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Sammanfattning 

Uppspelning av video på flera skärmar används frekvent för sportevenemang. Det är viktigt att 

grafiken visualiseras synkroniserat. Arbetet undersöker en lösning för att kunna synkronisera video 

till flera enheter genom en central dator. Program för att kunna testa svarstid och synkronisering i 

programvarubiblioteken OpenCV och libVLC utvecklades och testades med automatiserade 

mätningar, empiriska mätningar och manuella tester. Resultatet visade att libVLC hade bättre och 

säkrare resultat för svarstid och synkroniseringstid. OpenCV lyckades dock uppnå mer 

synkroniserade resultat vid flertalet synkroniseringsförsök. Arbetet gav en insyn i hur 

synkronisering är möjlig för programvarubibliotek och möjligheten för att kunna vidareutveckla 

tester med NTP och nätverksprotokoll.  

Abstract 

Multi-screen video playback is often used for sports events. It is important that the graphics are 

visualized synchronized. The thesis investigates a solution for synchronizing video to multiple 

devices through a central computer. Programs to test response time and synchronization in 

OpenCV and libVLC software libraries were developed and tested using automated measurements, 

empirical measurements, and manual tests. The result showed that libVLC had better and more 

secure results for response time and synchronization time. However, OpenCV managed to achieve 

more synchronized results when using more synchronization attempts. The work provided an 

understanding of how synchronization is possible for software libraries and the ability to further 

develop tests with NTP and network protocols. 
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Förord  

Efter tre års studier inom programmet är det med erfarenhet och glädje vi har kunnat presenterat 
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1. Inledning 
I kapitlet behandlas information vad examensarbetet grundar sig i, motivering, syftet, 

frågeställningarna som skall besvaras och avgränsningar som gäller. 

 

Vid sportevenemang har det blivit mer och mer populärt att visa upp grafik på skärmar 

föråskådarna i underhållningssyfte men också för att generera intäkter för reklam. I många 

sporter är det givet att ha skärmar som kan visa repriser av spelet. Skärmarna skall kunna visa 

specifik grafik vid specifika händelser under ett evenemang. Detta är kombinerat både för att 

visa händelser i spelet för sporten och för händelser som sker kring evenemanget. Eftersom att 

det finns flera skärmar i de sportarenor där evenemangen sker, finns ett behov av att kunna 

visualisera video och bild på dessa skärmar för att kunna få en maximal upplevelse för 

åskådarna.  

1.1 Motivering 

SportsEditing tillhandhåller system för att visualisera grafik för sportevenemang. Grafiken styrs 

centralt och visualiseras på flertalet skärmar. Tekniken som används för att strömma grafiken 

är dyr och därmed skall en ny teknik implementeras. Därför vill företaget ta fram en ny lösning 

som styr uppspelning av grafik genom att strömma en separat signal till de skärmar som används 

i arenorna från en central enhet till varje enhet som styr skärmarna. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet bygger på att undersöka den effektivaste lösningen för att kunna styra 

uppspelningen av grafik från en enhet till flera andra. Syftet är att detta fortfarande skall kunna 

upprätthålla hög kvalité och att uppspelningen skall kunna triggas igång centralt till alla enheter 

utan någon större fördröjning. Detta är väsentligt då verksamheten bygger på att grafiken skall 

upplevas synkroniserad för varje skärm som grafiken visualiseras på och för att den centrala 

exekveringen skall ske utan upplevd fördröjning. 

1.3 Frågeställning 

 Vilket är det bäst lämpade programvarubiblioteket för uppspelning av grafik i 

jämförelse mellan OpenCV och libVLC? 

o i avseende på svarstid? 

o i avseende på synkronisering? 

1.4 Avgränsning 

 Utrustningen som kommer testas för att spela upp grafik under arbetet stödjer enbart en 

HDMI-anslutning.  

 Enheterna som kommer användas till skärmarna för uppspelning av grafik kommer vara 

minidatorer som använder sig av Linux som operativsystem. 

 Då företagets tidigare lösning använder sig av ett program utvecklat i C++ och 

ramverket Qt, så kommer utvecklingen ske i C++ och Qt i så stor mån som möjligt. 

 Nätverksanslutningen kommer vara trådbunden. 

 Grafiken som spelas upp är video-filer, eftersom det används på företaget. 
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2. Bakgrund  
Specifik information och fakta som gäller för det aktuella examensarbetet.  

2.1 SportsEditing 

Uppdraget kommer att ske hos företaget SportsEditing Sweden AB som är en av de ledande 

aktörerna i Sverige inom att visa grafik vid sportevenemang.1 

2.1.1 Förfogad teknisk utrustning och programvara 

Teknisk utrustning och programvara som är specifik för vad SportsEditing har tillgång till och 

använder. 

2.1.2 SDI-kort 

Nuvarande lösningen som används hos SportsEditing för att strömma grafiken är via ett SDI-

kort (Serial Digital Interface). SDI-kortet används för att skicka videosignaler. SDI-kort 

används enbart i ett professionellt syfte då dem inte krypterar videosignalerna och därför inte 

uppfyller de krav som ställs avseende kopieringsskydd vid användning i 

konsumenttillämpningar. 

Utvecklingen med SDI-kort finns i tre nivåer för att kunna kommunicera. 

 

 Det understa lagret sköter kommunikationen med SDI-kortet. 

 Det mellersta lagret sköter översättningen mellan det översta lagret och det understa 

lagret 

 Det översta lagret sköter implementationen om vad som ska visas på skärmen och hur 

det ska representeras. 

2.1.3 HDMI 

Den nya lösningen för att skicka ut grafiken till skärmarna hos SportsEditing är via HDMI-

kablar (High-Definition Multimedia Interface). 

2.1.4 Minidatorer 

Datorerna som skall användas för uppspelning av grafik och åtkomst till datorn som styrs 

centralt är minidatorer konfigurerade i Linux Debian. 

2.1.5 Qt 

Qt är ett utvecklingsbibliotek som fungerar tillsammans med Windows, Mac OS X och Linux.2 

Qt används för att på ett simpelt sätt bygga upp ett användargränssnitt som håller en hög 

standard.3 Qt är ett stort bibliotek som innefattar många funktioner. Däribland finns delbibliotek 

som hanterar nätverk såväl som grafik. Delbiblioteket för nätverk kan på ett smidigt sätt sätta 

upp socklar för att hantera antingen UDP- eller TCP-trafik.4 Då delbiblioteken utgår ifrån 

samma huvudbibliotek är det smidigt att sammanlänka de olika funktionerna och på så sätt 

skapa ett program med en bra grafik som samtidigt kan hantera nätverkstrafik. 

                                                 

 

 
1 https://www.sportsediting.se/ [Besökt: 2018-05-14] 

2 https://wiki.qt.io/About_Qt [Besökt: 2018-05-14] 

3 https://www.qt.io/ [Besökt: 2018-05-14] 

4 http://doc.qt.io/qt-5/qtnetwork-programming.html [Besökt: 2018-05-14] 

https://www.sportsediting.se/
https://wiki.qt.io/About_Qt
https://www.qt.io/
http://doc.qt.io/qt-5/qtnetwork-programming.html
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2.2  Skärmarktitektur 

På sportevenemang finns det ofta många skärmar installerade bredvid varandra. Varje skärm 

kommer vara kopplad till en specifik minidator som finns placerad bredvid skärmen. Detta 

medför att minidatorerna kommer vara svåråtkomliga för att konfigureras manuellt. Det är 

därför viktigt att minidatorerna kan styras externt och att en säkrad anslutning är etablerad så 

att anslutningen inte kan kapas. 

 

Figur 1 illustrerar hur en central dator är tänkt att skicka signaler till minidatorer som är 

kopplade till en skärm i arenan. I figuren illustreras en mediakub som är en vanlig typ av 

skärmarkitektur för att visualisera grafik för SportsEditing. Detta ställer krav på att 

minidatorerna skall kunna kopplas till skärmarna på ett smidigt sätt. Minidatorerna monteras 

bredvid skärmarna med en HDMI-kabel som mest kan dras 15 meter innan en förstärkare 

behövs.1  

 

 

Figur 1. Systemets nya strömning och uppspelning av grafik. 

 

2.3 Svarstid 

Vid evenemangen används ofta ett körschema som skall triggas igång vid exempelvis pauser i 

det aktuella evenemanget eller under andra typer av pauser före eller efter evenemanget. Då 

                                                 

 

 
1 https://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx#12 [Besökt: 2018-05-14] 

https://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx#12
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visualiseringen triggas igång centralt och skall visualisera grafiken direkt, är det viktigt att hålla 

tidsschemat och ge rätt upplevelse för åskådarna. Därmed behöver uppspelningen triggas igång 

direkt. Därför är svarstiden en variabel att ta hänsyn till.  

 

2.4 Synkronisering 

Det är viktigt att uppspelningen av grafiken är synkroniserad mellan skärmarna för att grafiken 

ska ge rätt upplevelse för åskådarna för evenemanget. Programmet som spelar upp grafiken 

måste alltså vara synkroniserad mellan alla enheter. Detta ställer krav på att den centrala enheten 

synkroniserar alla enheter som är uppkopplade. 
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3. Teori 
Beskriver de teoretiska underlag som används för examensarbetet. 

3.1 Uppspelning av grafik 

Programvarubibliotek som kan användas för uppspelning av grafik.  

3.1.1 OpenCV 

OpenCV är ett programvarubibliotek som är Open Source-utvecklat. OpenCV team (2018) 

beskriver hur biblioteket har stöd för Windows, Linux, Mac OS, iOS och Android. Det är 

utvecklat i programspråken C och C++ men kan även användas i Python och Java. OpenCV har 

ett brett användningsområde och kan användas för bildanalysering såväl som uppspelning och 

modifiering. Bradski och Kaehler (2008) förklarar hur OpenCV är utvecklat för att effektivt 

kunna utnyttja flerkärnade processorer för mediauppspelning och datahantering. Detta eftersom 

flerkärnade processorer kan utnyttja processorbilioteket IPP (Integrated Performance 

Primitives) om det finns tillgängligt. Enligt OpenCV (2015) kan en fil läsas in med hjälp av en 

VideoCapture. Med VideoCapture kan även en filsökväg matas in, men det går även att läsa 

direkt från en ansluten kamera. För att modifiera eller spela upp en video används en Mat. En 

Mat kan läsa men även modifiera bilder från en VideoCapture. Då en Mat enbart kan läsa en 

bild i taget från VideoCapture måste en iteration ske där bild för bild läses in för att läsa eller 

modifiera hela VideoCapture. En av Mats funktioner heter empty() och är till för att undersöka 

om VideoCapture nått slutet av uppspelningen. För att visa bilden som finns lagrad i en Mat på 

skärmen används en funktion som heter imshow(). Imshow() tar två parametrar där den första 

är namnet på fönstret där uppspelningen skall ske och den andra är Mat:en. Fönstret som matas 

in i imshow() kan modifieras på många sätt, däribland dess storlek och position med hjälp av 

funktionerna cvResizeWindow() och cvMoveWindow(). 

3.1.2 libVLC 

Enligt Trojahn et al. (2010) är libVLC ett gynsamt programvarubibliotek då det är kompatibelt 

med många olika mediaformat och går att använda på de flesta välkända operativsystemen.  

LibVLC är skrivet i programspråket C. VideoLAN Wiki (2017) förklarar hur LibVLC är ett 

externt programmeringsbiliotek för att integrera videouppspelningsverktyget VLC, som är en 

mediauppspelare. Då VLC bygger på libVLC finns alla funktioner tillgängliga som finns i VLC 

media player. Enligt VideoLAN (2018) kan LibVLC ladda in en mediafil med hjälp av 

kommandot libvlc_media_new_path() där sökvägen till en mediafil matas in som en parameter. 

För att skapa en mediaspelare matas objektet som returneras från libvlc_media_new_path() in i 

libvlc_media_player_new_from_media() som parameter. Då libVLC har samma funktioner 

som VLC ingår däribland uppspelning. En uppspelning startas genom funktionen 

libvlc_media_player_play() där mediaspelaren skickas in som parameter. För att stoppa 

uppspelningen används funktionen libvlc_media_player_stop() som tar mediaspelaren som 

parameter.  

3.2 Styrning av flera enheter 

För att möjliggöra en styrning mellan den centrala datorn och minidatorerna, måste en 

anslutning upprättas. Kurose och Ross (2013) beskriver hur en anslutning mellan en central 

enhet till flera andra enheter går att sätta upp i form av client-server architecture där klienten 

kommunicerar genom att skicka en förfrågan till servern som sedan svarar.  
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3.2.1 TCP  

Dataöverföringsprotokollet TCP använder sig av en pålitlig kommunikation av protokoll mellan 

klient och server vilket beskrivs av Kurose och Ross (2013). Genom trevägs-

handskakningsmetoden som sker för att sätta upp anslutningen, kan data som skickas via en 

socket som etablerats mellan avsändare och mottagare. Detta utan att vara medveten om 

mottagarens IP-adress. Samtidigt måste den som skickar data etablera en socket, dels för att 

etablera anslutningen och för att skicka data. I ett client-server architecture-scenario med flera 

klienter skulle det innebära att servern måste skapa många socket-anslutningar som måste vara 

anslutna för att kunna skicka data. Madhuri et al. (2016) tar upp fördelarna med TCP, vilket 

hänvisar till faktumet att det data som skickas är pålitligt vid en säker anslutning. Detta visas 

även i [4, Tab. 1] med bra resultat för PLR, PDR och Throughput. Den stora nackdelen med 

TCP är att eftersom det data som tas emot skall vara strikt det som skickas, finns en stor risk 

för fördröjning vid nätverksfel eller packet-loss. Detta styrks delvis också av Khalil Afzal et al. 

(2007). Detta går även att se i form av ETE Delay som i jämförelse med UDP är aningen sämre. 

Det är alltså större chans för fördröjning med en TCP-anslutning i jämförelse med UDP.   

3.2.2 UDP 

Dataöverföringsprotokollet UDP använder sig av kommunikation som inte behöver ha en aktiv 

anslutning mellan avsändare och mottagare. UDP använder sig av en opålitlig kommunikation 

och ger ingen garanti att informationen som skickas kommer fram, vilket beskrivs av Kurose 

och Ross (2013). Madhuri et al. (2016) hänvisar till att fördelarna med UDP är broadcast och 

multicast eftersom UDP inte måste kontrollera informationen som skickas är strikt korrekt eller 

etablera socket-anslutningar för specifika IP-adresser. Detta visas även tydligare i [4, Tab. 1] 

där UDP presterar bra för ETE Delay och Jitter. Nackdelen är just att informationen som skickas 

inte garanteras att komma fram och vid användning av anslutningen så beräknas fler packet-

loss i jämförelse med TCP. Detta beskrivs tydligare i [4, Tab. 1] med PDR, PLR och 

Throughput. 

 

 

© [2016] IEEE 

Tabell 1. Prestandajämförelse mellan TCP, UDP och SCTP i ett trådbundet nätverk. 

3.3 Synkronisering 

Svarstiden för flera uppspelningar kan skilja sig. Detta kan bero på att nätverksanslutningen 

eller bakgrundsprocesser fördröjer uppspelningen på en dator. Därmed är det viktigt att kunna 

synkronisera uppspelningen samtidigt som den sker. Trubiü et. Al (2010) förklarar hur 

synkroniseringen kan ske via NTP. Servern skickar ut en signal med en framtida tidsstämpel till 

alla klienter. När klienterna får tidsstämpeln skickar dem tillbaka det bildnummer som spelas 
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vid den tidpunkten. Servern kan då jämföra alla bildnummer och be klienterna som har fördröjd 

uppspelning att hoppa över bilder till dess att uppspelningen är i fas med den klients 

uppspelning som har högst värde tidsmässigt. För detta brukar NTP användas. Anledningen till 

detta är att det sällan går att skicka data tillräckligt snabbt via en internetanslutning för att få 

klienterna att svara exakt samtidigt.  

 

3.4 Svarstid 

Tiden för uppspelning kan mätas på olika sätt.  Rapida Systems Ltd (2010) beskriver skillnaden 

mellan svarstid och exekveringstid. Exekveringstid är tiden en körning använder sig av 

processorn. Därmed går det också anta att tidsskillnaden för varje körning kommer skilja sig 

om programmen ser olika ut. Svarstid är tiden det tar från en körning startar till att det faktiskt 

avslutas eller avbryts.  

3.5 Empiriska mätningar 

Kitchenham et. al (2002) tar upp riktlinjer att förhålla sig till när man tar fram empiriska resultat 

gällande mjukvaruutveckling. Dem tar upp hur man läser resultat på ett så forskningsbaserat 

sätt som möjligt och vilka metoder för att uppnå det. En aspekt är att inte vinkla ett resultat så 

att testpersoner förväntar sig ett specifikt uppnått resultat. Det är därför viktigt att enbart ge 

grundläggande information om studien innan testet och inte fortsätta kommunicera när testet 

pågår. Detta eftersom det finns risk att informationen som ges då är baserad på vad som sker i 

testet. Genom att enbart ge information innan testet, ger testpersonen ett mer objektivt resultat. 

 

Vid visualisering av video påverkas inte alltid den som tittar på det som sker i mitten av videon, 

detta beskrivs av Deng et al. (2008). Utmärkande skillnader vid kanterna av en video kan ibland 

påverkas mer.  
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4. Metod 
Vilka metoder som används i examensarbetet och hur arbetet gått tillväga. Arbetet delades upp 

i en förstudie, implementationsfas och en testningsfas. I förstudien gjordes tester för att få bättre 

uppfattning till implementationsfasen. Vid implementationsfasen utvecklades tre olika program 

för att kunna testa programbiblioteken och olika inställningar specifikt för svarstid och 

synkronisering. I testningsfasen testades de olika implementationerna som utvecklats. 

4.1 Förstudie 

För att kunna få kunskap om när en person ser skillnad på fördröjningar av flera uppspelningar 

gjordes empiriska mätningar. Detta för att kunna få en uppfattning om vilken omfattning 

uppspelningar med fördröjning påverkas för en åskådare under ett sportevenemang. Detta ger 

en tydligare aspekt om hur viktigt det är med fördröjningar och synkronisering, och till vilken 

grad videon behövs synkroniseras.  

 

För att testa skillnaden spelades två identiska videoklipp upp sida vid sida. Sex testpersoner 

valdes som åskådare för att undersöka videoklippen under uppspelningen. Fyra av personerna 

hade ingen nämnvärd erfarenhet av videouppspelning. Två av personerna hade goda 

videouppspelningserfarenheter som antogs påverka så att de fick ett bättre resultat på testerna. 

Videoklippet som valdes för mätningen innehöll en hockeysekvens för att kunna göra testet mer 

scenariobaserat. Videon valdes också i avseende på att ha tydliga förändringar som skedde i 

kanterna och centralt av videon eftersom åskådare kan märka de största skillnaderna på båda 

ställena enligt Deng et al. (2008).  

 

Först spelades de två videoklippen upp utan någon fördröjning, för att personerna skulle kunna 

referera till videoklipp utan fördröjning. När uppspelningen var klar startades nästa 

uppspelning. Vid varje uppspelning adderades en fördröjning på ett av klippen. Uppspelningen 

fortsatte till dess att åskådaren kunde urskilja en skillnad på videoklippen och nämnde då detta. 

Som Kitchenham et. al (2002) beskriver så bör inte testpersonerna ges några instruktioner under 

testet. Därmed fick testpersonerna endast grundläggande information för testet innan, för att 

inte leda in testpersonerna till ett specifikt resultat. 

4.2 Utveckling 

För att kunna testa programvarubibliotekens svarstid och synkronisering behövdes flera 

program skapas för att kunna göra mätningar på. Dels behövdes ett delprogram för att kunna 

spela upp video och ett delprogram som kunde exekvera uppspelningen över ett nätverk till 

flera datorer. 

4.2.1 Uppspelning 

Uppspelning av video utvecklades genom kraven att den skulle gå att exekvera en video relativt 

snabbt, det vill säga med en så kort svarstid som möjligt. Programmet skulle även gå att trigga 

igång på ett simpelt sätt för att kunna förenkla processen att vidareutveckla exekveringen över 

nätverk. För att kunna testa programmet behövdes det vara möjligt att kunna exekvera 

programmet ett stort antal gånger under kort tid utan att påverkas av funktionalitet som inte var 

nödvändigt för körningen. Därmed var kravet att undvika funktionalitet som var onödig för 

programmets körning, det vill säga att spela upp video och hålla uppspelningen konsekvent. 

Grunden för uppspelningsprogrammet illustreras i figur 2. När programmet exekveras så hämtar 

programmet den fil som angetts som en textsträng. Videofilen måste alltså finnas lokalt.  
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Figur 2. Uppspelning av video. 

4.2.2 Uppspelning med OpenCV 

För att göra en uppspelning av video med OpenCV användes VideoCapture för att kunna läsa 

in mediaformatet. Specifikt med lösningen för OpenCV är att den läser in varje bildruta till en 

matris Mat för att kunna hantera uppspelningen. Detta illustreras i figur 3. För att ställa in 

korrekt uppspelningshastighet används en fördröjning i varje iteration. Fördröjningen i detta 

fall är i millisekunder. Då koden inte exekveras omedelbart innebär detta en fördröjning, vilket 

gör det svårt att ställa in en specifik uppspelningshastighet. För att kringgå problemet mäts tiden 

det tar för att exekvera koden. Därmed kan fördröjningen som angetts subtraheras med den 

uppmätta exekveringstiden. På så sätt undviks att exekveringstiden är en icke-konsekvent 

fördröjning för uppspelningen. 

 

 

 

Figur 3. Kodexempel för uppspelning med OpenCV. 
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4.2.3 Uppspelning med libVLC 

Uppspelningen via libVLC sker genom att länka till en fil för uppspelning. Med hjälp av filen 

skapas en mediauppspelare. Uppspelningen kan sedan startas. Uppspelningen sker asynkront 

och pågår fram tills dess att koden når ett avbryts-kommando för den tråd som programmet 

exekveras på. Koden för en uppspelning illustreras i figur 4. Vid utveckling av programmet så 

valdes att använda usleep för att kunna fungera i rätt utvecklingsmiljö och –språk. Därmed 

inaktiveras tråden tillfälligt. För usleep angavs tidslängden för videon. När tråden sedan 

aktiverades igen kördes ett kommando för att avbryta uppspelningen. 

 

Figur 4. Kodexempel för uppspelning med libVLC. 

 

4.2.4 Uppspelning över nätverk 

För att kunna testa en lösning för justerad synkronisering behövdes en server-client architecture 

användas som Kurose och Ross (2013) beskriver. Där den centrala datorn agerar som en server 

som skickar anrop till klienterna. Eftersom utvecklingen skedde i Qt fanns endast möjlighet att 

utveckla programmet med UDP och TCP som nätverksprotokoll. Madhuri et al. (2016) 

beskriver hur fördelarna med UDP är bra ETE Delay och Jitter, men som är sämre för TCP. 

Kraven för testprogrammen är bra svarstid och låg fördröjning och det följer även 

frågeställningen för arbetet. Servern skall också kunna skicka ut ett anrop till flera klienter 

samtidigt. Detta medför att det finns en större risk för fördröjning med TCP eftersom den i 

sådana fall måste säkerställa anslutningen till alla klienter, detta beskrivs av Kurose och Ross. 

Därmed så valdes UDP som nätverksprotokoll för programmet och osäkerheten för packet-loss 

bortsågs.  

 

Vid utvecklingen av programmet etablerades klienterna upp på ett simpelt sätt där klienten band 

sig till en port och väntade på inkomna meddelanden. Detta beskrivs översiktligt i figur 5 där 

klienten är nämnd som Receiver. Vid ett inkommande meddelande lästes meddelandet av som 

innehöll videofilen. Genom att ha videofilen tillgänglig lokalt på klienten kunde 
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uppspelningsprogrammet triggas igång vid inkommande meddelande och då starta en 

uppspelning med antingen OpenCV eller libVLC. När uppspelningen blev klar undersöktes 

nätverksbuffern, om något mer meddelande låg på kö. Om ett meddelande låg på kö påbörjades 

uppspelningen för det meddelandet efter den pågående uppspelning, annars gick klienten 

tillbaka till vänteläget vilket illustreras i figur 6. 

 

 

Figur 5. Uppspelning av video över nätverk. 

 

 

Figur 6. Användargränssnitt för nätverksklienten. 

 

Servern utformades för att både kunna skicka och ta emot meddelanden över en UDP-

anslutning. I figur 5 beskrivs översiktligt hur servern kommunicerar med klienten, där servern 

är benämnd som Sender. För att kunna skicka meddelanden till klienterna användes start-

knappen som illustreras i användargränssnittet i figur 7. När knappen aktiverades skickade 

servern ett meddelande till alla enheter på nätverket via en given port. Anledningen till att 

servern även kan läsa meddelanden är för att kunna hantera synkronisering. Då servern både 

läser och skickar meddelanden är det viktigt att servern inte läser sina egna meddelanden. För 

att undvika det, skickade servern med ”server" på slutet av textsträngen. 

 

 

Figur 7. Användargränssnitt för nätverksservern.  
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4.2.5 Synkronisering 

För att kunna mäta synkroniseringen för programvarubiblioteken utvecklades programmet för 

uppspelning över nätverk ytterligare. Detta för att kunna hantera synkronisering mellan server 

och flera klienter. I figur 8 beskrivs översiktligt hur synkroniseringen mellan server och klient 

fungerade. Som Trubiü et. Al (2010) beskriver är det möjligt att synkronisera flera 

uppspelningar med hjälp av en server-client architecture. Efter att klienterna tog emot 

textsträngen med videofilen som skulle spelas upp, väntade de även på ytterligare ett anrop från 

servern. Anropet angav klienterna att synkronisera. Trubiü et. al beskriver att NTP används för 

att säkerställa en bättre synkronisering, men på grund av tidsbrist testades en lösning utan NTP. 

Eftersom klienterna var uppkopplade på samma nätverk som servern gick det ändå att anta en 

hög pålitlig synkronisering enligt Trubiü et. al. Detta eftersom signalerna över ett lokalt nätverk 

medförde en minimal fördröjning. När anropen från servern tagits emot av klienterna skickade 

klienterna tillbaka ett meddelande till servern med namnet på klienten samt vilken bild/tid som 

spelades upp just för uppspelningen. Servern lyssnade sedan på antal svar för antalet klienter 

som var uppkopplade. När det sista svaret tagits emot så jämförde servern sedan svaren. 

Jämförelsen gick ut på att undersöka vilken av klienterna som låg längst fram i uppspelningen 

tidsmässigt. De andra klienterna fick därefter ett anrop från servern med tidsskillnaden mellan 

sin egen uppspelning och den klienten med uppspelningen längst fram tidsmässigt. När 

klienterna fick svar av servern jämfördes namnet på det inkomna meddelandet med dess egna. 

Stämde namnen överens så justerade klienten uppspelningen och ignorerade bilder/tid för att 

hamna synkroniserat. Både sista meddelandet till servern och sista meddelandet till klienterna 

skickades då med namn för klient och server för att säkerställa att meddelandena togs emot av 

rätt enhet. 

 

Eftersom att lösningarna OpenCV och libVLC skiljde sig gällande justeringen för att hamna 

synkroniserat, använde servern en generell lösning för att hantera både tidsskillnad och skillnad 

för bildrutor.  

 

 

Figur 8. Synkronisering vid uppspelning av video 

4.2.6 Synkronisering med OpenCV 

Eftersom OpenCV använder sig av bildrutor för att justera var i uppspelningen som videon 

befinner sig, måste förskjutningen anges i bildrutor. För att förflytta en uppspelning framåt med 

OpenCV lästes bilderna in, men utan att spelas upp. Därmed kunde en efterliggande 

uppspelning hamna i samma fas som en annan uppspelning. Detta eftersom det då tar kortare 

tid att bara läsa in bilden utan att visa den. Men då det fortfarande tar tid att läsa in bilder 

kommer den efterliggande uppspelningen inte hamna helt synkroniserat med den klienten som 

är längst fram tidsmässigt i uppspelningen om det är stor tidsskillnad mellan de olika 

uppspelningarna.  
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4.2.7 Synkronisering med libVLC 

För att justera tiden för en uppspelning med libVLC användes funktionen 

libvlc_media_player_set_position(), som sätter positionen direkt i uppspelningen där 

uppspelningen skall fortsätta. Till skillnad från OpenCV så använder sig libVLC inte av bilder 

för att sätta position, i stället anges vilken del av videon som uppspelningen var angiven, 0% 

till 100%. 

4.3 Testning 

För att kunna testa programvarubiblioteken för genom specifika programmen som utvecklats, 

så användes tre olika testscenarion, mätningar för svarstid, empiriska mätningar för två 

uppspelningar och justerad synkronisering över nätverk för flertalet synkroniseringar. 

4.3.1 Svarstid för lokal uppspelning 

För att testa hur väl OpenCV och libVLC presterade i avseende på tid testades de två 

programvarubiblioteken separat för att kunna jämföra resultaten. Mätningarna gjordes med 

svarstid som beskrivs enligt Rapida Systems Ltd (2010). Detta eftersom tiden som ville uppnås 

var tiden från att uppspelningarna körs till att de avslutas eller avbryts. Testningen gick ut på 

att mäta svarstiden för biblioteken vid uppspelning av video. För testet användes 

uppspelningsprogrammen som skapats för att göra uppspelning lokalt för OpenCV och libVLC. 

Mätningen gjordes från att programmen startades till att programmet hade etablerat en 

uppspelning, därefter avbröts uppspelningen för att kunna göra mätningarna snabbare. 

Svarstiden mättes med chrono. Tiden för varje körning sparades på en ny rad i en extern fil. Ett 

skript exekverade programmet 500 gånger för att få in tillräckligt många mätvärden för att 

kunna urskilja tydliga mönster för mätningarna. För att utvärdera hur de olika biblioteken 

påverkades av uppspelningen av videofilen, testades varje bibliotek med tre olika format. De 

format som testades var 480p, 720p, 1080p. Videofilerna var identiska förutom gällande 

upplösningen. 

 

För att utvärdera hur bra de två biblioteken agerade i avseende på svarstid undersöktes 

differensen mellan de olika svarstiderna. Dels undersöktes hur låg svarstid de olika biblioteken 

kunnat mäta. Men också huruvida svarstiderna var jämna, för att kunna uppskatta inom vilket 

område en normal svarstid för respektive bibliotek befann sig.  

4.3.2 Synkroniseringstid 

För att få en uppfattning om tiden det tar för en synkronisering med programvarubiblioteken, 

gjordes mätningar för att förskjuta en uppspelning. För att testa detta exekverades körningar för 

ett uppspelningsprogram, men utan att spela upp videon. Videofilen lästes enbart in. Tiden 

mättes med chrono och programmet kördes 500 gånger för respektive programvarubibliotek 

med tre olika upplösningar, 480p, 720p och 1080p. Tidsmätningen innefattade enbart just 

inläsningen, initiering av programmet bortsågs. Filerna som testades var identiska i alla aspekter 

förutom upplösningen. 

 

För OpenCV lästes 100 bilder in för varje exekvering. För att förflytta en uppspelning libVLC 

utfördes samma test, men för att förflytta uppspelningen till vad som motsvarar 100 bilder i 

libVLC användes funktionen libvlc_media_player_set_position(). Med funktionen anges 

positionen i uppspelningen procentuellt där 0% är början av videofilen och 100% är slutet av 

videofilen. Nedanför beskrivs ekvationen för att veta var libVLC ska sätta sin position för att 

motsvara samma position i videofilen som motsvarar 100 inlästa bilder i OpenCV. 
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 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 =  𝑁𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 +
(

𝐵𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑙ä𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑗 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑝𝑝

𝐵𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑
)

𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑎𝑣 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑘𝑙𝑖𝑝𝑝
  

 

Videofilen som användes för testningen var 21 sekunder och hade en uppspelningshastighet på 

25 bilder per sekund. Då positionen sätts direkt blir den nuvarande positionen 0. Detta ger 

uträkningen: 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 = 0 +

100
25
21

= 0.19047619047619 ~ 19%  

 

4.3.3 Justerad synkronisering över nätverk 

För att kunna testa den justerade synkroniseringen för programvarubiblioteken användes 

funktionaliteten som skapades för att kunna synkronisera uppspelning mellan server och 

klienter. Genom att testa synkroniseringen går det att ta reda på hur programvarubiblioteken 

hanterar försöken till synkronisering. 

 

För att testa hur väl synkroniseringen fungerade startades en uppspelning på två olika klienter. 

Fördröjningen för libVLC initierades till 4 sekunder vilket resulterade i 100 bilders fördröjning 

för OpenCV, då videoklippet som testades hade en bildhastighet på 25 bilder/sekund. När båda 

uppspelningarna fortlöpte utfördes fem manuella synkroniseringsjusteringar som utfördes 10 

gånger för respektive programvarubibliotek. Vid varje synkronisering räknade programmet för 

servern om tidsskillnaden för de båda uppspelningarna som skickats servern. Tidsskillnaden 

användes sedan som mätvärde och antecknades ned. Videoklippet som den justerade 

synkroniseringen utfördes på hade upplösningen 1080p, detta eftersom testet tog lång tid att 

utföra. 

 

Anledningen till att den justerade synkroniseringen utfördes mer än en gång är på grund av att 

det tar fler synkroniserings försök för OpenCV i jämförelse med libVLC för att uppnå lägsta 

värden för synkronisering.  
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5. Resultat 
Nedan följer resultaten för de mätningar och tester som utförts och presenterats under metoden.  

5.1 Förstudie med empirisk mätning av uppspelningar 

Tabell 2 illustrerar resultaten från en empirisk studie där 6 testpersoner fick undersöka två 

identiska videoklipp som spelades upp vid sida vid sida. Vid varje uppspelning ökade 

fördröjningen på ett av klippen. När testpersonen kunde urskilja skillnaden stoppades testet. 

Två av testpersonerna jobbar som videoredigerade och är markerade med * då dem har 

erfarenhet att lägga märke till små detaljer i ett videoklipp. Tabellen visar ett minsta värde på 

0.04 sekunder och ett största värde på 0.16 sekunder. Båda testpersonerna som hade erfarenhet 

av att märka subtila skillnader i uppspelningar märkte skillnad redan på 0.04 sekunder. 

 

 Fördröjning [sekunder] 

Testperson 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 

1 x     

2    x  

3    x  

4  x    

*5 x     

*6 x     

*God erfarenhet av videouppspelning 

Tabell 2. Empirisk undersökning av två uppspelningar. 

5.2 Svarstid för lokal uppspelning 

Beskriver de mätningar som utförts vid lokal uppspelning. 

5.2.1 OpenCV 

Figur 9 visar hur OpenCV får en högre svarstid vid högre upplösning. Det går även urskilja att 

differensen mellan den minsta och största svarstiden är relativt stor sett till sekunder. 

Procentuellt sett är differensen liten mellan de minsta värdena och det högsta värdena. 
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Figur 9. Stapeldiagram av minsta och högsta svarstiden för 500 uppspelningar med OpenCV. 

 

Figur 10 visar sambandsdiagrammet för OpenCV vid en uppspelning av en videofil med 

upplösningen 480p. Från figur 10 går det tydligt urskilja en spridning i resultatet. Där de flesta 

mätvärden ligger kring samma värden och endast ett fåtal skiljer sig från detta och kräver en 

längre svarstid.  
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Figur 10. Sambandsdiagram av 500 uppspelningar i 480p med OpenCV. 

 

Figur 11 visar sambandsdiagrammet för OpenCV vid en uppspelning av en videofil med 

upplösningen 720p. Från figur 11 går det tydligt urskilja en spridning i resultatet. Där det 

förekommer avstickande resultat som kräver både längre/kortare tid än medelvärdet.  

 

Figur 11. Sambandsdiagram av 500 uppspelningar i 720p med OpenCV. 
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Figur 12 visar sambandsdiagrammet för OpenCV vid en uppspelning av en videofil med 

upplösningen 1080p. Från figur 12 går det urskilja två horisontella spalter med resultat. De två 

spalterna innefattar spridning i mätvärdena i båda riktningarna från medelvärdet.  

 

 

Figur 12. Sambandsdiagram av 500 uppspelningar i 1080p med OpenCV. 

5.2.2 libVLC 

Figur 13 visar hur libVLC har samma svarstid oberoende av vilken upplösning som testas. Det 

går även urskilja att differensen mellan den minsta och största svarstiden är relativt liten sett till 

sekunder. Procentuellt sett är differensen stor mellan de minsta värdena och högsta värdena. 
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Figur 13.  Stapeldiagram av minsta och högsta svarstiden för 500 uppspelningar med libVLC. 

 

Figur 14 visar sambandsdiagrammet för libVLC vid en uppspelning av en videofil med 

upplösningen 480p. Från figur 14 går det tydligt urskilja en spridning i resultatet. Där det 

förekommer avstickande resultat som kräver både längre/kortare tid än medelvärdet.  
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Figur 14. Sambandsdiagram av 500 uppspelningar i 480p med libVLC. 

 

Figur 15 visar sambandsdiagrammet för libVLC vid en uppspelning av en videofil med 

upplösningen 720p. Från figur 15 går det tydligt urskilja en spridning i resultatet. Där det 

förekommer avstickande resultat som kräver både längre/kortare tid än medelvärdet.  

 

 

Figur 15. Sambandsdiagram av 500 uppspelningar i 720p med libVLC. 

Figur 16 visar sambandsdiagrammet för libVLC vid en uppspelning av en videofil med 

upplösningen 1080p. Från figur 16 går det tydligt urskilja en spridning i resultatet. Där det 

förekommer avstickande resultat som kräver både längre/kortare tid än medelvärdet.  
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Figur 16. Sambandsdiagram av 500 uppspelningar i 1080p med libVLC. 

5.3 Synkronisering över nätverk 

Beskriver de tester och mätningar som gjorts för synkronisering. 

5.3.1 Testning synkroniseringstid med OpenCV 

Figur 17 visar hur OpenCV får en högre synkroniseringstid vid högre upplösning. Det går även 

urskilja att differensen mellan den minsta och största svarstiden är relativt stor sett till sekunder. 

Procentuellt sett är differensen liten mellan de minsta värdena och det högsta värdena. 
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Figur 17.  Stapeldiagram av minsta och högsta synkroniseringstiden för 500 uppspelningar 

med OpenCV. 

 

Sambandsdiagrammet på figur 18 visar tider det tog för att läsa in 100 bildrutor utan att spela 

upp dem i OpenCV med en videofil med upplösningen 480p. Mätvärdena har en spridning med 

fler avstickande resultat som är större än medelvärdet 
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Figur 18. Sambandsdiagram av 500 exekveringar där 100 bildrutor läses in utan att spelas upp 

i 480p med OpenCV. 

 

Sambandsdiagrammet på figur 19 visar tider det tog för att läsa in 100 bildrutor utan att spela 

upp dem i OpenCV med en videofil med upplösningen 720p. Mätvärdena har en spridning med 

fler avstickande resultat som är större än medelvärdet.  

 

 

Figur 19. Sambandsdiagram av 500 exekveringar där 100 bildrutor läses in utan att spelas upp 

i 720p med OpenCV. 
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Sambandsdiagrammet på figur 19 visar tider det tog för att läsa in 100 bildrutor utan att spela 

upp dem i OpenCV med en videofil med upplösningen 1080p. Mätvärdena har en spridning 

med avstickande resultat som är både mindre och större än medelvärdet.  

 

 

 

Figur 20. Sambandsdiagram av 500 exekveringar där 100 bildrutor läses in utan att spelas upp 

i 1080p med OpenCV. 

5.3.2 Testning synkroniseringstid med libVLC 

Figur 21 visar hur libVLC har samma synkroniseringstid oberoende av vilken upplösning som 

testas. Det går även urskilja att differensen mellan den minsta och största svarstiden är relativt 

liten sett till sekunder. Procentuellt sett är differensen stor mellan de minsta värdena och högsta 

värdena. 
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Figur 21. Stapeldiagram av minsta och högsta synkroniseringstiden för 500 uppspelningar med 

libVLC. 

 

Figur 22 visar ett sambandsdiagram över hur lång tid det tar att förflytta sig framåt i en 

uppspelning lika lång tid som 100 bilder motsvarar för OpenCV med libVLC på en 

videouppspelning med upplösningen 480p. Sambandsdiagrammet urskiljer en spridning där 

nästan alla mätvärden ligger på samma nivå.  
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Figur 22. Sambandsdiagram för 500 exekveringar över tid det tar för att förflytta fram 

uppspelningen 19% vilket motsvarar 100 bilder i 480p med libVLC. 

 

Figur 23 visar ett sambandsdiagram över hur lång tid det tar att förflytta sig framåt i en 

uppspelning lika lång tid som 100 bilder motsvarar för OpenCV med libVLC på en 

videouppspelning med upplösningen 720p. Sambandsdiagrammet urskiljer en spridning där 

nästan alla mätvärden ligger på samma nivå. 
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Figur 23. Sambandsdiagram för 500 exekveringar över tid det tar för att förflytta fram 

uppspelningen 19% vilket motsvarar 100 bilder i 720p med libVLC. 

 

Figur 24 visar ett sambandsdiagram över hur lång tid det tar att förflytta sig framåt i en 

uppspelning lika lång tid som 100 bilder motsvarar för OpenCV med libVLC på en 

videouppspelning med upplösningen 1080p. Sambandsdiagrammet urskiljer en spridning där 

nästan alla mätvärden ligger på samma nivå.  

 

 

Figur 24. Sambandsdiagram för 500 exekveringar över tid det tar för att förflytta fram 

uppspelningen 19% vilket motsvarar 100 bilder i 1080p med libVLC. 

5.3.3 Justerad synkronisering över nätverk med OpenCV 

Figur 25 visar synkroniseringsdifferensen mellan två olika uppspelningar. Den ena 

uppspelningen började med en differens på 4 sekunder vilket motsvarar 100 bilder. Testet med 

fem justerade synkroniseringar utfördes 10 gånger och det vertikala gråa strecket vid varje 

mätdata visar intervallet av resultaten för respektive synkroniseringsförsök. Mätdatat är ett 

medelvärde av alla tester för just den synkroniseringen. Linjediagrammet går att tolka som 

logaritmisk, där störst förändring sker vid den första synkroniseringen för att sedan bli minskade 

förändringar. Det maximala värdet är ursprungsfördröjningen på 4 sekunder och det minimala 

värdet är runt 0. Första synkroniseringen är startvärdet. 
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Figur 25. Linjediagram över 10 exekveringar där en justerad synkronisering utfördes 5 gånger 

på ett videoklipp i 1080p med OpenCV 

5.3.4 Justerad synkronisering över nätverk med libVLC 

Figur 26 visar synkroniseringsdifferensen mellan två olika uppspelningar. Den ena 

uppspelningen började med en differens på 4 sekunder vilket motsvarar ungefär 19% av det 

testade videoklippet. Testet med fem justerade synkroniseringar utfördes 10 gånger och det 

vertikala strecket vid varje mätdata visar intervallet av resultaten för respektive 

synkroniseringsförsök. Själva mätdatat är ett medelvärde av alla tester för just den 

synkroniseringen. Linjediagrammet visar en stor förändring vid den första synkroniseringen 

men, därefter ges en varierad mätdata konsekvent mellan 0-0,4.Första synkroniseringen är 

startvärdet. 
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Figur 26. Linjediagram över 10 exekveringar där en justerad synkronisering utfördes 5 gånger 

på ett videoklipp i 1080p med libVLC 
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6. Diskussion 
Resultatet som framkommit diskuteras och analyseras. Metoden diskuteras också för brister, 

replikerbarhet, reliabilitet och validitet. Även källkritik diskuteras för teorin som använts. 

6.1 Resultat 

Resultatet för de mätningar och tester som gjorts diskuteras och analyseras. Kapitlet är uppdelat 

mellan de program som delutvecklats och testningen/mätningen med dessa. 

6.1.1 Förstudie med empirisk mätning av uppspelningar 

Märkbart för den empiriska mätningen är att intervallet för resultaten skiljer sig från 0,04 till 

0,16 sekunder. Där även personer utan någon tidigare specifik erfarenhet av videouppspelning 

lyckades märka den lägsta fördröjningen som testades. Låga resultat för mätningen indikerar 

att det är väsentligt att uppspelningarna spelas upp utan fördröjning eller helt synkroniserat 

eftersom det enligt resultaten påverkas på låga nivåer för ett videoklipp. Skulle detta sättas i 

relation till ett sportevenemang där videoklipp visas flera gånger och möjligtvis under längre 

tid finns risken att fördröjningen märks av någon gång för fler personer.  

 

Resultaten visar samtidigt att båda testpersonerna som hade god erfarenhet av videouppspelning 

kunde urskilja en skillnad redan vid den lägsta nivån av fördröjning. Det var förväntat att den 

erfarenheten skulle ha en påverkan och fördröjning skulle upptäckas tidigare. De övriga 

testpersonernas resultat är mer utspridda och krävde en större fördröjning för att kunna urskilja 

en skillnad, vilket också förväntat. Detta eftersom testet endast skedde en gång och påverkan 

på hur en person reagerar kan bero på var den kollade och även vilket tillstånd personen var för 

dagen. 

6.1.2 Svarstid för lokal uppspelning 

Testerna för OpenCV visar tydligt att svarstid har en korrelation till upplösningen på videofilen 

som spelas upp. Att spela upp ett klipp i 480p motsvarande 1080p avspeglar sig i en ökad 

svarstid på mer än 200%. Att svarstiden blir högre korrelerar även med ett större intervall på 

svarstider där spridningen för 480p endast var 0.03 sekunder medan för 1080p hade den ökat 

till 0.06 sekunder. 

 

För libVLC saknas det en korrelation mellan svarstid och upplösning gällande den videofilen 

som spelas upp. Mätvärdena för 1080p är nästan identiska som för 720p och 480p. Även 

spridningen på svarstiderna visar sig vara konsekventa för libVLC. Då uppspelningen skall vara 

möjlig att starta på flera datorer samtidigt är det kritiskt att uppspelningen startar synkroniserat. 

Är svarstiden för uppspelningsprogrammet jämn är chansen större att uppspelningen startar 

synkroniserat för alla datorer. 

 

Resultaten visar därmed hur libVLC presterar bättre oberoende på upplösning av video, vilket 

är förväntat då libVLC i grunden är gjort för att hantera uppspelningar. OpenCV är ett bibliotek 

som är gjort för fler olika typer av användning och därmed är det möjligt att fokus inte ligger 

på att biblioteket utnyttjar videouppspelning på samma sätt som libVLC och som i detta fall får 

högre svarstid med högre upplösning. Eftersom det är stor sannolikhet att standarden för 

videoupplösning kommer öka i framtiden, är det väsentligt att ett bibliotek inte tar märkbart 

högre svarstid för att starta en uppspelning med högre upplösning.  
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6.1.3 Testning synkroniseringstid 

Resultaten för att läsa in 100 bilder utan att visa upp dem med hjälp av OpenCV visar att det 

går betydligt mycket snabbare att läsa in 100 bilder med upplösningen 480p än 1080p. 

Skillnaden i tid mellan inläsningen i tid mellan 480p och 1080p skiljer sig med nästan 300%. 

 

Resultaten för att sätta positionen i uppspelningen ekvivalent till 100 bilder framåt från den 

nuvarande positionen med hjälp av libVLC, visar att det nästan tar exakt lika lång tid att sätta 

positionen för alla upplösningar som testats; 480p, 720p och 1080p. 

 

Därmed går det anta enligt dessa mätvärden, att en ökande upplösning för videoformatet skulle 

påverka OpenCV nämnvärt och öka synkroniseringstiden ytterligare. Med libVLC är det ingen 

nämnvärd påverkan för testning med olika upplösningar gällande tiden i sekunder. Därmed går 

det att anta att en högre upplösning inte får lika stor påverkan. Dock ökar fortfarande tiden 

procentuellt sett för de båda i hög grad och det bör inte bortses.  

 

Sambandsdiagrammen för testerna med libVLC visar också på att libVLC håller en jämn 

synkroniseringstid. Detta är ett positivt resultat som gör det enklare att kunna hålla en 

konsekvent synkronisering, då det är större chans att det går att förlita sig på ett visst mätvärde 

vid utveckling av program. 

 

Tiden det tar för att läsa in utan att spela upp, påverkar OpenCV mer än libVLC. Detta eftersom 

OpenCV måste göra det sekventiellt, vilket fördröjer uppspelningen den tiden det tog att utföra 

det. LibVLC däremot hanterar uppspelningen asynkront vilket medför att tiden det tar att utföra 

uppspelningen inte spelar någon roll. 

6.1.4 Justerad synkronisering över nätverk 

Då synkroniseringen över nätverk går ut på att få uppspelningarna så synkroniserade som 

möjligt, är ett så lågt resultat som möjligt eftertraktat eftersom det visar att uppspelningarna har 

små eller inga tidsskillnader alls. Resultaten visar att det för OpenCV tar några justerade 

synkroniseringsförsök innan uppspelningarna är helt synkroniserade och att för varje utförd 

synkronisering förbättras resultatet. LibVLC kan däremot synkronisera uppspelningarna direkt. 

Men efter den initiala synkroniseringen sker ingen förändring av resultatet för varje utförd 

synkronisering, vilket går att tolka i figur 26. Därmed går det går att anta libVLC når sin lägsta 

nivå eftersom resultaten inte skiljer sig och ett mönster syns för försök 2-5. I figur 25 går det 

att urskilja hur OpenCV kan nå lägre resultat efter ett antal justerade synkroniseringar. OpenCV 

kan alltså nå lägre resultat än libVLC men behöver flertalet justerade synkroniseringar för att 

nå dessa nivåer. 

 

Utifrån testerna för synkroniseringstid går det urskilja att libVLC kan synkronisera mycket 

snabbare än OpenCV. Samtidigt som libVLC också synkroniserar till relativt låga nivåer på 

färre antal försök, medan OpenCV tar det något mer försök och gör det i mindre steg 

tidsmässigt.  är förväntat då libVLC är skapat för att hantera en videouppspelning medan 

OpenCV som tidigare nämnt har ett väldigt brett område. Resultaten visar också hur libVLC 

inte alltid synkroniseras helt och att resultaten differerar mycket. OpenCV har inte lika stor 

differens i mätningarna och kan synkronisera uppspelningarna helt, detta var inte förväntat 

eftersom tidigare resultat visat på större intervall tidsmässigt med OpenCV. 
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6.2 Metod 

Här presenteras diskussion kring metoderna att utveckla och testa programmen. Brister, 

replikerbarhet, reliabilitet och validitet diskuteras. Eftersom kunskaperna av utveckling inom 

Qt, OpenCV och libVLC var obefintliga innan arbetet startades, hindrades arbetet emellanåt av 

att man inte kunde utveckla programmen enligt tänkt form. Även tidsbrist hade påverkan på 

utvecklingen. 

6.2.1 Förstudie med empiriska mätning av uppspelningar 

Då några testpersoner kunde urskilja skillnader på uppspelningarna vid 0.04 sekunders 

fördröjning kan fördröjningen som skapas av uppspelningen ge missvisande resultat. Därmed 

finns det stora brister för testets validitet, om testet verkligen visar pålitliga resultat.  

 

Då hälften av alla testpersoner kunde se en skillnad redan vid en fördröjning på 0.04 sekunder 

borde testet utformats för att kunna mäta ännu mindre fördröjningar. Dessa tre testpersoner 

kanske kunde urskilja mindre fördröjningar än det som testades.  

 

Det finns också påtagliga brister kring miljön och hur pass verklighetsanpassat mätningarna 

var. Mätningarna skulle i viss mån testa skillnaderna för uppspelning på flera skärmar i syfte 

att återspegla ett sportevenemang. Men eftersom det inte är särskilt troligt att en person sitter 

och tittar på två skärmar samtidigt så går det anta att det inte är en särskilt verklighetsanpassad 

mätning. Även om mätningen i sig ser över en lägsta nivå så är det en brist i att det inte går att 

översätta till flera uppspelningar under ett verkligt sportevenemang. 

 

En medelhög replikerbarhet för mätningarna går att anta eftersom testet är simpelt upplagt. Det 

som kan skilja sig är dock miljön och hur pass nära personerna tittade på skärmarna. 

Reliabiliteten anses som låg eftersom resultaten skiljer sig en hel del och kan tolka som att det 

beror på var personerna tittat och vad de ansåg som en förändring. Detta antas skilja stort från 

person till person. 

6.2.2 Utveckling av uppspelning 

Utifrån svarstid för uppspelning framgår det att OpenCV tar längre tid på sig att spela upp bilder 

med högre upplösning. Skulle upplösningen vara för stor finns det en risk att tiden det tar för 

att exekvera koden är större än den önskade fördröjningen och därmed ger felaktigheter i 

programmet. 

 

Metoden går anta ha en hög replikerbarhet för utvecklingen av uppspelningsprogrammen. Detta 

eftersom det är relativt simpel utveckling för uppspelning. Reliabiliteten antas dock vara låg 

eftersom det finns många faktorer som spelar roll gällande resultatet. Den främsta är tekniska 

specifikationer för de datorer som används, detta kan i sin tur påverka hur programmen spelar 

upp video. Dock är det inte säkert att detta påverkar skillnaden mellan programvarubiblioteken 

eftersom det är troligt att de båda biblioteken påverkas av detta. 

6.2.3 Utveckling av nätverkssynkronisering 

Utvecklingen av nätverkssynkroniseringen använde sig av UDP på grund av att kunna lägga 

fokus på att det tidsmässigt fungerande, det Madhuri et al. (2016) beskriver som bra presterande 

för ETE Delay och Jitter. Samtidigt hade dock UDP en relativt hög risk för packet-loss. Detta 

skulle i sig kunna påverkat resultatet då det är svårt att veta om en packet-loss skett vid testerna. 

En kombinerad lösning med TCP som Madhuri et al. beskriver med en säkrare Throughput och 

mindre risk för packet-loss hade kunnat säkerställa metoden en aning, men samtidigt också 
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påverkat tidsmässigt vilket ville undvikas. Madhuri et al. beskriver också en tredje 

nätverksprotokoll SCTP som föredras för flera ändamål. Detta hade varit ett alternativt för att 

kunna säkerställas från de brister som nämnts med de andra protokollen, men på grund av att 

utveckling med protokollet inte var särskilt dokumenterad så valdes detta bort. 

 

Eftersom utvecklingen av nätverkssynkroniseringen inte skedde med NTP som Trubiü et. al 

(2010) beskriver, finns en tydlig risk att resultatet inte är så bra som hade varit möjligt om NTP 

använts. Med NTP hade det varit möjligt att säkerställa tidsstämplarna som skickades. Även om 

samma metod används som Trubiü et. al beskriver så är skillnaden stor utan NTP går det att 

anta.   

 

Replikerbarhet för utvecklingen av nätverkssynkronisering är relativt hög då utvecklingen skett 

med ett vanligt förekommande nätverksprotokoll och välkända utvecklingsspråk. Däremot 

antas reliabiliteten vara lägre då. Detta eftersom uppkopplingen för det trådbundna nätverk och 

tekniska specifikationer för datorerna med största sannolikhet kan skilja sig, vilket påverkar 

mätningarna. 

 

6.2.4 Testning av uppspelning och synkroniseringstid 

Eftersom testningen av uppspelningen och synkroniseringstiden baseras lokalt och helt på hur 

programvarubiblioteken agerar så anses metoden vara ganska säker på att mäta för. Dock kan 

brister för metoden av mätningen snarare gälla för huruvida svarstiden mäts på ett korrekt sätt, 

som beskrivs av Rapida Systems Ltd. (2010). Det kan gälla huruvida chrono som använts är 

rätt typ av instrument för mätningen. Eftersom ingen forskning eller pålitlig källa för 

användningen har kunnat hittas för ändamålet så har mätningarna antagits varit ge ett 

någorlunda korrekt resultat. Detta kan givetvis ha gett resultat som inte står sig till de egentliga 

resultaten. Det skall dock sägas att differensen mellan biblioteken är mer avgörande och 

eftersom förutsättningarna varit lika och tydliga skillnader har observerats så går mätningarna 

ändå att tolkas rättvist.  

 

Replikerbarheten för mätningarna är hög då chrono är enkelt att implementera. Dock är 

reliabiliteten aningen lägre, då det spelar större roll var tiden startar och slutar för mätningen. 

Vilket ger en aningen lägre validitet, eftersom det är en viss osäkerhet om svarstiden mätts på 

ett korrekt sätt. Dock i jämförelse med de andra mätningarna är den fortsatt hög då det är en 

relativt enkel mätning.  

6.2.5 Mätning av justerad synkronisering 

För de justerade synkroniseringstesterna finns det brister gällande tidmätningen likt för 

uppspelningen. Eftersom mätningarna baseras på en nätverksuppkoppling för programmet som 

används finns det stor risk att mätningarna kan ha mätts felaktigt eftersom det spelar stor hur 

tidmätningen har implementerats i koden. Därmed kan inte valideten för mätningen säkerställas 

helt. 

 

Implementationen för justerad synkronisering med hjälp av OpenCV kan endast synkronisera 

till korrekt bild i bästa fall. Spelas två uppspelningar upp på olika klienter och en justerad 

synkronisering utförs kan klienterna hamna på samma bild. Men de olika uppspelningarna kan 

befinna sig på olika delar av den visade bilden. En av uppspelningarna kan visa slutet av bilden 

samtidigt som den andra uppspelningen visar början av bilden. Detta ger en felmarginal på en 

bildruta. Resultatet är utformat att visa 0 sekunders fördröjning mellan de olika uppspelningarna 

när de ligger på samma bild för att det var det mest exakta mätsättet som kunde implementeras.   
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Reliabiliteten är medelhög för testet eftersom det grundar sig en manuell justering via 

programmet. Därmed kan det finnas en slumpfaktor som avgjort delar av mätningarna, dock 

skulle det troligtvis ändå varit värden inom samma område. 

6.3 Källkritik 

Källorna som använts kommer främst från vetenskapliga artiklar. Framförallt valdes källor som 

tar upp de specifika fallen som är relevant för utvecklingen och testningen. En av källorna som 

inte är en vetenskaplig källa hänvisas dock till en hemsida som refererat till flertalet 

vetenskapliga källor och därmed har hänsyn tagits för det. En stor del av källorna används i 

början av arbetet genom olika typer av koddokumentation och hemsidor och gav 

grundkunskaper för området för utvecklingen. 
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7. Slutsats 
Slutsatsen för arbetet framställs. Syftet för arbetet diskuteras vidare och svar på 

frågeställningarna ges. Framtida motiveringar för arbetet föreslås.  

 

Syftet med rapporten var att undersöka den effektivaste lösningen för att kunna spela upp grafik 

på flera olika skärmar synkroniserat. Genom att undersöka de två programvarubiblioteken 

OpenCV och libVLC för svarstid och synkronisering, så kunde flertalet intressanta förekomster 

tydas. Genom resultaten som presenterats så syns det att libVLC generellt sätt har en bättre 

svarstid, som är betydligt lägre än OpenCV. Påverkan för upplösning ger ingen större påverkan 

för libVLC, medan för OpenCV påverkar det i högre grad. För synkronisering går det att tolka 

libVLC som ett mer pålitligt bibliotek då det synkroniserar sig betydligt snabbare, medan 

OpenCV tar det längre tid för. Samtidigt har OpenCV en lägre lägsta nivå gällande 

synkronisering och lyckas göra synkroniseringen jämnare än för libVLC. Därmed beror det på 

vad syftet är med synkronisering av vilket bibliotek som skall användas. Då libVLC ger mer 

pålitliga resultat men är svårare att modifiera och uppnå helt synkroniserat om en uppspelning 

börjat osynkroniserad. Medan OpenCV ger opålitligare resultat och svårare att räkna på, men 

kan modifieras lättare och ge bättre resultat för synkroniseringen.  

 

Arbetets resultat ger en bättre syn på hur programvarubiblioteken fungerar och hur vidare 

utvecklingen skall kunna implementeras. Eftersom resultaten beskriver både bäst svarstid och 

synkronisering finns det möjlighet för företag, forskare och privatpersoner att beakta vilket 

programvarubibliotek att använda och studera vidare på. Det går även att tolka huruvida 

programvarubiblioteken agerar i olika typer av miljöer och tester. 

7.1 Framtida arbete 

Det finns fler metoder att testa programvarubiblioteken på som kan vara intressant för att kunna 

få mer exakta resultat. Dels genom att använda andra olika typer av nätverksanslutning. 

Framförallt att testa med något annat nätverksprotokoll. Eftersom lösningen för detta arbete 

använder UDP, kan det vara intressant att testa en kombinerad lösning med TCP eller SCTP. 

Detta för att underlätta vidareutveckling för en lösning för uppspelning på flera skärmar i Qt. 

Helt synkroniserade uppspelningar lyckades delvis uppnå, men det Trubiü et. Al (2010) 

beskriver angående att den troligtvis bästa lösningen vore med NTP är något som bör 

undersökas vidare och försöka implementera och testa med olika mätningar för att bevisa full 

synkronisering och ingen tidsdifferens vid justerad synkronisering. Framtida arbete skulle också 

kunna undersöka hur man på djupet kan mäta dessa programvarubibliotek eller utöka antalet 

programvarubibliotek som testas för uppspelning. Därmed kan man få ytterligare kunskap för 

hur programvarubibliotek fungerar gällande uppspelning.  
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