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I 

Sammanfattning 

I detta arbete har ett övervakningssystem till en torkmaskin i en 

pappersmassamaskin utvecklats. Övervakningssystemet ska motverka att 

pappersarket i maskinen spårar ur sin bana. Detta händer ganska frekvent 

vilket orsakar produktionstopp. Övervakningssystemet ska innehålla 

uppkoppling till billiga IP-kameror via nätverk, beräkningsmetoder av vilka 

färger som syns i bild från IP-kameran och lagring av färgvärdet som fås av 

beräkningsmetoderna i en databas. 

Med hjälp av programmering i programspråket Java och metoder från 

visionsbiblioteket OpenCV har en mjukvara skapats för att lösa problemen.  

Övervakningssystemet programmerades till en mjukvaruklient som kopplar 

upp sig till en webb- eller IP-kamera. När övervakningssystemet är 

uppkopplat visas webb- eller IP-kamerans videoström i bild från 

mjukvaruklienten. Mjukvaruklienten innehåller bildmanipulations- och 

färgfiltreringsmetoder som gör det möjligt att beräkna hur mycket vitt 

respektive svart som syns i bilden. I mjukvaruklienten går det att välja inom 

vilket område i videon som webb- eller IP-kameran visar, var färgareavärdet 

ska beräknas. Med värdet på hur mycket svart och vitt som syns i bilden går 

det att bedöma om pappersarket håller på att spåra ur banan i torkmaskinen. 

Värdet uppdateras varje sekund av metoderna och visas kontinuerligt av en 

graf i bild från mjukvaruklienten. Mjukvaruklienten skickar samtidigt varje 

sekund värdet vidare till en databas där det lagras. 

  



 

  

II 

Abstract 

In this project, a surveillance system to a drying machine in a paper machine 

has been developed. The surveillance system shall prevent the paper in the 

machine from derailing its track. This happens quite frequently which result 

in a production stop. The surveillance system shall contain connection to 

cheap IP-cameras through a network, calculation methods that calculates 

which color is shown in the picture from the IP-camera and storage of the 

color value from calculation methods in a database. With the help of 

programming language Java and methods from the OpenCV library, a 

software client was created to solve the problems. 

The surveillance system was developed to a software client which connects 

to one web- or IP-cam. When the surveillance system is connected to the 

web- or IP-cam’s video stream, it is shown in picture from the software 

client.  The software client contains picture and color manipulation methods 

which makes it possible to calculate how much white and black that are 

shown in the video. In the software client, it’s possible to choose in which 

area of the web- or IP-cam’s video the color value should be calculated. 

With the value of how much white and black which is shown in the picture 

it’s possible to determine if the paper's about to derail from its track in the 

drying machine. The value is updated every second by the methods and is 

shown continuously by a graph in picture from the software client. The 

software client also sends the value to a database every second where it is 

stored. 

  



 

  

III 

Förord 

Under utbildningen Datateknik Högskoleingenjör(180 HP) avslutas 

programmet med ett examensarbete i årskurs 3. Digital Engineering kunde 

erbjuda ett projekt som examensarbete vilket verkade väldigt stimulerande 

och lärorikt.  

Med detta som bakgrund vill jag tacka examinator Anders Haggren som var 

till stor hjälp vid etablering av kontakt med företaget. Ett stort tack till 

Håkan Sjöberg som har varit med och utvecklat idéer till mjukvaran. Jag vill 

även tacka Sören Åström samt resterande medarbetare på Digital 

Engineering för visat intresse och förmedling av uppgiften.  

Växjö den 29 maj 2014.  

Andreas Ericsson Fridlund   
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Digital Engineering i Hovmantorp har fått i uppdrag att utveckla en form av 

övervakningssystem till ett massabruk i Mörrum. Övervakningssystemet ska 

sitta i en torkmaskin för pappersmassa. I torkmaskinen ska 

övervakningssystemet kontrollera pappersmassans bana. Digital Engineering 

grundades 1992 och har stor erfarenhet inom pappersmassaindustrin. Digital 

Engineering är specialiserade inom ” Quality Control (QCS)” och ”Cross 

Direction (CD) Control Systems” för pappersmaskiner.  

Under senare delen av massatillverkningen som benämns eftersileri renas 

pappersmassan från kemikalier. Efter denna process förs massan in i 

torkmaskinen på ett rullband där massan ska bli av med allt vatten. Under 

detta produktionssteg finns det risk för att komplikationer uppstår. En vanlig 

komplikation är att massan i sin fasta form spårar ur sin bana på rullbandet i 

fläkttorken. Detta i sin tur orsakar produktionsstopp för massabruket.  

När pappersarket spårar ur måste det åtgärdas genom att rengöra rullbandet 

från skadad massa som har torkat. Ett produktionsstopp för massabruket i 

Mörrum uppskattas kosta upp emot 100 000 kr.  

1.2 Syfte och mål 

Huvudsyftet med examensarbetet är att utveckla och förse Digital 

Engineering med en mjukvaruklient som ska visa om pappersarket i 

torkmaskinen håller på att spåra ur banan vid produktion. Mjukvaruklienten 

ska vara enkel och ha ett användarvänligt gränssnitt. Ambitionen är att 

användaren ska känna sig bekväm med klienten efter 5 minuters körning. 

Målet med examensarbetet är att skapa en mjukvaruprototyp med billiga 

webbkameror eller IP-kameror som kan användas i kontorsmiljö för att testa 

övervakningen i pappersmaskinen. Prototypen ska kunna interagera med de 

komponenter som ingår i övervakningssystemet och den ska vara lätt att 
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hantera. Övervakningssystemets komponenter innefattar en mjukvaruklient, 

IP-kamera och databas. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast omfatta programmering med kameratyperna 

webbkameror samt IP-kameror. Dessa ska hanteras av en mjukvara 

programmerad i Java. Mjukvaran kommer att interagera med kamerorna i 

realtid och lagrar information i databaser.  

Kommunikation mellan klient och IP-kameror sker via nätverk. Detta 

medför att klienten ska kunna hantera nätverksprotokoll. Eftersom 

videoströmmar kommer att skickas över nätverket från IP-kameran måste 

klienten ha inbyggda bildhanteringsfunktioner.  

Endast Java kommer att användas som programmeringsspråk. Java är ett av 

de bäst lämpade språken till projektet eftersom det finns många metoder för 

att utveckla de funktioner som behövs i klienten. 

Digital Engineering har uttryckt att endast IP-kameror kommer att behövas i 

slutprototypen. Mjukvaruklienten kommer att testas med webbkameror för 

att underlätta utvecklandet. Det går mycket snabbare att koppla upp sig till 

webbkameror än till IP-kameror och koden är för båda typer av kameror är 

väldigt lika.     
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2. Teori 

2.1 OpenCV 

OpenCV (Open source computer vision) är ett programmeringsbibliotek 

bestående av flera visionsalgoritmer för hantering av videoströmmar och 

stillbilder. OpenCV har funnits sedan 2001 och är skrivet i programspråket 

C. Idag kan det även användas i andra programvarumiljöer som Java, C#, 

.NET, Visual Basic mm. Eftersom C är ett gammalt och omodernt språk har 

OpenCV anpassats till mer moderna språk genom wrapperklasser. 

Wrapperklasser kan ses om en form av konvertering av OpenCVs bibliotek 

för att kunna användas i mer moderna programmeringsspråk.  

OpenCV erbjuder funktioner som kan delas upp i följande strukturer: 

 OpenCV core module: 

Här definieras OpenCVs grundläggande byggstenar i biblioteket. Det 

innefattar kärnans funktionalitet och är fundamentalt för att kunna 

utföra bildmanipulation på pixelnivå. 

 OpenCV improc module: 

Här definieras OpenCVs bildbearbetningsprocess. Det består av 

visonsalgoritmer för manipulation av bilder. 

 OpenCV highgui module: 

OpenCV erbjuder ett medföljande grafiskt användargränssnitt i 

biblioteket. 

 OpenCV calib3d module: 

Här innefattas kamerakalibrering och 3D-rekonstruktioner från 

inhämtade 2D-bilder. 

 OpenCV feature 2d module: 

OpenCV har ramverk för 2D-bildhantering som innefattar 

egenskaper som punktdetektorer, deskriptorer och matchning. 
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 OpenCV video module: 

Här innefattas videoströmshantering med hjälp av visionsalgoritmer. 

Här är några exempel på funktioner som kan tillämpas: 

rörelseframställning, funktionsspårning och förgrundsframställning. 

 OpenCV objdetect module: 

Här innefattas objekt detektering. Exempel på detta kan vara 

ansiktsigenkänning. 

 OpenCV ml module: 

OpenCV har lärande klasser som hjälper till att sammanställa stora 

mängder data. 

 OpenCV gpu module: 

Detta avser hanteringen av GPU-prestandan från grafikkort som ska 

köras med OpenCVs algoritmer. 
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För att OpenCV ska kunna utföra hantering av videoströmmar och stillbilder 

används det som i datorvärlden kallas för datorseende. Människor ser objekt 

med ögonen och kan på så vis urskilja vad det är de ser. Med datorseende 

behöver detta objekt översättas till siffror som kan delas in i matriser. 

Pixlarnas intensitetsvärde av objektet är det som datorn kan ”se”. I figuren 

nedan visas ovanstående beskrivning.  

 

 

Figur 1: Exempel på hur en bild tolkas i en dator. 

Bilden är hämtad från [1]. 

2.1.1 Graphical User Interface  

GUI (Graphical User Interface) är ett gränssnitt för användare som ska 

interagera med programvara. Det är grafiskt och ger oftast användaren 

möjlighet att interagera med musklick och menyer. Tidigare användes CUI 

(Command User Interface) där användare tilläts interagera med 

programvaran med en kommandotolk. Till skillnad från GUI kunde 

användaren bara skriva text för att använda programvarans funktioner. 
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2.1.2 Visionsalgoritmer 

Inom datorvision används visionsalgoritmer för att matematiskt kunna 

representera 3D-objekt som människor ser varje dag. Med dessa 

visionsalgoritmer finns det sedan underlag för hantering och manipulation 

genom matematiska beräkningar av 3D-objektet. 

2.1.3 Detektorer, deskriptorer och matchning 

I datorvision är det vanligt att lösa vissa problem med hjälp av 

bildregistrering, bildjämförelse och visuell spårning.  

Här används detektorer, deskriptorer och matchning som strategi.  

Detektorer har till uppgift att hitta vissa egenskaper i bilder. När dessa 

relevanta egenskaper i bilden har samlats in i form av punkter kan t ex två 

relativt lika bilder matchas för att sedan skapa en överensstämmelse eller 

placering i rät linje.  

När de relevanta egenskaperna har hittats i bilderna behöver de lokaliseras, 

med deskriptorer går det att ganska precist lokalisera dessa punkter med 

matematiska beräkningar. Efter att egenskaperna har utvunnits tillsammans 

med sina deskriptorer från två eller fler bilder ska de matchas.  

Det görs genom att först välja matchningsstrategi vars uppgift är att skicka 

rätt överensstämmelser vidare. Nästa steg är att planera vilka algoritmer som 

ska användas för att göra matchningen så snabbt som möjligt. 

2.2 Java 

Java förknippas ofta som ett högnivå objektorienterat programmeringsspråk 

med ett extremt stort klassbibliotek. Java finns idag i olika versioner som är 

anpassade till olika målgrupper. Exempel på dessa är Enterprise, Standard 

och Micro edition. Det som skiljer dessa åt är vilka bibliotek som medföljer 

och vilka klasser som finns till programmerarens förfogande. 

Java är bara ett i mängden av språk som idag används vid utveckling av 

program.  
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Nedan följer några kortfattade exempel på andra programmeringsspråk: 

 SQL 

SQL (Structured Query Language) är ett programmeringsspråk 

anpassat till hantering av databaser. 

 Assembler 

Assembler är ett lågnivåspråk (i motsats till Java) vilket innebär att 

det ligger nära en viss hårdvaras maskinkod. Med assembler går det 

att styra en processors register på detaljnivå. På så vis kan mycket 

prestanda sparas genom att det inte finns lika mycket överflödig kod. 

 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) är en typ av språk för 

utveckling av webbsidor som skickas över internet med HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

 VHDL  

VHDL (Very High Speed Integrated Circuit) är en typ av språk som 

används för att programmera fysiska PLC kretsar. VHDL kan 

använda sig av logiska satser som AND, NAND och XOR. 

Ovan nämnda programmeringsspråk är bara några i raden av alla de språk 

som finns i världen.  

Java har tagit en större roll på senare tid med ökad popularitet. Mycket av 

utvecklingen idag inom IT-branschen utförs med hjälp av Java som är en av 

de snabbast växande programmeringsteknologierna genom historien. 

2.2.1 Objektorienterad programmering 

Som framgår av namnet kretsar objektorienterad programmering kring 

skapandet av objekt som interagerar med varandra i ett program. Idag 

används principen om objektorienterad programmering nästan överallt inom 

IT-branschen. Det har visat sig vara en flexibel och produktiv lösning på 
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programmeringsproblem.  

Andra språk som också är objektorienterade är C++ och C#. Med 

objektorienterad programmering kan man representera saker i den verkliga 

världen som objekt. Det kan till exempel vara en anställd inom ett företag 

som betecknas som ett objekt, samtidigt kan en annan anställd inom 

företaget betecknas som ett annat objekt där deras egenskaper ska definieras 

och representeras. Detta gör det lättare att relatera programmet i fråga till 

verkligheten och ökar förståelsen av programmets innebörd. Med 

objektorienterad programmering underlättas således problemlösning vilket 

är programmeringens huvudsyfte.  

Nedan följer en kort beskrivning av objektorienterad 

programmeringsstrukturer och principer: 

 Objekt 

Ett objekt representerar oftast ett verkligt objekt som t ex en bil. 

Objektet definierar sina fundamentala karakteristiska drag samt sitt 

beteende. 

 Attribut 

Ett attribut till ett objekt är de värden som lagras för objektet.  

Det kan t ex vara hur mycket bensin som är kvar i tanken på bilen. 

 Metod 

Metoder består av programkod som har tilldelats namn relevanta till 

metodernas uppgift. Dessa metoder är associerade till objektet. T ex 

skulle metoden ”visa antalet mil” tillhöra objektet bil. 

 Klass 

En klass kan sägas vara ett objekts ritningar. Klassen fastställer 

vilken information objektet kan innehålla och definierar metodernas 

beteende för objektet. T ex finns klassen ”Bil” och utifrån den kan 

det skapas flera olika individuella bilar. De har samma ritning men 
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kan skilja sig i form av färg, hur mycket bensin bilarna har kvar eller 

hur långt bilarna har kört. 

 Inkapsling 

Inkapsling innebär att endast objektet själv ska ha möjlighet att ändra 

sin information med hjälp av sina metoder. 

 Arv 

Klasser har förmågan att ärva från varandra. Det finns till exempel 

klassen ”Fordon”, utöver det finns även klasserna ”Bil”, ”Buss” och 

”Lastbil”. Alla dessa har fordon gemensamt och med arv kan de ärva 

alla egenskaper klassen Fordon innehåller. 

 Polymorfism 

Med ett polymorfiskt objekt går det att referera till olika typer av 

objekt vid olika tillfällen.  

 

2.2.2 Java API 

Java API står för Java Application Programming Interface vilket i grunden 

består av ett bibliotek med extra mjukvara som följer med Java. Biblioteket 

innehåller extremt många förprogrammerade klasser och metoder for att lösa 

problem. Java API brukar också benämnas Java Standard Class Library och 

inom biblioteket finns flera olika Java API som tillsammans bildar 

standardbiblioteket.  

Nedan följer några exempel på olika Java API: 

 Java swing API 

Denna API innehåller klasser och metoder for att skapa GUI. Den 

ärver dessutom från Java awt (abstract windowing toolkit) API som 

erbjuder klasser och metoder for att rita GUI.  
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 Java math API 

Denna API innehåller klasser och metoder för matematiska 

beräkningar. Det kan till exempel vara klasser som gör beräkning av 

absolutbelopp eller bara addition mellan två tal. 

 Java net API 

Denna API innehåller klasser och metoder för kommunikation över 

nätverk. Det kan till exempel vara klasser som startar en session 

mellan en klient och en server. 

 Java sql API 

Denna API innehåller klasser och metoder för hantering av 

databaser. Det kan till exempel vara klasser som skapar en 

uppkoppling från en applikation till en databas. 

 

Ovan nämnda exempel är endast några av alla de som tillsammans skapar 

Java Standard Class Library. Detta bibliotek är skapat av utvecklare på Sun 

Microsystems som är grundare till Java programmeringsspråk. 

Det finns även utöver Java Standard Class Library möjlighet att importera 

fler biblioteket som skapats av andra utvecklare. Det går även att skapa sitt 

eget bibliotek som andra utvecklare kan tillämpa. 

Nedan följer några exempel på andra Java API som inte ingår Java Standard 

Class Library: 

 Java org opencv API 

Detta är Javas motsvarighet till OpenCV.  Här har det tagits till vara 

på de klasser och metoder som skapts till OpenCV i 

programmeringsspråken C och C++. Därefter har de anpassats till 

javas programmeringsspråk. OpenCV erbjuder hantering och 

manipulering av stillbilder samt videoströmmar. 
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 Java org jfree chart API 

Detta API erbjuder många olika färdigställda GUI i form av grafer 

där man kan bestämma vilka värden som ska visas. Man kan även få 

fram grafer som kontinuerligt uppdateras i realtid. 

Detta är endast två av många Java API som inte är utvecklade av Sun 

Microsystems själva. Med så många API till programmerares förfogande 

underlättas skapandet av mångsidiga och avancerade program. 

 

2.3 Nätverk 

När nätverk nämns är Internet en av de första sakerna som dyker upp i 

tankarna. Det är inte konstigt eftersom Internet används varje dag av 

miljoner människor och är ett stort nätverk. Parallellt med Internets 

utveckling, utvecklades även Local Area Network (LAN) och Ethernet. Med 

hjälp av dessa tre tekniker möjliggörs kommunikation på en global samt 

lokal skala i realtid. Nätverk till datorer är en relativt ung teknik och har 

utvecklats snabbt till det vi ser idag. Det är framförallt hastigheten på 

dataöverföring som har blivit mycket högre, från bytes/s till Megabytes/s. 

Det finns olika typer av design på nätverk som används i olika målgrupper 

beroende av kraven på nätverket: 

 LAN (Local Area Network)  

LAN används av i princip alla målgrupper - privatpersoner, små och 

stora företag samt även globala företag. Det är i LAN man 

sammankopplar användare till nätverket. Kommunikationsteknologi 

som används är Ethernet. Det som ingår i ett LAN kan vara datorer, 

skrivare, laptops, hubbar, switchar och routrar mm. Storleken på ett 

LAN sträcker sig inte längre än en byggnad. Privatpersoner och 

småföretag brukar oftast använda LAN-design. 
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 MAN (Metropolitan Area Network)   

MAN är avsedda för stora företag som sträcker sig genom en 

storstad. MAN har inte anammats speciellt mycket och bakas oftast 

in i WAN (Wide Area Network). MAN kan bildas genom att flera 

LAN sammankopplas i en storstad. Detta kan göras med olika 

tekniker som internetleverantörer erbjuder. En metod som används 

ofta är DSL (Digital Subscriber Line) där internetkommunikation 

möjliggörs över de redan existerande telefonledningarna. 

 WAN (Wide Area Network) 

WAN är avsedda för stora företag samt globala företag. De kan 

sträcka sig genom flera storstäder och även globalt till andra länder. 

Även här kan DSL-teknik användas för att sammankoppla LAN i 

storstäder. Det finns även tekniken Frame-Relay för att möjliggöra 

kommunikation över långa distanser. Med Frame-Relay skickar man 

inkapslad Frame-Relay (inte Ethernet) data över en leasad lina till en 

Frame-Relay nod som sedan sköter överföringen av data. En annan 

teknik som används flitigt är VPN (Virtual Private Network). VPN 

skapar en privat tunnel i oskyddade globala nätverk, t ex i Internet. 

Det går att göra tunneln krypterad för att skapa en säkrare 

förbindelse mellan de två nätverken som kommunicerar. 

Nätverk är idag en stor del av varje människas vardag och utan nätverk 

skulle inte mycket av det vi ta för givet fungera. Nätverk fortsätter att 

utvecklas och inkluderar idag många protokoll och tekniker som möjliggör 

kommunikation mellan enheter. 

2.3.1 OSI (Open Systems Interconnection) modellen 

OSI är en modell för datakommunikation och visar på hur strukturen för 

kommunikation mellan de olika lagren fungerar. OSI skapades av ISO 

(International Standardization Organization) och innehåller sju lager där det 

sorteras data till rätt kategori. 
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Figur 2: OSI modellens struktur. 

Bilden är hämtad från [4]. 

 

När kommunikation mellan två enheter utförs kan det ske på följande vis: 

 Lager 7 - här specificeras vilka kommunikationsegenskaper 

applikationen ska ha i applikationen själv och utgår ofta från 

klient/serverprincipen. 

 Lager 6 - har till uppgift att presentera data på ett korrekt sätt till den 

enhet data ska skickas till.  Det kan innefatta kryptering, 

komprimering och konvertering av tecken mm. Uppgiften anses 

kunna utföras av en generell mjukvara och inte av applikationen 

själv. 

 Lager 5 - har till uppgift att skapa en session mellan enheterna. Det 

ska vara möjligt att fortsätta där sessionen slutade om ett abrupt 

avbrott i kommunikationen uppstod. Detta löses med att 

synkronisera kommunikationen mellan enheterna. Uppgiften anses 
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också kunna lösas med en generell mjukvara och inte av 

applikationen själv. 

 Lager 4 – I detta lager skapas en uppkoppling (end-to-end) mellan 

enheterna. Detta görs genom att välja en av flera transportprotokoll 

som garanterar olika egenskaper. Det kan vara kapacitet, fördröjning 

eller fri från fel mm. 

 Lager 3 - Har till uppgift att navigera den data som skickas från 

avsändare till mottagare. Detta görs genom att tilldela paketen som 

skickas adresser (avsändare och mottagare). Det behövs även en typ 

av adresstabell på de enheter som data mellanlandar på. 

Adresstabellen ska innehålla adresser från enheter på nätverket så att 

rätt väg kan väljas för att skicka data. 

 Lager 2 – Har till uppgift att bestämma när vilka av alla enheter 

uppkopplade till nätverket ska skicka och ta emot data. Det erbjuds 

även felhantering av data som skickas och tas emot. 

 Lager 1 – Har till uppgift att skicka signalen mellan enheterna på ett 

medium. Det kan vara via kablar eller radiovågor. Det som skickas 

kan vara i form av elektriska signaler, ljussignaler eller radiovågor 

och det är digitala bitar som skickas. 

2.3.2 TCP 

TCP (Transmission Control Protocol) är ett protokoll som på ett pålitligt sätt 

skickar data. TCP associeras till lager 4 (transportlagret) i OSI-modellen och 

är ett av de mest använda protokollen i applikationer som skickar data över 

Internet. TCP har sju stycken huvudsakliga egenskaper: 

 Förbindelseorienterat 

Förbindelseorienterat innebär att en session måste skapas mellan två 

förbindelser innan data får skickas. 
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 Point-To-Point kommunikation 

Point-To-Point kommunikation innebär att förbindelsen med TCP 

endast kan ske mellan två punkter.  

 Fullständig Pålitlighet 

Fullständig Pålitlighet innebär att data som skickats garanterat 

kommer att tas emot fullständig och i samma ordning utan luckor. 

 Full duplex kommunikation 

Full duplex kommunikation innebär att applikationer kan skicka data 

när som helst och samtidigt. Data kan även skicka i båda riktningar. 

 Stream interface 

Stream interface innebär att data som skickas delas upp och levereras 

var för sig. Det finns inte någon garanti för att data kommer levereras 

i den storlek på paket som applikationen har bestämt. 

 Pålitlig uppkopplingsstart 

Pålitlig uppkopplingsstart innebär att en pålitlig uppstart av 

kommunikation mellan två applikationer garanteras. 

 Harmonisk uppkopplingsnedstängning 

Harmonisk uppkopplingsnedstängning innebär att innan förbindelsen 

mellan applikationerna har upphört kontrolleras att data har skickats 

och att båda parter accepterar en nedstängning av förbindelsen. 

2.3.3 UDP 

UPD (User Datagram Protocol) är ett protokoll likt TCP som istället skickar 

data opålitligt vilket innebär att ingen session skapas mellan applikationerna. 

Detta medför att paket kan försvinna på vägen och att ingen garanti finns för 

leverans. UDP är istället mycket snabbare på att skicka data. UDP associeras 

till lager 4 (transportlagret) i OSI-modellen och används framförallt till IP-

telefoni, videoströmmar och datorspel då dessa behöver data skickad i 
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realtid över Internet. 

UDP har följande egenskaper: 

 End-to-end 

End-to-end innebär att UDP kan skilja på olika applikationer som 

körs på en dator. 

 Förbindelselöst 

Förbindelselöst innebär att det inte skapas någon session mellan 

applikationer utan data kan skickas när som helst. 

 Meddelande-orienterad 

Meddelande-orienterad innebär att data som skickas kommer att 

skickas i den storlek som är specificerad av applikationen. 

 Best-effort 

Best-effort innebär att det inte finns någon garanti för att paketet 

kommer att tas emot utan paketet kan försvinna på vägen.  

 Godtycklig integrering 

Godtycklig integrering innebär att en applikation kan skicka till flera 

olika applikationer eller ta emot från flera olika applikationer. Det 

går även att etablera kommunikation med endast en annan 

applikation. 

 Operativsystemsoberoende 

Operativsystemsoberoende innebär att applikationer kan identifieras 

och skicka/ ta emot data oberoende av vilket operativsystem 

applikationerna är installerade på. 
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2.4 Databaser 

I huvudsak är en databas en samlingspunkt för stora mängder data. Data som 

samlas i databasen ligger ofta där i flera år och behöver i många fall vara 

säkert bevarad. Databaser har i regel egenskaper som tillåter användaren att 

modifiera data som ligger där. Detta kan uppnås genom att skicka en så 

kallad ”query” (en typ av förfrågning). För att kunna skicka en ”query” 

används det en typ av programvaruspråk, ett vanligt förekommande sådant 

är SQL.  

Databaser behöver vara utrustade med återställningsmetoder om något fel 

skulle inträffa. Förödelsen skulle annars bli väldigt stor då det kan handla 

om väldigt stora mängder data som går förlorad, från Gigabyte till Terabyte i 

vissa fall. 
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3. Metod 

3.1 Information 

Vid inledning av examensarbetet var det viktigt att finna relevant 

information för att kunna utföra projektet. Eftersom uppdraget i huvudsak 

bestod av att skapa ett övervakningssystem var det mest relevant att finna 

information om programspråk som kan interagera med webbkameror samt 

IP-kameror. Information om OpenCV inhämtades framför allt från Youtube 

som visar exempel på bild- och videoströmsmanipulation. Information från 

flera Java API inhämtades. Dessa innefattade JavaCV API, Java free chart 

API och Java SQL API. 

Information om nätverk och databashantering har erhållits från böcker och 

från MySQL. Bearbetning av informationen genomfördes genom att göra 

olika experiment som inte är relevanta till projektet. Syftet med dessa 

experiment var att samla erfarenhet för att skapa en välgjord slutprototyp. 

3.2 Programmeringsspråk 

Programmeringsspråket som har använts är Java eftersom jag har störst 

erfarenhet av det. OpenCV är från början skrivet i programmeringsspråket C 

men det finns genvägar för att utnyttja OpenCV i Java. Med hjälp av 

wrappern JavaCV API är det möjligt att utnyttja OpenCV i Java. Ett 

problem med detta är att det inte finns så mycket information anpassat till 

Java för OpenCV då det från början var avsett för språken C och C++. Detta 

försvårade sökande av information om hur det går att lära sig hantera de 

olika metoderna i JavaCV.  Med dessa för- och nackdelar ställt mot varandra 

valdes ändå språket Java pga. erfarenheten av språket. 

Programspråket behövde även integreras med SQL för databashantering. 

Databasen har skapats i MySQL eftersom det erbjuds utan kostnad och är 

väldigt användarvänligt. Även här har jag erfarenhet sedan tidigare vilket 

också bidrog till valet av MySQL. Eftersom det följer med klasser och 

metoder för integrering av databaser i Java standard class library fanns det 
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gott om information inom ämnet. Informationen inhämtades framförallt från 

MySQL och Java SQL API som har utförliga förklaringar i hur databaser 

skapas och integreras i Java. 

3.3 Graphical User Interface 

För att skapa ett GUI användes en metod i IDE (Integrated Development 

Environment) Netbeans. Med Metoden NetBeans IDE GridBag Customizer 

är det möjligt att designa och skapa layouten till ett GUI utan att behöva 

skriva koden själv i programmet, detta görs automatiskt. Det liknas mer vid 

att klippa och klistra i ett bildhanteringsprogram. Genom att dra knappar, 

textboxar, menyer och radioknappar mm till en ram underlättas layout och 

design vilket gör det lättare att få en snygg struktur. När objekten är på plats 

går det enkelt att lägga till funktioner som ska utföras med ett musklick. 

Detta uppnås genom att lägga till en egen kod i objektet. 

3.4 Nätverk 

Java net API användes för att uppnå önskad nätverksfunktion. Eftersom det 

redan tillhör Java standard class library fanns det gott om material och fakta 

om hur en nätverkssession kan skapas. I detta fall behövdes en session 

mellan en IP-kamera och en klient skapas. De flesta IP-kameror idag är 

försedda med användarnamn och lösenord vilket ställde krav på att metoden 

var utrustad med detta.  

Java net API innehåller alla önskade funktioner och därför valdes denna 

metod. 
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3.5 Webbkameror och IP-kameror 

För att först skapa sig en bild av vilka egenskaper OpenCV kunde erbjuda 

användes vid inledningen av projektet en webbkamera. Funktionerna är i 

princip densamma för webbkameror och IP-kameror förutom att källan från 

videoströmmen skiljer sig. Eftersom jag har erfarenhet av hantering av 

webbkameror tidigare användes det vid skapandet av metoder för 

bildmanipulation. OpenCV har enkla klasser för att fånga videoströmskällan 

från webbkameror som är kopplade via USB (Universal Serial Bus) och det 

behövs inget lösenord eller användarnamn. IP-kameror kräver att en session 

startas med klienten för att videoströmmen ska kunna hämtas av OpenCV. 

På grund av IP-kamerans sessionskrav var det därför mycket smidigare att 

utveckla bildmanipulation med hjälp av webbkamera istället. När 

bildmanipulationen var utvecklad fungerade det även till IP-kameran och det 

som återstod var att skapa sessionen vilket gjordes med Java net API. 

3.6 Databas 

Vid skapandet av databasen användes MySQL, dels för att det är 

kostnadsfritt men också för att jag har erfarenhet av det sedan tidigare. För 

att integrera MySQL databasen med Java användes Java SQL API som är en 

del av Java standard class library. Detta underlättade integreringen och 

skapandet eftersom mycket information fanns att tillgå på området. MySQL 

miljön är användarvänlig och erbjuder likt Netbeans ett mer grafiskt 

interagerande för att skapa databasen. Istället för att bara skriva kod går det 

att klicka på olika alternativ för att skapa tabeller. SQL koden förs därefter 

in automatiskt och databasen med tabeller skapas. För att skapa en 

förbindelse mellan klienten och databasen finns det i Netbeans en metod där 

man skapar en länk och kan skriva in de inställningar som behövs. 
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4. Genomförande 

4.1  Inledningsfas 

Vid projektets start inleddes kontakt med företaget Digital Engineering och 

tid bokades för ett möte. En prototyp presenterade av hur 

övervakningssystemet kunde fungera och samarbete etablerades.  

Planen som lades upp innebar att kontinuerlig kontakt skulle hållas och att 

Digital Engineering förmedlade om det behövde läggas till fler funktioner i 

övervakningssystemet. 

Det beslöts i sampel med Digital Engineering att det i huvudsak skulle vara 

självständigt arbete och att kontakt skulle ske över mail eller telefon vid 

funderingar. Personliga möten förväntades ske när det fanns nya metoder 

implementerade i själva programmet.  

Slutkunden för övervakningssystemet är ett massabruk i Mörrum och all 

kontakt med massabruket skulle hanteras av Digital Engineering. Detta 

innebar också att det inte skulle finnas möjlighet att testa systemet i den 

miljö systemet är avsett för under arbetets gång. Istället försåg Digital 

Engineering all kringutrustning som behövdes för att skapa 

övervakningssystemet. Kringutrustningen bestod av en webbkamera och en 

IP-kamera. Utöver det fanns allt annat programmeringsmaterial att tillgå på 

Internet, utan kostnad, för att kunna utveckla systemet.  

Det behövdes inte mycket för att skapa en någorlunda liknande miljö som 

finns i fläkttorken i massabruket. Med hjälp av ett vanligt vitt papper och ett 

svart underlag var miljön nästan likadan som i fläkttorken. Det som skiljer 

är hur mycket ljus som släpps in i den simulerade miljön jämfört med i 

fläkttorken. Principen är densamma med att pappret är vitt och rullbandet är 

svart. Bilder från torkmaskinens insida hjälpte till att förstå hur en liknande 

miljö kunde skapas.  
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4.2 Kamera och klientutveckling 

Efter inledningsfasen påbörjades utveckling av mjukvaruklienten. 

Mjukvaruklientens huvudsakliga uppgift var att hantera videoströmmar som 

hämtas från webbkameror eller IP-kameror. Eftersom webbkameror är 

mycket lättare att installera inleddes utvecklingen med en sådan i Java.  

För att få tillgång till alla klasser och metoder i OpenCV behövdes JavaCV 

API installeras i Netbeans som användes vid utvecklingen. När JavaCV API 

väl var på plats kunde metoden för att skapa en förbindelse mellan klienten 

och webbkameran skapas.  

 

 

Figur 3: Kod på hur en förbindelse skapas mellan klienten och webbkamera. 

I figuren ovan visas koden för hur förbindelsen skapas. Med klassen 

CvCapture fångas videoströmmen automatiskt från en webbkamera kopplad 

till datorn. Det går att specificera vilken webbkameras videoström som ska 

fångas in. Därefter behöver kamerans upplösning anges och videoströmmen 

placeras i en ruta i klienten så att den kan spelas upp. 
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4.3 Bildmanipulation 

När videoströmmen hade fångats och kunde spelas upp korrekt i klienten 

behövdes bilden manipuleras så att relevanta mätningar kunde göras. I 

fläkttorken behövdes det endast fokuseras på två stycken färger, svart 

(rullbandet) respektive vitt (pappret). Alla andra färger var överflödiga och 

filtrerades därför bort i mjukvaruklienten.  

När det endast finns dessa två färger kommer pixelns RGB-värde att 

innehålla (255, 255, 255) (Vitt) eller (0, 0, 0) (svart), ungefär som en digital 

signal. När denna filtrering ägt rum blir det således lätt att beräkna 

genomsnittet på alla pixlars RGB-värde. 

 

Figur 4: Kod för hur färgfiltrering går till. 

I klassen CvScalar anges inom vilket område färger ska filtreras bort, i detta 

fall (1, 1, 1) till (254, 254, 254). Därefter görs videoströmmens bild om till 

HSV (HSV är likt RGB men transparens tillkommer i värdet) för att 

CvScalar klassen ska kunna hantera bilden. Därefter filtreras bilden med 

cvInRangeS så att endas svart och vitt är synligt. 
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4.4 Pixelhantering 

Utöver bildmanipulation behövdes även en metod skapas för att iterera över 

pixlarna i videoströmmen. När upplösningen har angivits vet man det totala 

antalet pixlar som visar videoströmmen. I detta fall användes upplösningen 

640x480 vilket motsvarar 307200 pixlar.  

Målet vid detta skede var att försöka få fram hur stor procentsats av arean, 

som syntes i bild, som var svart respektive vit.  

 

Figur 5: Bild på hur det kan se ut i fläkttorken. Det svarta är rullbandet och 

det vita är pappret. 
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Genom att utgå från linjer som skapas av flera pixlar i rad kan man få ut ett 

ungefärligt korrekt värde på areaförhållandet. 

 

Figur 6: Demonstration på hur mätning av areafördelningen går till. 

Anledningen till att endast dessa linjer användes var för att areavärdet ska 

skickas varje sekund till en databas. Processorn i vanliga persondatorer 

hinner inte med att iterera över 307200 pixlar varje sekund och samtidigt 

göra en genomsnittsberäkning av pixlarna. I exemplet ovan representerar en 

linje 640 pixlar i rad och de tre linjerna tillsammans blir 1920 pixlar. Det 

fungerar utmärkt att iterera över 1920 pixlar varje sekund och skicka en 

beräkning på areavärdet.  
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Figur 7: Kod för färgareaberäkning. 

 

Koden ovan är algoritmen för färgareaberäkning. Rangebuffer innehåller 

startvärde samt slutvärde för vilken pixeliteratorn ska börja på i 

videoströmmen. Colorbuffer innehåller alla 307200 pixlar. Variabeln ”j” 

tilldelas startvärdet och itererar i colorbuffer till slutvärdet ”k”. Varje pixel 

som itereras över tas ut ur colorbuffer och därefter kontrolleras ifall pixeln 

har ett svart eller vitt RGB-värde. Därefter summeras alla vita respektive 

svarta värden och en procentsats returneras av hur mycket svart som 

representeras av linjerna. 
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Konsekvensen av denna metod är att värdet som skickas hade kunnat få en 

väldigt stor felmarginal. Eftersom massan och rullbandet kommer att 

förhålla sig som i figur 5 blir värdet väldigt pålitligt ändå. När massan börjar 

spåra ur banan kommer det att synas tydligt på areavärdet. 

4.5 GUI design och layout 

Samtidigt som metoderna och klasserna utvecklades jobbades det 

kontinuerligt med ett GUI. Genom Netbeans IDE GridBag Customizer var 

det möjligt att kombinera de skrivna metoderna med knappar och menyer i 

det grafiska gränssnittet på ett flexibelt sätt. För att tilldela en knapp de 

funktioner som behövdes räckte det med att ”klippa och klistra” in den i 

rutan. Därefter går det att dubbelklicka på knapparna för att lägga till 

programkod som ska utföra en uppgift.

 

Figur 8: GUI design och layout. 
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Som syns i figuren ovan finns knapparna ”Open Cam”, ”Show Graph” och 

”Record” som alla har tilldelats olika metoder och funktioner. I ”Open Cam” 

finns till exempel webbkamerans förbindelsekod och färgfilter kod. 

4.6 Datapresentation 

När areaberäkningen fungerade som tänkt behövdes en metod skapas för att 

presentera data snyggt i realtid. Genom Java free chart fanns det möjlighet 

att skapa grafer som presenterar data i realtid. För att utnyttja Java free chart 

installerades först Java free chart API i Netbeans. Därefter skapades en 

metod i knappen ”ShowGraph” för att presentera data i en graf.  

 

Figur 9: Kod för datapresentation till en graf. 

Grafen skapas genom klassen chart. För att få den dynamisk används 

klassen dataset. Först behöver de parametrar som grafen tar in kalibreras och 

därefter vilken typ av graf det ska vara. Därefter skickas värdet med hjälp av 

en timer varje sekund till grafen som då uppdateras. Det blir två processer 

som körs samtidigt och för att lösa det krävs att man utnyttjar trådar i Java.  
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4.7 IP-kamerautveckling 

Tidigare beskrevs hur en videoström fångades upp från en webbkamera. I 

detta skede behövdes en metod för att fånga en videoström via nätverket. IP-

kameror kopplas i huvudsak in till routrar eller switchar. För att få åtkomst 

till dessa behövde en session via TCP startas. Med hjälp av Java net API 

fanns det metoder för att starta en session och därefter fånga in 

videoströmmen. 

 

Figur 10: IP-kameraförbindelsekod. 

I figuren ovan används IPCameraFrameGrabber klassen för att skapa 

sessionen. I klassen behöver IP-kamerans URL skrivas in. Därefter 

kontrolleras användarnamn och lösenord med metoden Authenticator. 
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4.8 Kamerakalibrering 

Vid mötesuppföljning med Digital Engineering uppstod önskemål om att 

utöka funktionerna i programmet. De önskade även funktioner som kan 

kalibrera inom vilket område som det ska mätas på i videoströmsbilden.  

 

Figur 11: Kamerakalibreringskod. 

I figuren ovan visas koden för kalibreringsalgoritmen. Genom att klicka i två 

punkter i kalibreringsrutan skapas det en linje mellan punkterna som därefter 

skickas som mätområde till areaberäkningsalgoritmen. 
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4.9 Databasintegrering 

Ett annat önskemål som kom in i ett senare skede från Digital Engineering 

var att få areavärdet skickat till en databas varje sekund. Därefter ska Digital 

Engineerings programvara, som är skriven i Visual Basic, hämta data och 

bearbeta den. För detta skapades en databas i MySQL och med hjälp av Java 

SQL API gick det att skapa klasser som kunde integrera databasen i 

programmet. 

 

Figur 12: Databaskod för att skicka data till databas. 

Genom metoden setValue i klassen dataBaseManager möjliggörs att data 

skickas till databasen som är skapad i MySQL. Metoden används i samma 

timertråd som i grafmetoden. 
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5. Resultat och analys 

5.1 IP-kamera och GUI 

Klienten har utvecklats med möjlighet att skapa en förbindelse till IP-

kameror. Teoretiskt ska mjukvaran kunna koppla upp sig oberoende av 

vilken typ av IP-kamera det är. Programmet har testats med fyra olika IP-

kameror och fungerar på samtliga. Klienten fungerar med eller utan 

användarnamn och lösenord beroende på om IP-kameran är utrustad med 

detta eller inte. Det går att ändra till webbkamera i klienten. Detta är en extra 

funktion som inte avses att användas av massabruket.  

När webbkameran försöker koppla upp sig mot klienten används klasserna i 

opencv.highgui som har beskrivits tidigare i teoridelen. Klasserna i 

opencv.highgui har gjorts om så att de ska fungerar i Java och detta har visat 

sig fungera väldigt bra när klienten körs. Det kan i andra fall hända att 

buggar uppstår när programkod skrivs om. Eftersom det inte var så i detta 

fall behövdes inte någon extra metod eller klass skrivas för att få klienten att 

koppla upp sig mot webbkameran. I IP-kamerans fall används inte 

opencv.highgui, där används istället javacv.IPCameraFrameGrabber för att 

koppla upp från klienten. opencv.highgui innehåller inte någon kod för IP-

kameror, istället har det lagts till en klass för det i efterhand i wrappern 

JavaCV. När koden för uppkoppling mellan klient och IP-kameran skrevs 

med hjälp av javacv.IPCameraFrameGrabber uppstod en del problem. 

Klassen IPCameraFrameGrabber tar inte hänsyn till att olika IP-kameror är 

tillverkade på olika sätt. T ex kräver vissa IP-kameror lösenord och andra 

inte. Det gick att lösa problemet genom att kombinera klassen 

javacv.IPCameraFrameGrabber med metoder i java.net. När klasserna och 

metoderna i javacv.IPCameraFrameGrabber och java.net körs skapas det en 

länk över nätverket till IP-kameran där protokollen TCP (Skapandet av en 

säker session mellan klienten och IP-kameran) och UDP (videoströmmen 

som kontinuerligt skickas från IP-kameran) används.  

Klienten har döpts till Surveillance System eftersom det är ett 
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övervakningssystem och kan användas i flera olika miljöer. Det grafiska 

användargränssnittet är enkelt utan färgglada mönster och så kompakt som 

möjligt för att det ska gå lätt att komma igång med klienten. Utseendet på 

klienten har utformats och ändrats efter många omkörningar av klienten vid 

testning. Det var väldigt användarvänligt att redigera det grafiska 

gränssnittets utseende. I Netbeans går det att flytta runt alla knappar och 

boxar med musklick istället för att skriva kod för att skapa utseendet.

 

Figur 13: Bild på det grafiska gränssnittet vid användning av IP-kamera. 

Koden för hantering av IP-kameror är skriven i programmeringsspråket Java 

på ett objektorienterat sätt. Det finns flera metoder och klasser som har 

skrivits för hantering av IP-kameror i enlighet med objektorienterad struktur. 

5.2 Färgfiltrering och Presentation 

Klienten har utvecklats så att alla färger förutom svart och vitt filtreras bort. 

Det finns möjlighet att enkelt justera vilka färger som ska filtreras bort om 

det behövs i framtiden. Klienten är programmerad för att hantera en kamera 

åt gången, antingen webbkamera eller IP-kamera. Det är fortfarande möjligt 

att urskilja objekt i videoströmmens bild. Detta är inte nödvändigt eftersom 

det endast ska göras en färgareaberäkning mellan färgerna svart och vitt som 

syns i bild. 

Klassen IplImage i opencv.core användes när färgen skulle filtreras bort. 

IplImage kan skapa flera behållare för samma videoström där två behållare 
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kan användas som referens för att filtrera bort färgen i den videoström som 

ska visas i bild.  

När den rätta behållaren har filtrerats visar grafen korrekt färgareaberäkning 

från videoströmmen i realtid. De går även att trycka på knappen ”Record” 

för att visa exakt vilket värde grafen visar om användaren skulle tycka att 

det är svårt att se värdet i grafen. Då visas värdet som siffror i det grafiska 

gränssnittet under knapparna som går att se i figur 14 nedan.  För att grafen 

ska få nya värden kontinuerligt används en timer som startar samtidigt som 

grafen kommer i bild. Färgareaberäkningsalgoritmen används i timern som 

på så vis kan skicka ett nytt värde till grafen varje sekund. Det går enkelt att 

ändra i koden hur snabbt grafen ska uppdateras. Om uppdateringsfrekvensen 

till grafen blir för hög kan det leda till att programmet kraschar. Det beror 

helt på hur snabb processor datorn har som ska köra klienten, eftersom 

antalet beräkningar per sekund processorn behöver göra blir högre om 

uppdateringsfrekvensen ökar. 

 

Figur 14: Bild på det grafiska gränssnittet vid användning av IP-kamera. 
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Koden för färgfiltrering och presentation är skriven i Java på ett 

objektorienterat sätt. För presentationen i grafen används klasser och 

metoder från Java org jfree chart API.  

5.3 Kamerakalibrering 

Användaren har möjlighet att kalibrera inom vilket mätområde som data ska 

hämtas från i videoströmmen. Det blå fältet representerar kamerans synfält 

dvs. det som spelas upp när en webbkamera eller IP-kamera filmar. För att 

kalibrera mätområdet behöver användaren klicka på sex valfria punkter i 

kalibreringsrutan. Därefter skapas tre horisontella linjer som areaalgoritmen 

mäter på i kamerans videoström. Klienten kommer att fortsätta mäta på det 

nya området tills användaren väljer ett nytt mätområde eller när klienten 

startas om. Användaren kan ändra mätområde när som helst under tiden en 

webbkamera eller IP-kamera filmar. 

Kamerakalibreringen är skapad med Java Swing API och Netbeans grafiska 

gränssnittsverktyg. Med kamerakalibrering blir det mycket lättare för 

användaren att välja var det ska mätas i videoströmmen som visas i bild. 

Istället för att behöva gå till IP-kameran och justera var den fysiskt ska 

filma, går det att klicka på sex valfria punkter i kalibreringsrutan och få det 

mätområde som passa bäst för situationen. Om användaren av misstag 

klickar på fel punkt i kalibreringsrutan behöver IP-kameran eller 

webbkameran inte startas om. Algoritmen som hanterar punktberäkningen är 

inte skriven med klasser från OpenCV och JavaCV eftersom det inte finns. 

Eftersom som inga klasser för punktberäkning fanns sedan tidigare skrevs 

egen kod för algoritmen. Algoritmen är i behov av upplösningen som IP-

kameran eller webbkameran filmar i på förhand. Parametern för upplösning 

är satt till 640x480 från början och därför fungerar kalibrering endast med 

dessa typer av IP-kameror eller webbkameror. Det skulle gå att 

programmera en metod för att ändra vilken upplösning användaren önskar 

att webbkameran ska filma i. I nuläget finns ingen sådan funktion. 
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Figur 15: Bild på det grafiska gränssnittet vid kalibrering. 

 

5.4 Dataflöde till databas 

Klienten har möjlighet att skicka färgareavärde till databasen varje sekund. 

Funktionen för att skicka värde till databasen är inbäddad i grafkoden och 

möjliggörs genom att starta grafen. När grafen startas börjar klienten 

automatiskt skicka till databasen som är integrerad i klienten. Klienten 

skickar ett nytt värde varje sekund som ersätter det gamla. Det går även att 

justera så att databasen lagrar värden som skickas i följd. Värdet som 

skickas är det som visas i grafen, det är samma värde som visas när 

”Record” knappen trycks ner. 

Det positiva med att klienten lagrar värdet i databasen möjliggör att annan 

programvara som tillåts åtkomst till databasen kan ta del av värdet. Eftersom 

värdet lagras i en databas behövs endast en klient och inte flera klienter 

installeras som hanterar övervakningen. När det lagras flera värden som 

uppdateras varje sekund i en lista är det möjligt att urskilja ett mönster på 

hur pappersarket förhåller sig i banan i torkmaskinen. Klasserna 

dataBaseManager och sqlConnection har skrivits för hantering av 

datalagring i databasen och uppkoppling till databasen. Där används Java sql 
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api för att kunna skicka data till databasen och för att kunna koppla upp till 

databasen. I detta fall användes MySqls programvara för att skapa 

databasen. Det är möjligt att använda databaser skapade i andra 

programvaror så länge de stödjer dataspråket SQL.  

 

Figur 16: Bild på det grafiska gränssnittet samt databasen. 

Koden för att få klienten att skicka data i realtid till en databas har skrivits i 

Java på ett objektorienterat sätt. Databasen är gjord i MySQL och har de 

egenskaper som behövs för att lagra data längre perioder.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Det har varit väldigt lärorikt att utveckla en mjukvaruklient för övervakning. 

När klienten presenterades för Digital Engineering fanns alla egenskaper 

klienten skulle innefatta installerade. Däribland möjlighet att koppla upp till 

IP-kameror, färgareaberäkning av bilden som visas i videoströmmen från IP-

kameran, kalibrering av var det ska mätas i IP-kamerans bild, presentation 

av färgareavärdet i en graf som uppdateras kontinuerligt och dataöverföring 

av färgareavärdet till en databas kontinuerligt. Alla ovan nämnda egenskaper 

som finns i klienten fungerar och huvudsyftet som sattes från början har 

uppnåtts. 

Om den IP-kamera som klienten är uppkopplad till skulle gå sönder går det 

att snabbt att koppla upp till en annan IP-kamera. Användaren behöver bara 

stänga ner IP-kamerabilden, därefter skriva in en IP-adress från en annan IP-

kamera och till sist starta IP-kamerabilden i klienten igen. Det ökar 

flexibiliteten för användaren eftersom klienten inte är bunden till just en IP-

kamera. Det skulle kunna hända att en IP-kamera i torkmaskinen går ner, när 

det inträffar innebär det att pappersarket i torkmaskinen är obevakat under 

tiden som just den IP-kameran är nere. Eftersom klienten snabbt kan koppla 

upp sig till en annan IP-kamera i torkmaskinen minskar risken för att 

pappersarket spårar ur och orsakar produktionsstopp. Detta förutsätter 

förstås att det finns mer än en IP-kamera i torkmaskinen. 

Övervakningssystemet fungerar med billiga IP-kameror så det är en relativt 

liten investering i relation till förlusten ett produktionsstopp orsakar.  

Färgareaberäkningen är inget som användaren behöver tänka på, det 

hanteras i bakgrunden automatiskt när IP-kamerabilden startas. 

Färgareaberäkningsmetoden för att bedöma hur mycket svart respektive vitt 

som syns i bilden i realtid fungerar väldigt bra. Efter att ha testat 

övervakning i en simulerad miljö flera gånger har värdet ändrats direkt när 

pappersarket börjar avvika från sin bana. Det går genom att bara kolla på 

färgareavärdet tydligt att se om pappersarket är på väg att spåra ur banan.  

Kamerakalibreringen skulle behöva göras tydligare för användaren. Det kan 
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vara svårt att förstå exakt hur det fungerar vid ett inledande skede. När man 

klickar syns inte några punkter för användaren även fast klienten registrerar 

alla klick och byter mätområde efter 6 klick. Mer grafik som bekräftar var 

användaren har klickat hade underlättat för att bedöma var det ska mätas i 

videoströmmens bild.  

Klienten har en liten storlek utan en massa färger som grafiskt utseende 

vilket underlättar för användaren att hitta alla funktioner. När klienten startas 

går det t ex snabbt att koppla upp sig till en IP-kamera. 

Det grafiska gränssnittet skulle kunna göras snyggare men skulle inte 

påverka funktionaliteten i klienten, utseendet är mer en smaksak och inte ett 

direkt problem. 

Mycket av egenskaperna är hårdprogrammerade i klienten. T ex vilken 

upplösning IP-kameran har, vilken databas som ska ta emot färgareavärdet 

och hur snabb uppdateringsfrekvens färgareavärdet ska ha. Dessa 

egenskaper kan göras bättre genom att implementera möjligheter i klienten 

för användaren att välja ingångsvärden till dem. Det ökar flexibiliteten med 

vilka typer av IP-kameror som kan användas med klienten. Det är inget stort 

problem eftersom de flesta billiga IP-kameror har 640x480 som 

standardupplösning vilket är klientens hårdprogrammerade 

upplösningsvärde. 

Val av databas som ska ta emot färgareavärdet kan bli ett stort problem 

eftersom användaren inte har någon möjlighet att välja vilken databas som 

ska lagra värdet. Som klienten är utvecklad nu väljer utvecklaren vilken 

databas som ska användas vid lagring, alltså är det förbestämt innan 

användaren får klienten. Det är fortfarande möjligt för utvecklaren att välja 

vilken databas som helst som stödjer dataspråket SQL genom att bara ändra 

sökvägen och namnet på en parameter i koden. Användarvänligheten hade 

ökat ifall klienten låter användaren välja och byta till vilken databas som ska 

användas när som helst under klientens körning. Det hade t ex kunnat finnas 

en ruta som kommer upp där användaren kan skriva in sökvägen och namnet 

på databasen som ska lagra värdet  
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Uppdateringsfrekvensen av areavärdet är inget direkt problem heller. Det är 

egentligen mer en smaksak. Nu är uppdateringsfrekvensen 

hårdprogrammerad till en sekund och i princip alla persondatorer klarar av 

den prestandapåfrestning det innebär för processorn. Klienten skulle kunna 

ge användaren möjlighet att välja hur hög eller låg uppdateringsfrekvensen 

ska vara. Det skulle öka användarvänligheten ytterligare. Något som är värt 

att tänka på är att mer funktioner i en klient inte nödvändigtvis innebär att 

det blir mer användarvänligt. Klienten bör ha en balans med hur mycket 

alternativ användaren ska ha att välja mellan och hur mycket som ska vara 

hårdprogrammerat. Uppdateringsfrekvensen är ett gränsfall för ökad 

användarvänlighet. 

Hela programkoden är i behov av en omstrukturering för att göra det mer 

objektorienterat. Det blir mycket lättare att felsöka och uppdatera i framtiden 

om programmet har en snygg objektorienterad struktur. En del av koden är 

nu skriven på ett ihopklumpat vis. Det gör det svårare för andra utvecklare 

att förstå koden och försvårar framtida uppdateringar och felsökning. En sak 

till som hade varit önskvärd är kommentarer som förklara olika stycken i 

koden. Det är inget som påverkar funktionaliteten men underlättar om koden 

behöver tittas närmare på i framtiden. 

Det fanns möjlighet att utveckla klienten i andra programmeringsspråk än 

det som valdes. Ett exempel är C++ som också är en form av 

objektorienterat programmeringsspråk. Eftersom slutresultatet i teori skulle 

ha blivit det samma vid programmering i Java eller C++ valdes Java 

eftersom det är ett nyare programmeringsspråk. Det fanns även möjlighet att 

skriva klienten i programmeringsspråket C#. C# är nyare än Java och C++ 

men eftersom erfarenhet saknades av C# valdes det också bort.  
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Med dessa nya erfarenheter examensarbetet har gett mig skulle jag gjort 

följande saker annorlunda om detta projekt gjorts om: 

 Jag hade strukturerat programkoden mycket snyggare redan från 

första början eftersom jag nu vet bättre hur OpenCVs 

klassbiblioteket fungerar. Programkod blir snabbt väldigt 

ostrukturerad när den skrivs om flera gånger i samband med de tester 

som görs för att lära sig hur nya klassbibliotek fungerar.  

 Jag hade lagt ner mer tid på det grafiska gränssnittet för att få det 

snyggare än vad det blev. Ett bättre sätt att hantera upplägget hade 

varit att skapa skisser och visa skisserna kontinuerligt under arbetets 

gång för kontaktpersonerna på Digital Engineering. Då hade det varit 

lättare att skapa ett grafiskt gränssnitt som båda jag och min 

uppdragsgivare hade varit nöjda med.  

 Jag hade valt att dokumentera mer om hur vissa funktioner fungerar 

på en detaljerad nivå parallellt med när jag skapade funktionerna. 

Dokumentationen för de olika funktionerna hade jag skrivit in som 

kommentarer i koden på de platser där funktionerna fanns.  

 Jag hade använt mig av Dropbox från första början. Jag upptäckte 

programmet Dropbox i slutskedet av arbetet som gjorde det lättare 

för mig och min kontaktperson att ta del av varandras filer på ett 

snabbare och smidigare sätt. Dropbox fungerar som en delad mapp 

på internet där olika personer kan komma åt mappen när som helst 

om dom har tillåtelse att öppna den av administratören. 

Examensarbete har gett en inblick i hur det är att vara mjukvaruutvecklare 

för ett företag och jag har nu en bättre grund att stå på inför framtida 

mjukvaruprojekt. Det har gett mycket mer kunskap om IP- och 

webbkamerahantering i programmeringsspråket java och har fått mig att 

vilja behärska och förstå programmering ännu mer. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Klient - javacv_forms.java 

Bilaga 2: Klient – IpcamPath.java 

Bilaga 3: Klient – ColorDetection.java 

Bilaga 4: Klient – sqlConnection.java  

Bilaga 5: Klient – dataBaseManager.java 
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BILAGA 1  

 Klient - javacv_forms.java (Main) 

 

package javacv_forms; 

 

import com.googlecode.javacv.CanvasFrame; 

import com.googlecode.javacv.FrameGrabber; 

import com.googlecode.javacv.IPCameraFrameGrabber; 

import static com.googlecode.javacv.cpp.opencv_core.*; 

import com.googlecode.javacv.cpp.*; 

import static com.googlecode.javacv.cpp.opencv_highgui.*; 

import static com.googlecode.javacv.cpp.opencv_imgproc.*; 

import java.awt.image.BufferedImage; 

import java.net.*; 

import java.util.Timer; 

import java.util.TimerTask; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javacv.ColorDetectoin; 

import org.jfree.chart.*; 

import org.jfree.chart.axis.ValueAxis; 

import org.jfree.chart.plot.XYPlot; 

import org.jfree.data.time.DynamicTimeSeriesCollection; 

import org.jfree.data.time.Second; 

import javacv.dataBaseManager; 

 

public class javacv_image extends javax.swing.JFrame { 

                 

    private int webcamflag = 0, camflag = 0; 

    private int Y, lineStartVal, lineEndVal, count=0; 

    private int clickcount=0; 

    private DynamicTimeSeriesCollection dataset;    

    private JFreeChart chart; 

    private XYPlot p; 

    private ChartFrame frameC; 

    private final float[] newData = new float[1]; 

    private Timer timer, timer1; 

    final private ColorDetectoin CD = new ColorDetectoin(); 

    private BufferedImage img; 

    private final IpcamPath ip = new IpcamPath();  

    private final int rangeBuf[] = new int[6]; 

     

    public javacv_image() { 

        initComponents(); 

         

    } 

 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

 

    private void initComponents() { 

 

        CalibrationFrame = new javax.swing.JFrame(); 
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        CalibrationPanel = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        CamButton = new javax.swing.JButton(); 

        GraphButton = new javax.swing.JButton(); 

        StatusButton = new javax.swing.JButton(); 

        StatusLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        SettingMenuBar = new javax.swing.JMenuBar(); 

        FileMenu = new javax.swing.JMenu(); 

        EditPathMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 

        CalibrationPanelMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 

        EditMenu = new javax.swing.JMenu(); 

        IPcamRadioButtonMenuItem = new 

javax.swing.JRadioButtonMenuItem(); 

        WebcamRadioButtonMenuItem = new 

javax.swing.JRadioButtonMenuItem(); 

 

        CalibrationFrame.setTitle("Webcam/Ipcam measurement 

calibration"); 

        CalibrationFrame.setAlwaysOnTop(true); 

        CalibrationFrame.setMinimumSize(new 

java.awt.Dimension(640, 560)); 

        CalibrationFrame.setPreferredSize(new 

java.awt.Dimension(640, 560)); 

 

        CalibrationPanel.setBackground(new java.awt.Color(102, 

102, 255)); 

        CalibrationPanel.setMinimumSize(new 

java.awt.Dimension(640, 480)); 

        CalibrationPanel.setPreferredSize(new 

java.awt.Dimension(640, 480)); 

        CalibrationPanel.addMouseListener(new 

java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent 

evt) { 

                CalibrationPanelMouseClicked(evt); 

            } 

        }); 

 

        javax.swing.GroupLayout CalibrationPanelLayout = new 

javax.swing.GroupLayout(CalibrationPanel); 

        CalibrationPanel.setLayout(CalibrationPanelLayout); 

        CalibrationPanelLayout.setHorizontalGroup( 

            

CalibrationPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayou

t.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 640, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        CalibrationPanelLayout.setVerticalGroup( 

            

CalibrationPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayou

t.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 480, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

 

        jLabel1.setText("                                    

Kalibrera det mätområde du vill ha focus på genom att rita tre 

linjer i fältet nedan."); 
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        javax.swing.GroupLayout CalibrationFrameLayout = new 

javax.swing.GroupLayout(CalibrationFrame.getContentPane()); 

        

CalibrationFrame.getContentPane().setLayout(CalibrationFrameLayou

t); 

        CalibrationFrameLayout.setHorizontalGroup( 

            

CalibrationFrameLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayou

t.Alignment.LEADING) 

            

.addGroup(CalibrationFrameLayout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(jLabel1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 640, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

CalibrationFrameLayout.createSequentialGroup() 

                

.addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(CalibrationPanel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        CalibrationFrameLayout.setVerticalGroup( 

            

CalibrationFrameLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayou

t.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

CalibrationFrameLayout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(jLabel1, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 91, Short.MAX_VALUE) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNREL

ATED) 

                .addComponent(CalibrationPanel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(20, 20, 20)) 

        ); 

 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOS

E); 

        setTitle("Surveillance System"); 

 

        CamButton.setText("Open cam"); 

        CamButton.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                CamButtonActionPerformed(evt); 

            } 
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        }); 

 

        GraphButton.setText("ShowGraph"); 

        GraphButton.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                GraphButtonActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        StatusButton.setText("Record"); 

        StatusButton.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                StatusButtonActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        FileMenu.setText("File"); 

 

        EditPathMenuItem.setText("Edit IPcam URL path"); 

        EditPathMenuItem.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                EditPathMenuItemActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        FileMenu.add(EditPathMenuItem); 

 

        CalibrationPanelMenuItem.setText("Cam calibration"); 

        CalibrationPanelMenuItem.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                CalibrationPanelMenuItemActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        FileMenu.add(CalibrationPanelMenuItem); 

 

        SettingMenuBar.add(FileMenu); 

 

        EditMenu.setText("Edit"); 

 

        IPcamRadioButtonMenuItem.setText("IPcam"); 

        IPcamRadioButtonMenuItem.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                IPcamRadioButtonMenuItemActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        EditMenu.add(IPcamRadioButtonMenuItem); 

 

        WebcamRadioButtonMenuItem.setSelected(true); 
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        WebcamRadioButtonMenuItem.setText("WebCam"); 

        WebcamRadioButtonMenuItem.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                WebcamRadioButtonMenuItemActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        EditMenu.add(WebcamRadioButtonMenuItem); 

 

        SettingMenuBar.add(EditMenu); 

 

        setJMenuBar(SettingMenuBar); 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new 

javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEAD

ING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alig

nment.LEADING) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(40, 40, 40) 

                        .addComponent(CamButton) 

                        .addGap(5, 5, 5) 

                        .addComponent(GraphButton) 

                        .addGap(5, 5, 5) 

                        .addComponent(StatusButton)) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(287, 287, 287) 

                        .addComponent(StatusLabel))) 

                .addContainerGap(82, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEAD

ING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(5, 5, 5) 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alig

nment.LEADING) 

                    .addComponent(CamButton) 

                    .addComponent(GraphButton) 

                    .addComponent(StatusButton)) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELAT

ED, 9, Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(StatusLabel) 

                .addGap(252, 252, 252)) 

        ); 

 

        pack(); 
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    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 

 

    private void 

GraphButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{//GEN-FIRST:event_GraphButtonActionPerformed 

        if (webcamflag==0) 

            StatusLabel.setText("Please Start webcam!"); 

        else{ 

        Thread webcamchart = new Thread() { 

            @Override 

            public void run() { 

                 

                timer = new Timer(); 

                dataset = new DynamicTimeSeriesCollection(1, 120, 

new Second()); 

                newData[0]=0; 

                dataset.setTimeBase(new Second(0, 0, 0, 1, 1, 

2014)); 

                dataset.addSeries(newData, 0, "Time"); 

               

                chart = ChartFactory.createTimeSeriesChart("Time 

Chart", "hh:mm:ss", "Percentage", dataset, true, true, false); 

                p = chart.getXYPlot(); 

                ValueAxis domain = p.getDomainAxis(); 

                domain.setAutoRange(true); 

                ValueAxis range = p.getRangeAxis(); 

                range.setRange(-1, 100); 

                final dataBaseManager dbm = new 

dataBaseManager(); 

                frameC = new ChartFrame("Survailence Chart", 

chart); 

                frameC.setSize(450, 300); 

                frameC.setVisible(true); 

                timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() { 

                    @Override 

                    public void run() { 

                            newData[0]=CD.getColorDifferense(); 

                            dbm.setValue(Integer.toString((int) 

CD.getColorDifferense()), 1); 

                            dataset.advanceTime(); 

                            dataset.appendData(newData); 

                            if (!frameC.isVisible()){ 

                                timer.cancel(); 

                                dbm.closeConnection(); 

                            } 

                    }}, 1000, 1000); 

                

            } 

             

        }; 

    

        webcamchart.start(); 

        } 

    }//GEN-LAST:event_GraphButtonActionPerformed 
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    private void 

CamButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-

FIRST:event_CamButtonActionPerformed 

 

        webcamflag = 1; 

         

        StatusLabel.setText(""); 

        Thread webcam = new Thread() { 

            @Override 

            public void run() { 

                 

                IplImage grabbedImage, imghsv, imgbin; 

                CanvasFrame frame; 

                CvScalar minc = cvScalar(1, 1, 1, 0), maxc = 

cvScalar(255, 255, 255, 0); 

                 

             if (camflag==1){ 

                  

               try{    

                System.out.println(ip.pass); 

                IPCameraFrameGrabber grabber = new 

IPCameraFrameGrabber(ip.text); 

                Authenticator.setDefault(new Authenticator() { 

 

                    @Override 

 

                    protected PasswordAuthentication 

getPasswordAuthentication() {  

                        String login=ip.user; 

 

                        return new PasswordAuthentication(login, 

ip.pass); 

                    } 

                }); 

                 

                grabber.setFormat("mjpeg"); 

                grabber.start(); 

                grabbedImage = grabber.grab(); 

                 

                timer1 = new Timer(); 

                imghsv = cvCreateImage(cvSize(1280, 800), 8, 3); 

                imgbin = cvCreateImage(cvSize(1280, 800), 8, 1); 

                frame = new CanvasFrame("Video"); 

                 

                while (frame.isVisible() && (grabbedImage = 

grabber.grab()) != null) { 

            

                    cvCvtColor(grabbedImage, imghsv, CV_BGR2HSV); 

                    img = imgbin.getBufferedImage(); 

                    cvInRangeS(imghsv, minc, maxc, imgbin); 

                    frame.showImage(imgbin); 

                     

                    timer1.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() { 

                         

                        @Override 

                         

                        public void run() { 
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                            CD.setBuffer(img.getRGB(0, 0, 

img.getWidth(), img.getHeight(), null, 0, img.getWidth())); 

                        } 

                    }, 2000, 2000); 

                } 

                 

                timer1.cancel(); 

                frame.dispose(); 

                grabber.release(); 

                 

               } 

               catch(FrameGrabber.Exception e){ 

                 

               } 

                

               catch (MalformedURLException ex) { 

                    

Logger.getLogger(javacv_image.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

               }  

             } 

              

             else{ 

                timer1 = new Timer(); 

                 

                CvCapture capture = 

opencv_highgui.cvCreateCameraCapture(0); 

                opencv_highgui.cvSetCaptureProperty(capture, 

opencv_highgui.CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480); 

                opencv_highgui.cvSetCaptureProperty(capture, 

opencv_highgui.CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640); 

                grabbedImage = 

opencv_highgui.cvQueryFrame(capture); 

                 

                imghsv = cvCreateImage(cvSize(640, 480), 8, 3); 

                imgbin = cvCreateImage(cvSize(640, 480), 8, 1); 

                frame = new CanvasFrame("Video"); 

                 

                while (frame.isVisible() && (grabbedImage = 

opencv_highgui.cvQueryFrame(capture)) != null) { 

            

                    cvCvtColor(grabbedImage, imghsv, CV_BGR2HSV); 

                    img = imgbin.getBufferedImage(); 

                    cvInRangeS(imghsv, minc, maxc, imgbin); 

                    frame.showImage(imgbin); 

                     

                    timer1.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() { 

                 

                        @Override 

                         

                        public void run() { 

                            CD.setBuffer(img.getRGB(0, 0, 

img.getWidth(), img.getHeight(), null, 0, img.getWidth())); 

                        } 

                    }, 2000, 2000); 

                } 
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                timer1.cancel(); 

                frame.dispose(); 

                cvReleaseCapture(capture); 

                 

             }    

           }    

        }; 

         

        webcam.start(); 

 

    }//GEN-LAST:event_CamButtonActionPerformed 

 

    private void 

StatusButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{//GEN-FIRST:event_StatusButtonActionPerformed 

         

        if (webcamflag==0) 

            StatusLabel.setText("Please Start webcam!"); 

         

        else 

        

StatusLabel.setText(Integer.toString((int)CD.getColorDifferense()

)+" Procent Svart"); 

    }//GEN-LAST:event_StatusButtonActionPerformed 

 

    private void 

IPcamRadioButtonMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEven

t evt) {//GEN-FIRST:event_IPcamRadioButtonMenuItemActionPerformed 

       

        WebcamRadioButtonMenuItem.setSelected(false); 

        IPcamRadioButtonMenuItem.setSelected(true); 

        camflag = 1; 

          

    }//GEN-LAST:event_IPcamRadioButtonMenuItemActionPerformed 

 

    private void 

WebcamRadioButtonMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEve

nt evt) {//GEN-

FIRST:event_WebcamRadioButtonMenuItemActionPerformed 

         

        IPcamRadioButtonMenuItem.setSelected(false); 

        WebcamRadioButtonMenuItem.setSelected(true); 

        camflag= 0; 

    }//GEN-LAST:event_WebcamRadioButtonMenuItemActionPerformed 

 

    private void 

EditPathMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{//GEN-FIRST:event_EditPathMenuItemActionPerformed 

         

        ip.setVisible(true); 

         

    }//GEN-LAST:event_EditPathMenuItemActionPerformed 

 

    private void 

CalibrationPanelMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEven

t evt) {//GEN-FIRST:event_CalibrationPanelMenuItemActionPerformed 
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        CalibrationFrame.setVisible(true); 

          

        if (CalibrationFrame.isVisible()) 

            clickcount=0; 

    }//GEN-LAST:event_CalibrationPanelMenuItemActionPerformed 

 

    private void 

CalibrationPanelMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) 

{//GEN-FIRST:event_CalibrationPanelMouseClicked 

         

        int temp; 

         

        if (clickcount<6){ 

             

            if (count%2==1){ 

               lineEndVal = (Y*640+evt.getX()); 

               rangeBuf[clickcount]=lineEndVal; 

               System.out.println("End value: " + lineEndVal ); 

            } 

             

            else{ 

            lineStartVal = (evt.getY()*640+evt.getX()); 

            Y=evt.getY(); 

            rangeBuf[clickcount]=lineStartVal; 

            System.out.println("Start value: " + lineStartVal); 

            } 

 

            if (count%2==1 && lineStartVal>lineEndVal){ 

                temp=lineStartVal; 

                lineStartVal=lineEndVal; 

                lineEndVal=temp; 

                 

                System.out.println("Start value: " + 

lineStartVal); 

                System.out.println("End value: " + lineEndVal ); 

            } 

          

            count++; 

             

            if (count==2) 

                count=0; 

        } 

        clickcount++; 

         

        if (clickcount==6) 

            CD.getRange(rangeBuf); 

    }//GEN-LAST:event_CalibrationPanelMouseClicked 

 

    public static void main(String args[]) { 

 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

             

            @Override 

             

            public void run() { 

                new javacv_image().setVisible(true); 

            } 
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        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 

    private javax.swing.JFrame CalibrationFrame; 

    private javax.swing.JPanel CalibrationPanel; 

    private javax.swing.JMenuItem CalibrationPanelMenuItem; 

    private javax.swing.JButton CamButton; 

    private javax.swing.JMenu EditMenu; 

    private javax.swing.JMenuItem EditPathMenuItem; 

    private javax.swing.JMenu FileMenu; 

    private javax.swing.JButton GraphButton; 

    private javax.swing.JRadioButtonMenuItem 

IPcamRadioButtonMenuItem; 

    private javax.swing.JMenuBar SettingMenuBar; 

    private javax.swing.JButton StatusButton; 

    private javax.swing.JLabel StatusLabel; 

    private javax.swing.JRadioButtonMenuItem 

WebcamRadioButtonMenuItem; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    // End of variables declaration//GEN-END:variables 

} 
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BILAGA 2  

 Klient – IpcamPath.java  

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in 

Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

package javacv_forms; 

 

/** 

 * 

 * @author Herr_Fridlund 

 */ 

 

public class IpcamPath extends javax.swing.JFrame { 

    public String text = ""; 

    public String user = ""; 

    public char[] pass; 

    /** 

     * Creates new form IpcamPath 

     */ 

    public IpcamPath() { 

        initComponents(); 

    } 

 

    /** 

     * This method is called from within the constructor to 

initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this 

method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 

Code">//GEN-BEGIN:initComponents 

    private void initComponents() { 

 

        PathField = new javax.swing.JTextField(); 

        ConfirmButton = new javax.swing.JButton(); 

        PathLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        UserField = new javax.swing.JTextField(); 

        UserLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        PassLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        PasswordField = new javax.swing.JPasswordField(); 

 

        setTitle("IPcam Path"); 

 

        PathField.setText("Enter Path..."); 
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        ConfirmButton.setText("Confirm"); 

        ConfirmButton.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void 

actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                ConfirmButtonActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        PathLabel.setText("Ipcam image URL"); 

 

        UserField.setText("Enter user.."); 

 

        UserLabel.setText("User"); 

 

        PassLabel.setText("Password"); 

 

        PasswordField.setText("PasswordField"); 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new 

javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEAD

ING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap(35, Short.MAX_VALUE) 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alig

nment.LEADING) 

                    .addComponent(ConfirmButton) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alig

nment.LEADING) 

                            .addComponent(PathLabel) 

                            .addComponent(UserLabel)) 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alig

nment.LEADING, false) 

                            

.addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                                .addGap(9, 9, 9) 

                                .addComponent(UserField, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 78, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELAT

ED) 

                                .addComponent(PassLabel) 

                                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELAT

ED) 

                                .addComponent(PasswordField, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 1, Short.MAX_VALUE)) 
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.addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNREL

ATED) 

                                .addComponent(PathField, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))) 

                .addGap(42, 42, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEAD

ING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alig

nment.BASELINE) 

                    .addComponent(PathField, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(PathLabel)) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELAT

ED) 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alig

nment.BASELINE) 

                    .addComponent(UserField, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(UserLabel) 

                    .addComponent(PassLabel) 

                    .addComponent(PasswordField, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELAT

ED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(ConfirmButton) 

                .addGap(25, 25, 25)) 

        ); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 

 

    private void 

ConfirmButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{//GEN-FIRST:event_ConfirmButtonActionPerformed 

        text = PathField.getText(); 

        user = UserField.getText(); 

        pass = PasswordField.getPassword(); 

        this.setVisible(false); 



 

   

63 

Andreas Ericsson Fridlund 

    }//GEN-LAST:event_ConfirmButtonActionPerformed 

 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

     

 

    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 

    private javax.swing.JButton ConfirmButton; 

    private javax.swing.JLabel PassLabel; 

    private javax.swing.JPasswordField PasswordField; 

    private javax.swing.JTextField PathField; 

    private javax.swing.JLabel PathLabel; 

    private javax.swing.JTextField UserField; 

    private javax.swing.JLabel UserLabel; 

    // End of variables declaration//GEN-END:variables 

} 
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BILAGA 3  

 Klient – ColorDetection.java 

 

package javacv; 

 

import java.awt.Color; 

 

public class ColorDetectoin { 

     

    private int[] colorbuffer; 

    private Color c; 

    private int j=0, k=0, black=0, white=0; 

    private float blackpercentage=0; 

    private int rangebuffer[] = {102400, 102400+640, 204800, 

204800+640, 288000, 288000+640}; 

    private int pixelsum = 1920; 

     

    public ColorDetectoin(){ 

         

    } 

     

    public void setBuffer(int[] buffer){ 

         

        colorbuffer=buffer; 

       

    } 

     

    public float getColorDifferense(){ 

         

        for (int i=0;i<3;i++){ 

             

            if (i==0){ 

                    j=rangebuffer[0]; 

                    k=rangebuffer[1]; 

            } 

             

            else if(i==1){ 

                    j=rangebuffer[2]; 

                    k=rangebuffer[3]; 

            } 

             

            else{ 

                    j=rangebuffer[4]; 

                    k=rangebuffer[5]; 

            } 

             

            for(; j<k; j++){ 

                 

                c= new Color(colorbuffer[j]); 

                 

                if ((c.getRed()+c.getGreen()+c.getBlue())==0) 

                    black++; 
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                else  

                    white++; 

                     

            } 

            

        } 

        blackpercentage=  (float)black/pixelsum; 

        black=0; 

        white=0; 

        return blackpercentage*100;   

    } 

     

    public void getRange(int[] buf){ 

         

       pixelsum=(buf[1]-buf[0])+(buf[3]-buf[2])+(buf[5]-buf[4]); 

       System.out.println(pixelsum); 

       rangebuffer=buf; 

    } 

} 
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BILAGA 4  

 Klient – sqlConnection.java 

 

 
package javacv; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

public class sqlConnection { 

     

    private final String  _url, _user, _password; 

    private Connection _connection; 

     

    public sqlConnection(String url, String user, String 

password){ 

         

        _url = url; 

        _password = password; 

        _user = user; 

         

    } 

     

    public void init() { 

         

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 

            _connection = DriverManager.getConnection(_url, 

_user, _password);       

        }  

         

        catch (ClassNotFoundException | InstantiationException | 

IllegalAccessException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(sqlConnection.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

             

        } 

    } 

     

    public Connection getConnection() {  

       

        return _connection;  

    } 

     

    public void close(ResultSet rs) { 
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        if(rs != null) { 

             

            try { 

                rs.close(); 

            }  

             

            catch (SQLException ex) { 

                

Logger.getLogger(sqlConnection.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

            } 

        } 

    } 

     

    public void close(Statement stat) { 

        if(stat != null) { 

             

            try { 

                stat.close(); 

            }  

             

            catch (SQLException ex) { 

                

Logger.getLogger(sqlConnection.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

            } 

        } 

    } 

     

    public void destroy() { 

        if(_connection != null) { 

             

            try { 

                _connection.close(); 

            }  

             

            catch (SQLException ex) { 

                

Logger.getLogger(sqlConnection.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

            } 

        } 

    } 

} 
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BILAGA 5  

 Klient – dataBaseManager.java 

 

package javacv; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.jar.Attributes; 

 

public class dataBaseManager { 

     

        private sqlConnection _sqlc; 

        private final String _url = 

"jdbc:mysql://localhost/examsdb"; 

        private Connection  _connection; 

        private Statement _stmt; 

 

     

    public dataBaseManager (){ 

         

        try { 

            _sqlc = new sqlConnection(_url, "root", "mohammed!"); 

            _sqlc.init(); 

 

            _connection = _sqlc.getConnection(); 

            _stmt = _connection.createStatement(); 

 

        } 

         

        catch(SQLException e){ 

        } 

    } 

     

    public void setValue(String dbvalue, int index){ 

            String query2 = "UPDATE examsdb.exams SET questions = 

'"+dbvalue+"', answer = '"+dbvalue+"'  WHERE id = '"+index+"'"; 

            String query   = "SELECT * FROM examsdb.exams"; 

            String query1 = "INSERT INTO 

examsdb.exams(questions)"+ 

                    "VALUES('"+dbvalue+"');"; 

             

            

        try{ 

            _stmt.executeUpdate(query1); 

            _stmt.executeUpdate(query2); 

            ResultSet rs = _stmt.executeQuery(query); 

             

           



 

   

69 

Andreas Ericsson Fridlund 

             

            while (rs.next()) 

                System.out.println(rs.getString(1)); 

             

            System.out.println(rs.getString(2)); 

        } 

         

        catch(SQLException e){ 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

     

    public void closeConnection(){ 

         

        _sqlc.close(_stmt); 

        _sqlc.destroy(); 

         

    }



  

 

  

 


