultat används en kombination av den 
kvalitativa och kvantitativa metoden. 

3.1 Kvantitativa och kvalitativa metoden 

Den kvantitativa metoden består utav två delar, en marknadsundersökning av 
videoservrar och tester av två externa kommandobaserade program. De externa 
programmen ska användas till att redigera sparade videoströmmar samt kunna ge 
en förhandsvisning utav inspelat material. 
 
Krav på vad videoservern ska kunna utföra kommer från Saab AB. Information om 
videoservrarna kommer från tillverkarnas egna produktblad. 
Programdokumentationen hämtas från tillverkarnas hemsidor och ytterligare 
information från programmeringsforum på internet. 
 
Den kvalitativa metoden kommer att användas i produktutvecklingsfasen. 
Videoservrarna kommer att jämföras med varandra för att urskilja deras för- och 
nackdelar. Liknande jämförelse kommer även utföras för den externa 
programvaran.  
 
Metoden som används för att ta fram programmet är scrum. Metoden fungerar bra 
vid mjukvaruutveckling då det på ett behändigt sätt låter utvecklarna testa ett antal 
nya egenskaper under en viss tidscykel. På det här sättet kan programmet utvecklas 
steg för steg och kunna utvärderas under utvecklingsprocessen.  

3.2 Urval 

Urvalet kommer att ske utefter de krav som Saab AB har ställt gällande 
videoserverns egenskaper. Extern programvara kommer väljas för att kunna ge 
önskad funktionalitet i prototypen. Videoservrarna och de externa programmen 
kommer ställas mot varandra för att avgöra om de kan samarbeta för att uppfylla de 
ställda kraven. 
 
En videoserver som har flera bra egenskaper men saknar en viktig kommer att 
väljas bort. Samma gäller för de externa programmen. 
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3.3 Reliabilitet 

Jämförelsen av videoservrar grundar sig enbart på vad produktbladen från de olika 
tillverkarna har angett då det inte fanns någon möjlighet att testa dem. Då urvalet 
endast skett utifrån tillverkarnas egen produktinformation och ej utifrån fysiska 
tester kunde valet av videoserver möjligtvis ha förändrats. 

3.4 Källkritik 

I marknadsundersökningen av videoservrarna har informationen hämtats från 
företagens egna produktblad. Företagen har ett ekonomiskt intresse i att få deras 
videoserver såld. Därför har jämförelserna av produktegenskaperna skett utifrån 
den tekniska specifikationen och inte utifrån företagets allmänna 
produktbeskrivning.  
 
Vid val av extern programvara har information hämtats från respektives hemsidor 
och programmeringsforum på internet. Test har kunnat utföras för att utvärdera om 
programmen klarar de funktioner som utlovats.   
 
I den teoretiska delen har informationen hämtats från tillförlitliga hemsidor, 
företags egna produktblad och faktaböcker. Det här gör att information kan 
kontrolleras och jämföras vilket medför att den blir mer tillförlitlig. 
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4. Genomförande 

4.1 Utvecklingsfas 

Under utvecklingsfasen används scrummetodiken där varje sprint är på en vecka. 
Efter varje sprint sker ett möte där den utvärderas och nya mål sätts upp för 
nästkommande sprint. 

4.2 Identifiering av Ägare, kund och användare 

Ägare: Saab AB 
Kund: Saab AB 
Användare: Saab AB:s kunder. 
 
Efter identifiering av vilken som är ägare, kund och användare går det tydligt att se 
att det är Saab AB.s krav som är viktiga att uppfylla. 

4.3 Uppdragsbeskrivning 

Skapa en prototyp för Saab AB som ska kunna ta emot ett antal analoga 
videoströmmar och omvandla de till digitala. Programmet ska synkronisera 
videoströmmarna och visa dem sida vid sida i ett videoklipp. 

4.4 Systemgränser 

Programmet ska endast vara en prototyp och inte en färdig produkt. Programmets 
funktioner begränsar sig till att kunna spela in, klippa i videoklippen och kunna 
spela upp ett synkroniserat videoklipp. 

4.5 Nuvarande produkt 

Nuvarande systemet är en analog lösning och består utav ett 19” chassi med ett 
Matrox frame grabber kort och är skrivet i C++.  

4.6 Systemkrav 

Funktionella krav på programmet 
 

- Spela in videoströmmar 
- Spara videoströmmarna 
- Klippa i videoklippet genom en triggknapp 
- Spola fram och tillbaka i videoklippet 
- Synkronisera videoströmmarna 
- Enkoda ihop ett videoklipp där videoströmmarna visas sida vid sida. 
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- Rita upp en markör på videofönstret för att markera intressanta punkter 
eller objekt.  

- Spela upp videoklippet 
 
Ytterligare tillagda funktionella funktioner till programmet 
 

- Inställningsmeny innehållande:  
o Val att välja vart videoklippet sparas på datorn 
o Kunna skriva in IP-adress för kamerorna 
o Välja tid vart videoklippet ska klippas 
o Återställningsknapp  

- Statusfält som visar i vilken fas programmet befinner sig i. 
- Räknare som visar före- och eftertriggtid 
- Kunna justera markören med hjälp av piltangenterna 
- Flikar för att dela in de olika delarna av programmet på ett strukturerat sätt 

 
Icke funktionella funktioner 
 

- Felhantering 
- Användarvänlighet 
- Tillförlitlighet 
- Funktionalitet 

4.7 Marknadsundersökning av videoservrar 

Avsnittet avhandlar marknadsundersökningen av videoservrar. Den går igenom de 
krav som  Saab AB har ställt samt en beskrivning av videoservrarna. 

4.7.1 Syfte och krav 

Syftet med marknadsundersökningen är att hitta en videoserver som har ett 
medföljande bibliotek för egen programvaruutveckling samt uppfyller 
nedanstående krav. 
 
Kraven för videoservrarna är: 

- Ethernet anslutning 
- SDK (Software Development Kit) 
- Analog ingång 

4.7.2 Grandstream GXV3500 

GXV3500 är en IP (Internet Protocol) videoenkoder och videodekoder. Egenskaper 
som den har är att komprimera H.264 realtidsvideo för analoga filmer samt avkoda 
IP-video. Den innehåller SIP (Session Initiation Protocol)/VoIP (Voice over 
Internet Protocol) för tvåvägs ljud, videoströmning till mobiltelefoner, PoE (Power 
over Ethernet), inspelningsbuffert för före- och efterhändelser. Kringutrustning som 
finns integrerat är mikrofoningång, alarmkontroll och TV/ljud utgång. 
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GXV3500 kan hanteras med grandstreams egna videoprogramvara GSurf som har 
stöd för upp till trettiosex videokameror. Programvaran erbjuder en HTTP API och 
är kompatibel med ONVIF (Open Network Video Interface Forum) standarden.[11] 
 
Teknisk specifikation kan ses i bilaga 1. 
 
SDK  
 
Grandstream SDK installeras med ett antal bibliotek för att kunna hantera 
videoenkodning.  
 
Biblioteken ger stöd för följande funktioner: 
 

- Rörelseigenkänning  
- Alarm hantering  
- PTZ (Pan Tilt Zoom)  
- Ljudhantering 

Detaljer för SDK:n kan ses i bilaga 1. 

4.7.3 Axis Q7401 

AXIS Q7401 är en enkanals videoenkoder som integrerar en analog kamera i ett IP-
baserat videoövervakningssystem. 
 
AXIS Q7401 stödjer H.264-videokomprimering och Motion JPEG. Den kan 
leverera flera individuellt konfigurerbara videoströmmar samtidigt med full 
bildhastighet i alla upplösningar upp till D1 (720x480 i NTSC och 720x576 i PAL). 
Det innebär att flera videoströmmar kan konfigureras med olika 
komprimeringsformat, upplösningar och bildfrekvenser för olika behov. 
Videoenkodern gör det möjligt för användaren att justera bildinställningar som 
kontrast, ljusstyrka och mättnad för att förbättra bilder innan enkodningen sker. 
 
AXIS Q7401 innehåller funktioner som videorörelsedetektor, aktivt 
manipuleringslarm och ljud detektering. Kodarens externa in- och utgångar kan 
anslutas till enheter som sensorer och reläer. Systemet kan reagera på larm och 
aktivera ljus eller öppna/stänga dörrar.  Det finns stöd för PoE (IEEE802.3af) vilket 
innebär att kortet och kameran som är inkopplad till den kan få ström genom 
samma kabel som videoströmmen skickas med. Det här medför att ingen extra 
strömkälla behövs. 
 
Axis Q7401 stödjer funktioner som PTZ. Den stödjer också tvåvägsljud och har en 
SD (Secure Digital)/SDHC (Secure Digital High Capacity) minneskortsplats för 
lokal lagring.[8] 
 
Teknisk specifikation kan ses i bilaga 1. 
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SDK 
 
AXIS Media Control ActiveX-komponent möjliggör enkel visning av Motion 
JPEG, MPEG-4 och H.264 strömning direkt i webbläsaren och andra ActiveX 
behållare. 
 
AXIS Media Control SDK stödjer liveströmning och kan användas för att ta bilder, 
inspelning av videosekvenser och spela upp de inspelade videofilerna. 
Dokumentation och kodexempel ingår i SDK:n.[6] 
 
Detaljer om SDKn kan ses i bilaga 1. 

4.7.4 VRmagic VRmDAVC-2-OEM/PRO 

VRmagic videoserver konverterar varje analog PAL eller NTSC kamera till en 
digitalkamera. Det här gör det möjligt att steg för steg uppgradera från analoga till 
digitala kameror. Alla avbildningskomponenter styrs genom VRmagics API. Det 
här gör det möjligt att göra ett utbyte mellan VRmagics videoservrar eller 
digitalkameror utan ytterligare programmering. 
 
I kombination med analoga kameror kan videoservrar utföra bildbehandling helt 
självständigt. Den analoga videokonverteraren konverterar alla PAL/NTSC 
kameror till: 
 

- Programmerbar kamera med operativsystemet Linux 
- IP/Ethernet-kamera 
- Digitalkamera med DVI (Digital Video Interactive) eller HDMI (High 

Definition Multimedia Interface)-utgång 
- Videokameraenhet med USB-masslagring  

[16] 
 
Teknisk specifikation kan ses i bilaga 1. 
 
VM_LIB biblioteket är en uppsättning C-funktioner för bildbehandling av data och 
datorseende. Biblioteken är uppdelade i två delar, bas och högnivå. 
 
Bas inkluderar funktioner för: 
 

- Kalkylering och Geometri 
- Bildprocess 
- Ritning 
- Allmänna ändamål 

Högnivå inkluderar funktionerna: 
 

- BLOB (objekt-analys) 
- Hörn/kant igenkänning 
- Normaliserad korrelation (mönster matchning) 
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- Objekt igenkänning 
- Streckkods igenkänning 

[15] 
 
Detaljer om SDK:n kan ses i bilaga 1. 

4.8 Koncept 

För att få en tydligare bild på hur programmet ska struktureras upp under 
utvecklingen har diagram och skisser tagits fram för att förtydliga processerna och 
stegen i programmet. 

4.8.1 Systemskiss 

 
Figur 6 Systemskiss 
 
Med en systemskiss fås en bättre överblick på hur systemet kommer se ut och hur 
dess komponenter kommer kommunicera med varandra.  
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4.8.2 Användarfall 

 
Figur 7 Användarfall 
 
För att identifiera de olika fall användaren kräver skapades ett 
användarfallsdiagram. 

4.8.3 UML diagram 

För att få en överblick på hur programmet skall byggas upp gjordes ett UML-
diagram. Tanken är att arbetet skall fördelas över fyra klasser till en början. Det 
grafiska sköter C# autogenererade klass så det tunga arbetet delegeras över till en 
videocontroller klass som sköter den direkta kommunikationen med de andra 
klasserna och videofönstren.  
 
Ffmpeg som är ett kommandostyrt program anropas via ffmpegklassen som bygger 
upp en sträng (textrad) utifrån information den fått via videocontroller klassen. När 
ffmpeg utfört sitt arbete skickar ffmpegklassen till videocontrollern att den är klar. 
 
Avisynth skapar en skriptfil innehållande information om vart videoklippen som 
ska spelas upp ligger på hårddisken.  
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Figur 8 Koncept UML 

4.8.4 Funktionallitetsanalys  

Tabell 1 Funktionstabell 
 Axis 

Media 
Control 

Axis 
Vapix 

Ffmpeg Avisynth Prototyp 

Ta emot och visa 
videoström 

X Begränsad    

Spara videoström X Begränsad    
Triggtid för 
inspelning.  

  
Begränsad 

  X 

Redigera/Klippa 
sparade videofiler 

 Begränsad X   

Överlappning, V-
markör 

 Begränsad X  X 

Förhandsvisning 
av sparat och 
redigerat material 

    
X 

 

Redigera klippen 
till ett gemensamt 
klipp där 
videoströmmarna 
visas synkroniserat 
sida vid sida 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
Genom att dela upp programmet i fragment var det lättare att koppla de funktioner 
som önskades till rätt del i utvecklingen. 
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Noteringar:  
 
Utefter funktionstabellen och tester kom det fram att utnyttjandet av endast en 
programvara inte skulle uppfylla de krav som ställts. En kombination av axis media 
control, ffmpeg, avisynth och prototypen krävdes för att uppfylla de ställda kraven.  
 
Axis Vapix innehåller videoredigeringsfunktioner som hade kunnat utnyttjas i 
programmet men faller på punkten att det tar för lång tid att tillkalla dem. 

4.9 Felhantering 

För att undvika att användaren gör en felaktig handling som skulle få programmet 
att krascha har åtgärder vidtagits.  

4.9.1 Felhantering av mjukvara 

- När programmet startas upp för första gången är bara inställningsfliken 
aktiverad. De andra flikarna blir aktiverade under programmets gång. 

- Vid val av sökväg där videoklipp sparas kontrolleras att sökvägen är 
korrekt. Om inte mappen finns frågar programmet om användaren vill 
skapa den nya mappen eller inte. 

- Vid ifyllnad av IP-adress till videoservrarna kontrollerar programmet om 
adressen är skriven på korrekt IPv4 (Internet Protocol version 4) eller IPv6 
(Internet Protocol version 6) standard. 

- Vid ifyllnad av före- och eftertriggtiden kan endast siffror skrivas i. 
- För att kunna starta programmet från inställningsfliken görs en kontroll att 

alla fält är ifyllda på korrekt sätt. 
-  Första gången användaren befinner sig i inspelningsfliken är endast starta 

videoströmknappen aktiverad. 
- Efter användaren har tryckt på starta videoströmknappen blir 

inspelningsknappen aktiverad. 
- Efter att företriggtiden har gått ut blir triggknappen aktiverad. Om 

användaren inte trycker på triggknappen inom 30 sekunder frågar 
programmet om användaren vill fortsätta att spela in eller inte. Om 
användaren bestämmer sig för att avsluta inspelningen avbryts den 
pågående och en ny kan startas. 

- När användaren har tryckt på triggknappen sätts eftertriggtiden igång. När 
den tiden gått ut aktiveras uppspelningsknappen och enkodknappen. 
Triggknappen blir sedan avaktiverad. 

- När användaren trycker på enkodknappen avaktiveras den. 
- När användaren trycker på uppspelningsknappen avaktiveras den. 

 
För att på ett tydligt sätt visa för användaren vilken fas programmet befinner sig i 
finns det en statusetikett som växlar mellan färgerna grön och röd. Den gröna 
färgen representerar att något är klart och den röda att programmet håller på med en 
operation. 
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4.9.2 Felhantering vid hårdvarufel 

Användarfall 1: En eller flera videoserver bortkopplade. 
Programåtgärd: Programmet meddelar att den inte får någon videoström och 
inspelningsknappen avaktiveras. 
 
Användarfall 2: Kamera bortkopplad från videoserver. 
Programåtgärd: Om bild fås från minst en kamera kan ett videoklipp skapas och 
visas upp i programmet. Videoströmmen från den bortkopplade kameran ersätts 
med en svart ruta.  

4.10 Synkronisering 

En viktig funktion i programmet är att videoströmmarna från PAL och NTSC är 
synkroniserade när de spelas upp sida vid sida. Det är viktigt för att videoklippet 
ska ge korrekt information om vad som spelades in. Då NTSC har en bildfrekvens 
på trettio hela bilder per sekund och PAL har en bildfrekvens på tjugofem hela 
bilder per sekund kommer det att vara en liten fördröjning på PAL videoklippet. 
För att tydligt kunna avgöra om videoklippen är synkroniserade utvecklades ett 
timerprogram. 
 

 
Figur 9 visar tidsskillnaden mellan PAL och NTSC videoströmmarna när de spelar 
in i sina original bildfrekvenser. 

 
Synkroniseringen utav NTSC och PAL kamerorna löstes genom att via 
videoservern bestämma antalet bilder kamerorna fick skicka. 
Skillnaden från ett analogt system och ett nätverksbaserat system är att i det 
nätverksbaserade finns möjligheten att begränsa bildöverföringen. 
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Figur 10 visar skillnaden mellan ett analogt kamerasystem och ett 
nätverkssystem[22] 
 
Videoservern erbjöd inställningar för att strypa bildöverföringen genom att 
begränsa NTSC-kameran till tjugofem bilder i sekunden och därmed blev de 
synkroniserade. 
 

 
Figur 11 visar resultatet efter att NTSC kameran ställts ner till att spela in i 
tjugofem bilder per sekund. 
 
Ett annat synkroniseringsproblem var när videoklippen skulle kodas samman sida 
vid sida med ffmpeg. Problemet var att det vänstra videoklippet startade en bild 
före det högra videoklippet vilket orsakade en liten tidsfördröjning. 
 

 
Figur12 visar tidsfördröjningen mellan videoklippen. 
 
För att åtgärda problemet användes ett kommando i ffmpeg som klipper bort första 
bilden i det vänstra videoklippet vilket gör att de blir synkroniserade med varandra.  
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Figur 13 visar resultatet efter ffmpeg tagit bort en bild på de vänstra videoklippet. 

4.11 För- och nackdelar med extern programvara 

Här redovisas för- och nackdelar som de olika externa programvarorna har. 

4.11.1 Ffmpeg 

Fördelar: 
- Ger ett färdigt videoklipp i olika filformat. 
- Enkelt att inkludera i programmet 
- Finns mycket information om hur videoenkodning fungerar 
- Har många videoredigeringsalternativ 
- Kostnadsfritt 

 
Nackdelar 

- Är ibland krångligt att skriva fungerande kommandon för att få ut önskat 
resultat  

- Kräver mycket processorkraft vid enkodning av video. 
- Behöver tid för att koda videon 

4.11.2 Avisynth 

Fördelar: 
- Går få en förhandsvisning av videoklippet 
- Enkelt att skriva kommandon 
- Enkelt att inkludera i programmet 
- Enkelt att hitta information om hur enkodningen fungerar 

 
Nackdelar: 

- Behöver installeras för att fungera 
- Får inte ut ett färdigt videoklipp utan genererar bara en skriptfil 
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4.11.3 Vapix 

Fördelar: 
- Har många inbyggda funktioner 
- Väldokumenterad API 

 
Nackdelar: 

- Använder sig av HTTP efterfrågningar vilket gör att det tar tid att anropa 
de olika funktionerna. 

- Har inte stöd för att klippa ihop videoklipp 

4.12 Vidareutveckling 

Programmet innehåller för närvarande det grundläggande funktionerna för att 
kunna synkronisera videoströmmarna, klippa ihop ett videoklipp där 
videoströmmarna spelas upp sida vid sida och spela upp videoklippet.  
 
Saab ABs befintliga kamerasystem har ytterligare funktioner som skulle kunna 
implementeras på projektets prototyp. 
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5. Implementation 
Avsnittet redovisar implementationen av klasser och dess funktioner samt hur de 
kommunicerar med varandra. 

5.1 Viewklassen 

Viewklassen är den klass som hanterar det grafiska gränssnittet som användaren 
ser. Det är i den här klassen alla knappar, videofönster och etiketter ritas upp och 
hanteras. För att avlasta viewklassen delegeras arbete bort till 
videocontrollerklassen (VC). 

5.1.1 Videofönster och basfunktioner 

Det första som implementerades i viewklassen var Axis ActiveX kontroll för att 
kunna placera ut deras videofönster. För att testa hur videofönstret fungerade 
implementerades endast ett. 
 
För att kontrollera fönstret placerades tre knappar som ska starta strömmen (Play), 
stoppa strömmen (Stop) och en inspelningsknapp (Rec) för att spara 
videoströmmen. En etikett skapades för att indikera status på videofönstret som till 
exempel om kameran är aktiv eller inaktiv så representeras det med Online (aktiv) 
eller Offline (inaktiv).  
 

 
Figur 14 Första versionen av Viewklassen. 
 
Videofönstret initieras med information om användarnamn, lösenord, vart 
strömmen kommer ifrån (IP) och vilken typ av media videoströmmen ska koda. 
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Figur 15 visar hur AMC videofönster initieras. 

5.1.2 Två videofönster, triggknapp och delegering till VC 

När första testet utförts av videofönstret kunde utvecklingen fortskrida och 
inkludera ytterligare ett videofönster. I det här skedet implementerades även 
triggknappen samt kopplingen till klassen VC som hädanefter kommer sköta 
initieringar och det tyngre arbetet. 
 

 
Figur 16 visar implementationen av två videofönster och triggknappen. 

5.1.3 Windows media player (wmp) 

För att användaren ska kunna se inspelningen direkt i programmet implementerades 
wmp:s activeX-kontroll för att spela upp klippet. Den läggs i bakgrunden av de 
andra kontrollerna och görs dold till dess att den blir kallad. 

 
Figur 17 visar implementeringen av wmp i bakgrunden. 
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5.1.4 Användarinställningar och flikar  

I det här skedet kommer användaren tillåtas göra egna inställningar i programmet. 
De kommer få välja sökväg dit videoklippet kommer sparas och före- och 
eftertriggtid. 
 
För att göra programmet mer lättmanövrerat har implementering av flikar skett. 
Programmet består nu av tre flikar som har sina respektive ansvarsområden. Första 
fliken som användaren presenteras för är inställningsfliken (Settings) där tidigare 
nämnda inställningar kan göras. 
 

 Figur 18 visar inställningsfliken 
 
När användaren gjort sina inställningar går programmet vidare till den andra fliken 
som är inspelningsfliken (Record). Där får användaren tillgång till att starta en 
videoström, spela in den, trigga, koda och kolla på det färdiga klippet. En extra 
etikett har lagts till för att indikera om triggen blivit aktiverad. 
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Figur 19 visar inspelningsfliken 
 
För att visa upp det färdiga filmklippet trycker användaren på play som leder in till 
uppspelningsfliken (Play) där wmp finns. 
 

 
Figur 20 visar uppspelningsfliken 

5.1.5 Avslutande implementation av viewklassen 

I det sista skedet har förbättringar och utökningar av föregående punkter skett. Det 
har lagts till nya etiketter för att ge användaren indikationer på vad som händer i 
programmet. Användaren får själv fylla i IP-adress till videoservern samt en knapp 
för att tömma alla fält (Reset) om en omstart önskas. 
 



  
27 

Daniel Tägt & Jonny Hansson 

 
Figur 21 visar den slutgiltiga inställningsfliken. 
 
Inspelningsfliken har fått etiketter för att indikera före- och eftertriggtider. 
Föregående etikett som indikerade videofönstrets status har bytts ut mot 
videofönstrets inbyggda statusfält. En röd etikett som är på det högra videofönstret 
i figur 22 är den etikett som används som markör. 
 

 
Figur 22 visar den slutgiltiga inspelningsfliken 
 
Uppspelningsfliken har uppdaterats med en ny knapp som ger användaren 
möjlighet att hoppa en bild per knapptryck för att kunna analysera inspelningarna 
noggrannare. 
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Figur 23 visar den slutgiltiga uppspelningsfliken med den nya knappen. 

5.2 Videocontrollerklassen 

VC är styrenheten i programmet. Det är i VC de tunga operationerna utförs och 
delegering till de andra klasserna sker.  

5.2.1 Initiering 

Vid initiering tar VC in en mängd objekt som knappar, videofönster och etiketter 
för att få en referens till dem. Med dessa referenser kan VC styra deras attribut och 
därmed avlasta viewklassen.  Den kallar på två metoder där loadData() hämtar 
information ifrån app.settings-filen och sedan initAMC() som initierar 
videofönstren med användarnamn, lösenord och typ av media. 
 

 
Figur 24 visar initieringen av objekt och metodanrop i VC-konstruktorn. 
 
Här sker även initiering av lyssnare som hanterar användarinmatning och timers 
som kommer hantera inspelning- och triggtider. 
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Figur 25 visar initiering av lyssnare och timers. 
 
För att illustrera hur viewklassen kommunicerar med VC togs ett uml-diagram fram 
och kan ses i figur 26. 
 

 
Figur 26 UML-diagram som visar hur VC får objekt ifrån viewklassen. 

5.2.2 Knappar och deras funktioner 

I viewklassen har som tidigare nämnts endast det grafiska hanterats och sedan 
utförs operationerna i VC. När användaren trycker på någon knapp sker ett 
metodanrop till VC där funktionen finns. 
 
Basfunktionerna starta eller stoppa videoström kallar på videofönstrets inkluderade 
metoder för att starta och stoppa strömmen.  
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Figur 27 illustrerar interaktionen mellan användare, view- och VC-klassen. 
 
När användaren startar en ny inspelning kallar viewklassen på record()-metoden i 
VC. Där startas en timer som räknar ned utefter förtriggattributet samt bestämmer 
vilken typ av media som ska sparas.  
 

 
Figur 28 visar hur record() startar en timer och kallar på AMC inspelningsmetod. 
 
När inspelningen har utförts får användaren tillgång till enkodknappen och genom 
den anropas enkodmetoden i VC som i sin tur delegerar det vidare till 
ffmpegklassen. 
 

 
Figur 29 Här anropar VC ffmpeg klassen för att kombinera ihop det inspelade 
materialet. 
 
En tydligare bild fås genom ett uml-diagram som visar från användarens interaktion 
med viewklassen, kommunikationen med VC som i sin tur kommunicerar med 
andra klasser. 
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Figur 30 UML-diagrammet illustrerar interaktion mellan användare och klasser. 

5.2.3 Kontrollmetoder 

För att undvika att programmet kraschar finns det olika metoder som kontrollerar 
att rätt värden är ifyllda. I inställningsfliken får användaren fylla i egna värden som 
till exempel sökväg till vart videoklippet ska sparas, IP-adress till videoservrarna 
och före- och eftertriggtid. För att inte programmet ska krascha om fel värden blir 
ifyllda görs det kontroller för att se till att värdena är korrekta.  
 
Kontroll av IP-adress 
 
För att kontrollera att IP-adresserna är skriven på korrekt IPv4 eller IPv6 standard 
har en kontrollmetod implementerats. 
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Figur 31 visar en kontroll av IP adressen som använder sig av C# egna 
nätverksbibliotek. 
 
Kontroll av sökväg 
 
Användaren har två möjligheter att välja sökväg. Ett alternativ är att bläddra 
igenom mapparna genom en filväljare och det andra är att skriva sökvägen själv i 
ett textfält. I det senare alternativet måste sökvägen kontrolleras för att filen inte 
försvinner om sökvägen skulle vara fel. Om sökvägen är korrekt skriven men 
mappen inte finns frågar programmet om den ska skapas eller ej. 
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Figur 32 visar kontroll av sökväg och skapande av mapp om sökväg är korrekt. 
 
Inställningskontroll 
 
För att kontrollera att användaren fyllt i alla värden som behövs för att programmet 
ska kunna starta har en metod implementerats. 
 

 
Figur 33 visar metod som kontrollerar att alla fält är ifyllda. 

5.2.4 Timer 

Före- och eftertriggen styrs av två timers. Företriggtimern startas när 
inspelningsknappen tryckts på och aktiverar triggknappen när tiden gått ut. Om 
användaren inte trycker på triggknappen efter trettio sekunder kommer programmet 
att fråga om användaren vill fortsätta att spela in eller avbryta inspelningen. Den 
totala företriggtiden räknas ut och skickas sedan till avisynth- och ffmpegklasserna 
för att redigering av videoklippet ska bli korrekt. 
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När eftertriggtiden har gått ut stoppas videoinspelningen och ffmpegklassen 
tillkallas för att koda inspelningen. Avisynthklassen blir kallad för att skapa en 
skriptfil för snabb förhandsvisning. 

5.3 Avisynthklassen 

Avisynthklassen sköter skapandet av skriptfilen som sedan används till att 
förhandsvisa inspelningarna i programmet. Konstruktorn tar emot information om 
sökväg, filnamn, längd på inspelning, för- och eftertriggtid och den läser även in 
information från app.settings-filen. 
 

 
Figur 34 visar hur avisynth klassen initieras i konstruktorn 
 
När all information lästs in kallar avisynth på metoden skapa skript (createScript()) 
och där kalkyleras inspelningstiden om till antal bilder för att avisynth ska klippa ut 
rätt längd på videoklippet. 
 

 
Figur 35 visar createScript 
 
Strängarna row1 och row2 från figur 35 adderar ihop de andra strängarna som 
initierats i konstruktorn och lägger dem sedan i en array och där efter skapas en fil 
utifrån innehållet i arrayen.  
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5.4 Ffmpegklassen 

Ffmpegklassen sköter videoenkodningen av ursprungsfilmerna som kommer från 
videoservrarna. Klassen fungerar på det sättet att en process av ffmpeg skapas och 
tilldelas ett kommando. Kommandot bestämmer hur videoklippet ska kodas.  
 

 
Figur 36 visar hur ffmpeg sätts upp 

5.4.1 Videoredigering 

När användaren trycker på triggknappen skickas före- och eftertriggtiderna från 
VC-klassen till ffmpeg där tiderna läggs in i ett kommando. 
 
string command = "-i " + filePath + " -ss 00:00:" + 
trigCounter + ".0 -t 00:00:"+postTrig+".0 -acodec copy -
vcodec copy " + outPutFile; 
Figur 37 visar kommandot som klipper ner filmen, där trigCounter är företriggtid 
och postTrig är eftertriggtid.  

5.4.2 Markör 

Värden för att räkna ut centrum för markören på kamerans videoklipp hämtas från 
viewklassen. En if-sats användes då mittpunkten varierar beroende vilken storlek 
programfönstret har. Ett skalvärde används för att få reda på hur stor markören 
skulle vara beroende på videofönstret. 
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Figur 38 visar uträkningen av markörplaceringen beroende på skala. 
CrossHair.xCount och crossHair.yCount är värdet på hur mycket siktet har 
justerats. 
 
Markören är en PNG (Portal Network Graphics) bild som läggs på videoklippet 
med hjälp av enkodkommandot. 
 
String command = " -i " + @filePath + "\\new2.avi -qscale:v 3 
-vf \"movie=sikte.png [over];[in][over] overlay=" + xCross + 
":" + yCross + " [out]\" " + @filePath + "\\out.avi"; 
Figur 39 visar kommandot för att placera markören, där xCross och yCross är 
positionerna i x- och y-led. Markörbilden är sikte.png. 

5.4.3 Videoklipp sida vid sida 

Det krävs två steg för att få videoklippen synkroniserade sida vid sida. I det första 
steget klipps första bilden i videoklippet bort för att klippen ska bli synkroniserade 
när de spelas upp jämsides.  
 
command = " -i "+@inputPath+"\\new1.avi -vcodec copy -
filter:1 \"select=gte(30/,1)\" "+@inputPath+"\\sync.avi"; 
Figur 40 visar kommandot som tar bort första bilden. Det är select=gte(30,1) som 
gör själva bildbortagningen, där värdet 30 är antal bilder per sekund och 1 är 
vilken bild som ska tas bort.  
 
I det andra steget kodas klippen ihop sida vid sida. Videoklippet som fått första 
bilden borttagen placeras på vänster sida för att klippet ska bli synkroniserat. Det 
här är för att klippet till vänster startas en bild före klippet till höger. 
 
command = " -i "+@inputPath+"\\sync.avi -i 
"+@inputPath+"\\out.avi -filter_complex 
[0:v]pad=iw*2:ih[int];[int][1:v]overlay=W/2:0[vid] -map [vid] 
-c:v libx264 -crf 23 -preset slow "+str; 
Figur 41 visar kommandot som lägger klippen sida vid sida. [0:v]pad=iw*2:ih[int] 
dubblar bredden på videostorleken. [int][1:v]overlay=W/2:0[vid] lägger 
videoklippen sida vid sida. 
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5.5 WmpClass 

För uppspelning av videoklipp används wmp:s activeX kontroll. Wmpobjektet och 
sökväg till videoklippet hämtas från viewklassen. 
 

 
Figur 42 visar initiering av wmpobjektet och sökväg. 

5.5.1 Uppspelning av videoklipp 

För att kunna spela upp ett videoklipp behövs sökvägen vilket fås från 
konstruktorn. Mappen där videoklippen ligger i har fler än ett och därför behövs det 
en koll för att hitta rätt videoklipp. Kontrollen fungerar på det sätt att en for-loop 
går igenom mappen samtidigt som en if-sats kontrollerar filnamn. När rätt filnamn 
hittats sparas denna i en sträng. 
 

 Figur 43 visar kontrollen för att hitta rätt videoklipp. 
  

 
Figur 44 visar en if-sats som kontrollerar att sökvägen finns. Om den finns spelas 
videoklippet upp. 

5.5.2 Bildstegare 

För att kunna se om videoklippen är synkroniserade med varandra har en 
bildstegare implementerats. 
 

 
Figur 45 visar kod för att stega en bildruta per steg. 
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5.6 Crosshairklassen 

Crosshairklassen har hand om uppritningen av markören på videofönstret. Den har 
också hand om hur justeringen av markören fungerar. Det krävdes tre olika försök 
innan den slutgiltiga lösningen togs fram.  

5.6.1 Försök 1: Användning av videoserverns överlappningsfunktion 

Videoservern har en inbyggd funktion för överlappning av bild på videofönstret. 
Problemet med funktionen var att uppdateringen inte fungerade som den skulle när 
justering av markör skulle utföras. Funktionen anropas genom http-efterfrågning 
vilket gör att justeringen av markören blir långsam. Det tar en viss tid från att 
funktionen anropats till justeringen sker av markören. Det här är inte optimalt för 
användarvänligheten och därför lades försöket ner.   

5.6.2 Försök 2: Användning av bildfil som markör 

Försöket bestod av att använda en PNG bild som markör. Markören var utformad 
som ett v med en transparent bakgrund. Problemet som uppstod var att det inte gick 
att få bakgrunden transparent när den lades på videofönstret. Resultatet blev att 
markören blev en rektangel vilket inte motsvarade kravet och försöket fick läggas 
ner. 

5.6.3 Försök 3: Användning av etikett som markör 

Fördelen med en etikett är att den går att forma som ett v med hjälp utav att rita upp 
den med koordinater och därför valdes denna lösning. Resultatet kan ses i figur 8 
på det högra videofönstret.  
 

 
Figur 46 visar koordinater för att forma etiketten som ett v.   

5.6.4 Försök 4: Flytta etikett med muspekaren 

Markören har väldigt smala linjer vilket gör att det blir svårt att träffa den. Det här 
gör att användarvänligheten inte blir optimal då det försvårar justering av 
markören. Försök att utöka träffytan på markören gjordes utan framgång och därför 
lades försöket ner. 
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5.6.5 Försök 5: Flytta etikett med piltangenterna 

Piltangenterna fungerar utmärkt till att justera markören och valdes därför som 
justeringsalternativ.  
 
I viewklassen initieras en lyssnare som känner av när piltangenterna trycks ner. När 
det inträffar anropas metoder i crosshairklassen för att flytta etiketten i x- eller y-led 
beroende på vilken knapp som trycks ner.   
 

 
Figur 47 visar metod för att flytta etiketten åt vänster. 

5.6.6 Uppritning av etikett 

Videofönstrets storlek kan variera och behöver då ett skalvärde för att anpassa 
markörens storlek till fönstret. Skalvärdet hämtas från viewklassen och divideras 
sedan med markörens ursprungsstorlek för att få markören skalenlig. 
 

 
Figur 48 visar metod för uppritning och placering av markör. 
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6. Resultat 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

I rapportens frågeställning ställdes två frågor relaterat till de problem som projektet 
ställts inför och redovisas nedan. 
 
Går det synkronisera NTSC och PAL i ett kombinerat videoklipp? 
 
Utefter de tester som utförts och redovisats i avsnitt 4.9 har resultatet visat att det är 
möjligt att synkronisera en NTSC- och PAL-videoström i ett kombinerat 
videoklipp. Resultatet går att se i figur 8 i avsnitt 4.9.  
 
Går det modernisera det befintliga systemet med en videoserverlösning? 
 
Modernisering utav det befintliga systemet med hjälp av videoservrar är möjligt då 
de uppfyller kraven från Saab AB. Fördelen med en lösning bestående av 
videoservrar är att systemet kan förminskas väsentligt och blir mer portabelt. 
 

 
Figur 49 visar en jämförelse på det befintliga systemet och det uppdaterade. 
 
I bilaga 2 finns det slutgiltiga uml-diagrammet för programmet. Bilaga 3 visar det 
slutgiltliga användarfallsdiagrammet. 

6.2 Grafiskt gränssnitt 

I avsnitt 5.1 går det följa utvecklingen utav det grafiska gränssnittet och de 
kompromisser och lösningar som gjordes för att göra ett användarvänligt program.  
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Figur 50 visar inställningsfliken i programmet. 
 
Det första användaren kommer i kontakt med i programmet är inställningsmenyn i 
figur 50. Användaren har möjlighet att välja vart videoklippen skall sparas, fylla i 
korrekt ip-adress till videoservrarna, före- och eftertriggtid. Vill användaren fylla i 
formuläret på nytt finns en återställningsknapp. 
 

 
Figur 51 visar inspelningsfliken i programmet. 
 
Inspelningsfliken är den flik huvuddelen av programmet finns. Här startas 
videoströmningen från kamerorna samt inspelningarna och triggen. Knapparna i 
programmet är låsta i ett seriemönster där det inte går att starta ett nytt moment 
innan ett annat är utfört. När en inspelning är färdig kan användaren skapa ett 
videoklipp med enkodknappen som då genereras i den mapp användaren tidigare 
valt. 
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Figur 52 visar uppspelningsfliken i programmet. 

En av nackdelarna med ffmpeg var som tidigare nämnts den tid det tar att koda 
videoklippen. För att snabbt få en förhandsvisning av det inspelade resultatet 
användes avisynth. Användaren kan granska inspelningen i uppspelningsfliken där 
det även är möjligt att stega bild för bild med bildstegarknappen (Step Frame>). 
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7. Diskussion och slutsatser 
Innan projektets start hade vi inga tidigare erfarenheter av videoservrar och dess 
funktionalitet. Genom att genomföra en marknadsundersökning fick vi en bra 
inblick i dess funktioner och respektive för- och nackdelar. Eftersom vi skulle ta 
fram en egen lösning med hjälp av befintlig teknik var det av stor vikt att 
tillverkaren tillhandahöll en väldokumenterad SDK. 

En förundersökning utfördes för att ta fram tre alternativ som vi ansåg uppfyllde de 
krav Saab AB hade ställt på videoservrarna. Efter genomförd 
marknadsundersökning kom vi fram till att Axis Q7401 var den videoserver som 
lämpade sig bäst för projektet. Det som gjorde att den stack ut ifrån de andra var en 
väldokumenterad och bred SDK samt activeX stödet som underlättade utvecklingen 
av det grafiska gränssnittet.  

Våra tidigare erfarenheter av programmering är objektorienterad i form av java. 
Axis Q7401 innehåller stöd för C# vilket också är ett objektorienterat 
programmeringsspråk. Tack vare detta kunde vi snabbt komma igång med 
utvecklingen av programvaran. 

Då projektet löper under en begränsad tid sattes systemgränser upp. Saab AB hade 
satt upp ett antal systemkrav som de krävde att programmet skulle kunna utföra. Vi 
anser att de gränser och krav var rimligt ställda och att vi kunde uppfylla dessa 
under utsatt tid. 

För att få en överblick av hur systemets hårdvarukomponenter skall vara kopplade 
gjorde vi en systemskiss. Identifiering av de olika fall användaren kräver illustreras 
i ett användarfallsdiagram. Användarfallsdiagram i vår storlek kan säkert ses som 
trivial men vi anser att det illustrerar användningen av programmet på ett tydligt 
sätt. 

Ett uml-diagram togs fram för att få en idé om vilka klasser och metoder som 
programmet kan tänkas innehålla. Under projektets gång utökades diagrammet för 
att nya funktioner tillkom. 

Då videoredigering inte inkluderades i Axis videoserver fick vi ganska tidigt i 
utvecklingen leta efter något alternativ. Från tidigare projekt har vi erfarenhet av 
ffmpeg som innehåller de videoredigeringsfunktioner det här projektet kräver. 
Problemet med ffmpeg är att det tar tid att koda ett färdigt videoklipp. Diskussion 
med handledare ledde till att vi fick leta upp alternativa lösningar för att på ett 
snabbare sätt kunna ge en videouppspelning.  

En undersökning av programvaror ledde till programmet avisynth som är ett 
skriptbaserat program. Skriptfilerna innehåller endast länkar till befintliga 
videoklipp och strömmar sedan dessa till mediaspelaren. Det medförde att vi kunde 
få en snabbare videouppspelning. Vi kunde dock inte förlita oss enbart till avisynth 
då den ej producerar ett videoklipp utan endast en skriptfil. Då ett av kraven var att 
få ett videoklipp som enkelt kan distribueras var vi tvungna att använda en 
kombination av avisynth och ffmpeg. 
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Problem som uppstått under projektets gång har varit implementationen av 
markören. Videoservern hade inbyggt stöd för överlappning och positionering utav 
den överlappande bilden. Problemet som uppstod med den metoden var att vi inte 
kunde styra markören direkt via programmet utan endast genom videoserverns 
gränssnitt. Ett alternativt försök blev att försöka överlappa en bild direkt i 
programmet och sedan lägga till det i videoklippet med ffmpeg. Det fungerade inte 
som vi hade tänkt då den överlappande bilden ej fick en transparent bakgrund.  
Nästa försök blev att med hjälp av C# inbyggda ritfunktioner rita upp en markör 
direkt på videofönstret. Försöket misslyckades då den uppritade markören hamnade 
bakom videofönstret och syntes därmed ej. Det avslutande försöket blev en oväntad 
lösning för oss då vi tog en etikett och ändrade dess utseende till markörens form. 

När markören väl var på plats uppstod det ett problem vid omskalning i 
programmet. När videofönstret ändrade storlek behöll markören sin förbestämda 
storlek. Detta ledde till problem vid enkodningen då videofönstret med markören är 
nerskalat i programmet. Lösningen på problemet var att genom en lyssnare som 
känner av när fönstret ändrar storlek beräkna en skala som applicerades på 
markören. 

Ett återkommande problem som uppstod under utvecklingen av programmet var 
krasch utav windows explorer när mappen innehållande videoklippet öppnades. Att 
det skedde tillsynes slumpmässigt försvårade detekteringen av problemet. 
Undersökningar i Axis forum, sökningar på internet och windows loggbok ledde 
fram till att problemet låg i Axis egna dll (dynamic link library)-filer. Problemet 
åtgärdades genom att ta bort den dåliga dll-filen. Ytterliggare problem som uppstod 
var att det kunde ta tid vid anslutning mot videoservern eller att anslutning 
misslyckades. Åtgärd som gjordes var att vi la till en funktion som stänger 
uppkopplingen när programmet avslutas. Tester för att avgöra effektiviteten av 
funktionen hann ej utföras och därför är vi inte säkra på om felet är helt löst. 

Vad vi har uppnått är ett prototypsystem som visar på möjligheterna med en 
videoserverlösning. Detta skulle innebära att systemet blir mer portabelt och 
därmed underlätta transport. 

Då det är ett prototypsystem som ska visa på möjligheterna med videoservrar har 
endast grundläggande funktioner implementerats. Viss felhantering har lagts till i 
programmet men huvudfokus har legat på att visa möjligheter och ej ta fram en 
färdig produkt. Ett fåtal tester utfördes för att se vad som skulle ske om anslutning 
bryts från antingen kamera eller videoserver. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär en videoserverlösning att Saab AB kan 
fortsätta använda befintliga kameror och kringutrustning. De befintliga kamerorna 
och kringutrustning är av god teknisk standard och har stora belopp investerade i 
sig. Genom att ej investera i nya kameror men samtidigt vidareutveckla systemet 
med videoservrar kommer Saab AB inte behöva göra några nya större 
investeringar. 

Utefter de krav som ställts på projektet anser vi att de uppfyllts. Eftersom det 
endast är en prototyp finns det rum för vidareutveckling av systemet. 
Frågeställningen anses vara besvarade då vi visat att synkronisering av NTSC- och 
PAL är möjligt. Modernisering av det befintliga kamerasystemet med hjälp av 
videoservrar ser vi som mycket goda efter projektets genomförande. 
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BILAGA 1 Teknisk specifikation för videoservrar 
Tabell 1.1: Teknisk specifikation för GXV3500.[12] 
Videoenkoder  
Videokomprimering H.264, MPEG-4, Motion JPEG 
Upplösning & 
bildhastighet PAL 

704x480 (25 fps) 
640x480 (25 fps) 
352x240 (25 fps) 
320x240 (25 fps) 
176x112 (25 fps) 

Upplösning & 
bildhastighet NTSC 

704x480 (30 fps) 
640x480 (30 fps) 
352x240 (30 fps) 
320x240 (30 fps) 
176x112 (30 fps) 

Videoströmning Avkodar standardupplösningar för PAL/NTSC 
kompositvideo eller mindre upplösningar. 
Avancerad multiströmningshastighet under 
realtid för H.264, Motion JPEG vid D1 
upplösning. 

Bithastighet video 16 Kbps (Kilobits per second) – 2Mbps 
(Megabits per second) 

Bildinställningar - 
 
Nätverk  
Säkerhet Videovattenmärkning, HTTPS (Hypertext Transfer 

Protocol Secure), admin/anonym 
Protokoll som stöds TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, 

HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP 
Nätverksport 10M/100M automatisk avkänning, RJ45 
Power over 
Ethernet (PoE) 

IEEE 802.3 3af klass 0 

SIP/VoIP stöd Ja, Röst & Video över IP 
 
Allmänt  
Videoingång BNC (Volt 1.0Vp-p, resistans 75) 
Ljudingång 3,5mm MIC IN 
Audio-/Videoutgång 3.5mm, 3-ben A/V kabel, TV-ljud & 

video utgång 
Alarmingång Digital ingångsport. Normalt öppen 

(låg), Ström DC (likström) < 50mA. 
Volt < 45V för att aktivera 

Alarmutgång Digital utgångsport. Normalt öppen, 
ström < 50mA. Volt < 80V. 

Inbäddad analystik Rörelsedetektor (upp till 16 
målområden), videoavbrott i avvaktan 
på. 

Före/efter alarmbuffer 24MB 
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Bildtagning Utlöses vid händelse, skickar via 
email/FTP 

Multiströmningshastighet för 
förhandsgranskning & inspelning 

Ja 

Mått (BreddxHöjdxLängd) 67x34x96 mm 
Vikt 121g 
Temperatur 0-45 C 
Luftfuktighet 10-90% 
Nätadapter Utgång 12V DC/0.5 A 

Ingång 100-240 VAC, 50/60 Hz 
Pris (26-03-2013) 134,37 € inkl. Moms + 11 € frakt 
 
Tabell 1.2: GXV3500 SDK [12] 
Språk C++ 
Plattform Visual Studio 
Fördelar: Nackdelar: 
Demoprogram API är något bristfällig i beskrivningar 
Plugin för webb  
PTZ support  
 
Tabell 1.3: Teknisk specifikation för Axis Q7401.[6] 
Videoenkoder  
Videokomprimering H.264, Motion JPEG 
Upplösning 176x120 till 720x576 
Bildhastighet H.264 30 NTSC, 25 PAL 
Bildhastighet JPEG 30 NTSC, 25 PAL 
Videoströmning Multiströmning H.264 och Motion JPEG: 3 samtidigt. 

Individuellt konfigurerbar strömning i maxupplösning 
vid 30/25 fps; 
fler strömmar om identiska eller begränsad 
bildhastighet/upplösning. 
Kontrollerbar bildhastighet och bandbredd 
VBR/CBR H.264 

Bildinställningar Komprimering, färg, ljusstyrka, kontrast 
Rotation: 90°, 180°, 270° 
Korrigering av bildförhållande 
Spegling av bilder 
Text- och bildöverlägg 
Sekretess mask 
Förbättrad deinterlace filter 

PTZ Brett utbud av stöd för analoga PTZ-kameror 
(drivrutiner tillgängliga för nedladdning på 
www.axis.com) 
100 förinställningar, vaktturné, PTZ kontrollkö 
Stödjer Windowskompatibla joysticks 
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Nätverk  
Säkerhet Lösenordsskydd, IP-adressfiltrering, HTTPS-kryptering, 

IEEE 802.1X-nätverksåtkomstkontroll, sammanfattad 
autentisering, 
logg för användaråtkomst 

Protokoll som 
stöds 
 

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer 3 DiffServ, FTP, 
SMTP, Bonjour, 
UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, 
TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS 

 
Systemintegration  
API  Öppen API för integration med programvara 
Intelligent video Rörelsedetektor för video, aktiv manipulation av larm, 

ljuddetektering 
Larmtrigge Intelligent video, externa ingångar, videoförlust, fullt 

lagringsutrymme 
Larmhändelser Filuppladdning via FTP, HTTP och email 

Notifikation via e-post, HTTP och TCP 
Aktivering vid extern utgång 
Förinställningar av PTZ 
Lokal lagring 

Videobuffert 64 MB före- och efterlarm 
 
Allmänt  
Chassi Metalhölje. Fristående eller väggmontering 
Processor och minne ARTPEC-3, 128 MB RAM, 128 MB Flash 
Effekt 8-20 V DC, max. 7.2 W or 

Effekt över Ethernet IEEE 802.3af Class 2/3 
Kontakter Analog kompositvideo BNC ingång, automatisk 

avkänning av NTSC/PAL ,RJ-45 
10BaseT/100BaseTX PoE 
DC terminal block: effekt in 8-20 V DC, max. 7.2 
W eller effekt ut 12 V DC, max. 5 W 
I/O terminalblock för fyra konfigurerbara 
ingångar/utgångar 3.5 mm mic/linjeingång, 3.5 
mm linjeutgång, RS-485/ RS-422 

Lokalt 
lagringsutrymme 

SD/SDHC minneskortsplats 

Driftförhållanden EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 55024, 
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 
Subpart B Class B, 
ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS 
CISPR 22, 
EN 60950-1 
Strömförsörjning PS-T: EN 60950-1, CSA, C/US 
Strömförsörjning PS-K: EN 60950-1, UL, cUL 

Vikt 335 g (0.7 lb.) 
Dimension 
(BreddxHöjdxLängd) 

99x118x32 mm 
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Medföljande 
accessoarer 

Strömförsörjning, monterings- och kontaktkit, 
Installationshandbok, CD med installation och 
hanteringsverktyg, programvara och 
användarhandbok. 

Pris (26-03-2013) 2699 kr 
 
Tabell 1.3: Axis Q7401 SDK [6] 
Språk C/C++, C#, .NET 
Plattform Visual Studio 
Fördelar: Nackdelar: 
Lätt installation av 
SDK 

Kommer ej med MPEG-2, MPEG-4, H.264 eller AAC 
dekoder (Måste finnas förinstallerat) 

Demoprogram  
Väldokumenterat 
API 

 

PTZ support  
Forum  
 
 
Tabell 1.4: Teknisk specifikation för VRmDAVC-2-OEM/PRO.[15] 
Videoenkoder  
Videokomprimering H.264, MPEG-4, JPEG (GStreamer plugin) 
Upplösning & 
bildhastighet PAL 
 

720x576 (25 Hz deinterlaced) 
360x288 (25 Hz) 
720x288 (25 Hz) 

Upplösning & 
bildhastighet NTSC 
 

720x480 (30 Hz deinterlaced) 
360x240 (30Hz) 
720x240 (30 Hz) 

Videoströmning Den analoga videokonverteraren kan bearbeta bilder 
som kommer från analoga kameror helt 
självständigt. Den förbehandlade datan kan 
strömmas över Ethernet. Ytterligare direkta 
anslutningar av kringutrustning (skärm via HDMI, 
Wi-Fi, via USB-värd) och kontroll av system är 
möjligt via RS232 eller GPIOs. 

Bildinställningar - 
 
Nätverk  
Säkerhet - 
Protokoll som 
stöds 
 

100 Mbit Ethernet på RJ45, stödjer strömning över 
Ethernet genom TCP/IP 

 
Dimensioner  
Antal plattor 3 
Dimension 42x38x49 mm 
Storlek på 
monteringshål 

36x32 mm 

Avstånd mellan plattor 5 mm 
Arbetstemperatur 0-40 C 
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Lagringstemperatur -30-80 C 
Allmänt  
Videoingång Komposit (med 1 cinch kontakt) 

Y/C (med 2 cinch kontakt) 
S-Video (4-pin mini-DIN kontakt) 

Videoutgång S-Video, komposit (MPE-Garry Micro-T kontakt) 
DVI på externt kort (valbart) 
HDMI på externt kort (valbart) 

Kontakter 100 Mbit Ethernet på RJ45 
USB 2.0 host port 
MPE-Garry Micro-T kontakt för RS232/S-
Video/Komposit/GPIOs 
Hirose DF14-15P för JTAG och serial konsol 
5 V strömförsörjning 

Pris (26-03-2013) 694.00 Euro (OEM), 724.00 Euro (PRO) 
 
Tabell 1.5: VRmDAVC-2-OEM/PRO SDK [15] 
Språk C/C++, COM, .NET, 
Plattform Microsoft Visual C++, Basic, C# 2008 eller 

senare 
Fördelar: Nackdelar: 
Brett bibliotek: VM_LIB, 
OpenCV 

Val av SDK otydlig 

API Inga demoexempel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
53 

Daniel Tägt & Jonny Hansson 

BILAGA 2 UML-Diagram 

 

Figur 2.1 UML-Diagram 
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BILAGA 3 Användarfall 

.  

 

Figur 3.1 Användarfall
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