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Abstract 
The final thesis named Tracking in Sensor Networks was created by the company Instrument 
control Sweden. The thesis work is to create a plug-in to an already developed software pro-
gram, SkyView. Via the software program one should be able to control an IP-camera from 
AXIS, model 215 PTZ, with the appropriate protocol over a network.  
An Application Programming Interface, API, was used to easily control the camera through 
SkyView. The interface is called VAPIX and is used to all cameras from AXIS. VAPIX sup-
ports Hyper Text Transfer Protocol, HTTP, and Real Time Streaming Protocol, RTSP.  
The video was sent through the camera with RTSP, thus an investigation resulted in that the 
protocol was best suited at streaming video. Steering commands to the camera was sent via 
HTTP. 
A small program was written, which was then integrated to SkyView. Features to be able to 
control the camera with the keyboard, mouse and a joystick were implemented. Zoom, bright-
ness, focus and some more features were also added. The problem with the delay should be 
dealt with as soon as possible.  
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Sammanfattning 
Examensarbetet Målföljning i sensornätverk är sammansatt av företaget Instrument Control 
Sweden. Examensarbetet består kortfattat av att skapa en insticksmodul till en redan utveck-
lad mjukvara, SkyView. Via mjukvaruprogrammet skall man kunna styra en kamera från 
AXIS, modell 215 PTZ, med passande protokoll över ett nätverk. 
Ett Application Programming Interface, API, användes för att enkelt styra kameran via Sky-
View. Interfacet kallas VAPIX och fungerar till samtliga kameror från AXIS. VAPIX stödjer 
Hyper Text Transfer Protokoll, HTTP, samt Real Time Streaming Protocol, RTSP. 
Videon som skickades via kameran använde sig av protokollet RTSP, då en förundersökning 
resulterade i att det protokollet passar bäst vid strömning av video. Styrkommandon till kame-
ran skickades via HTTP. 
Ett testprogram skrevs, som sedan integrerades till SkyView. Funktioner som att kunna styra 
kameran med tangentbordet, musen samt med en joystick implementerades. Zoom, ljusstyrka, 
fokus samt några fler egenskaper lades också till. Då allt fungerade som önskat togs bitar från 
testprogrammet och lades in i SkyView. Återstående problem med fördröjningar bör åtgärdas. 
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1 Inledning 
Examensarbetet som har fått namnet Målföljning i sensornätverk är sammansatt av företaget 
Instrument Controll Sweden. Examensarbetet består kortfattat av att skapa ett plug-
in/insticksmodul till en redan utvecklad mjukvara. Via mjukvaruprogrammet skall man kunna 
styra en kamera från AXIS, modell 215 PTZ, med passande protokoll över ett nätverk.  

1.1 Syfte och Mål 
Målet är att skapa en insticksmodul som kan strömma video direkt från kameran till använda-
ren med så lite fördröjning som möjligt. Man skall även kunna styra kameran med tangent-
bord, mus eller joystick. 
Förundersökningar om vilka protokoll som kameran stödjer samt vilket protokoll som passar 
bäst till ändamålet kommer att genomgås. 
Då projektet är klart skall Instrument Control Sweden använda det till sitt program SkyView. 

1.2 Användning 
Programmet skall fungera som ett plug-in till företagets program SkyView. Själva program-
met är en så kallad markstation, som styr obemannade farkoster. Med hjälp av insticksmodu-
len skall man även kunna styra och zooma in på objekt via kameran, som skall monteras på 
den obemannade farkosten. 

1.3 Metod 
Problemen som har uppkommit under tidens gång har lösts genom en hel del olika tester. För-
slag från andras källkod, forum med mera har använts.  Oftast har problemen inte lösts direkt, 
då det så gott som alltid finns flera olika lösningar på programmeringsproblem. Första priori-
tet är att få funktionen att fungera, efter det så kommer förbättringar av funktionen. Dock sågs 
det till att ha balans, inte implementera flera halvfärdiga funktioner innan grunderna fungera-
de.  

1.4 Avgränsningar 
Många av de tekniska begreppen kommer inte att beskrivas i den här rapporten. Rapporten 
kommer snarare att inrikta sig på de lösningar av problem som uppkom genom projektets 
gång. Dock kommer referenser att finnas till viktiga begrepp som används frekvent i rappor-
ten. 



   
 

 
2 

 

1.5 Mål 
Samtliga mål som skall uppfyllas. 

1.5.1 Generella mål för examensarbetet 
Nedan följer samtliga mål som skall uppfyllas, vilka har tagits fram av Instrument Control 
Sweden. Målens prioritet är i sjunkande ordning. 

• Mål 1: Styrning av övervakningskamera via AXIS styrprotokoll. 
• Mål 2: Identifiering och integrering av befintliga funktioner och lösningar från AXIS’s 

styrprotokoll till SkyView GCS. 
• Mål 3:  Beräkning, filtrering och prediktering av sensor- och målposition och kamera-

riktning utifrån GPS data. 
• Mål 4: Automatiskt zooma kameran så att målet få lämplig storlek i bilden. 
• Mål 5: Optimera den autonoma farkostens position i förhållande till målet. 

1.5.2 Mål för vidareutveckling 
Vidareutvecklingen hänger ihop med mål 2. Enligt datablad från AXIS fungerar protokollen 
HTTP samt RTSP till kameran, AXIS 215 PTZ, som används. För att kunna vidareutveckla 
och använda till andra program, skall standardfunktioner användas så mycket som möjligt. 

• Mål 6: Skall använda sig av standardprotokoll för vidareutveckling 

1.6 Förundersökning 
Förundersökningen gick ut på att ta reda på vilken typ av protokoll som kommer att användas 
för att skicka data till och från kameran. Protokollen som kameran använder sig av är 
HTTP[2] och RTSP[1]. Frågor som vilket protokoll som passar bäst samt om man kan an-
vända båda två behandlas i detta kapitel.  
AXIS API, kallat VAPIX, behandlar två typer av protokoll, som nämndes tidigare. Något av 
dessa protokoll kommer att användas för att styra kameran via programmet/ett plug-in som är 
själva uppgiften. Men vilket protokoll ska man använda? I början av projektet funderades det 
även på att göra två program, ett som använder enbart RTSP och ett som bara använder 
HTTP. Vid djupare research kom svaret, vilket var att man var tvungen att använda båda två 
protokollen.  

1.6.1 Hypertext transfer protocol 
Protokollet HTTP, som är en förkortning på hypertext transfer protocol, är ett så kallat re-
quest/respond protokoll som skickas mellan en användare och en server. Det som användaren 
skickar är en textsträng med vad man vill göra, till en TCP-port på servern. När servern har 
tagit emot meddelandet skickar servern tillbaka ett svar med önskad data alternativt ett fel-
meddelande om det inte gick att skicka tillbaka av någon anledning. 
I HTTP finns ett problem som inte passar sig när man skall strömma video. Transmisson Con-
trol Protocol, TCP[4], prioriterar att data kommer fram komplett, inte att data kommer fram i 
tid. Detta kan leda till oönskade fördröjningar, vilket inte är önskvärt då kameran skall visa 
bilden i realtid, med så lite fördröjning som möjligt. Lösningen till problemet kan vara att 
använda sig av UDP[3], User datagram protocol, istället för TCP. UDP skulle man kunna 
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beskriva som TCP:s motpart. Istället för att prioritera att de paket som skickas kommer fram 
eller kastas om prioriteras låg latens, eller låg fördröjning. 

1.6.2 Real Time Streaming Protocol 
Det andra protokollet som går att använda, är RTSP, Real time streaming protocol. RTSP är 
utvecklat för att kunna strömma media, till en eller flera mottagare, samt styra median via en 
server. RTSP kan även använda UDP, vilket verkar vara att prioritera till kameran. Dock så är 
RTSP fortfarande väldigt nytt och många avkodare stödjer inte protokollet. Styrning av kame-
ran kan inte heller ske via RTSP, då alla styrkommandon görs via HTTP. 

1.6.3 Skillnader och likheter 
Syntaxen mellan HTTP och RTSP är väldigt snarlik. Den stora skillnaden är att HTTP inte 
kommer ihåg tidigare förfrågningar som skickats, medan RTSP  kommer ihåg tidigare för-
frågningar. Med hjälp av RTSP slipper man ha en konstant uppkoppling via TCP. 

1.6.4 Syntax-stöd i VAPIX? 
 
Det kan vara bra att veta om standard syntax stöds via VAPIX, då det kommer att underlätta 
att skriva program samt skicka data mellan kameran och programmet.  
 
RTSP använder sig av samtliga standardfunktioner i VAPIX: Command, Describe, Setup, 
Options, Play, Pause och Teardown. Dessa kommandon går dock inte att skicka över en 
webbläsare, utan måste skickas till en mediaspelare. VLC användes frekvent i det här exa-
mensarbetet, då VLC innehåller många dekoders och är väldigt kompetent rent allmänt 
 
Med HTTP så skickas kommandona genom att skriva olika syntax i en vanlig webbläsare. 
Man skriver in kamerans IP-adress följt av /axis-cgi/ samt något av de många olika funktio-
nerna, som finns med i databladet på AXIS hemsida.  
  
Exempel: För att ta en bild som är 320x240 som är komprimerad 25 gånger skrivs följande 
http://192.168.2.34/axis‐
cgi/jpg/image.cgi?resolution=320x240&camera=1&compression=25 
 
Resultatet blir en bild som är 320x240 som visas i webbläsaren. Om detta skulle konstrueras 
med vanlig standard HTTP funktioner skulle det behövas skrivas helt annorlunda. Detta kan, 
som sagt, leda till problem då man eventuellt behöver byta kamera. Programmet skall stödja 
standard, för att underlätta förändringar i framtiden. 
 

1.7 Test av kamerans funktioner 
För att få bättre förståelse av kameran och hur ett program skulle designas för att vara så pe-
dagogiskt som möjligt, användes LiveView som en mall. Programmet styrs via en webbläsare 
genom att klicka på olika objekt i bilden. 
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Figur 1-1 Skärmdump från LiveView 

 
I kameran fanns redan funktioner som var av intresse att återanvända, så som rörelsedetekte-
ring. I LiveView, där man kan styra och ställa in olika händelser för kameran, kan man skapa 
fönster som svarar på förändring i bilden. Man kan ställa in känslighet på förändringen och 
om kameran ska skicka en varning eller något annat vid olika händelser. 
Problematiskt nog så utlöses rörelsedetektering då man rör på kameran, eftersom kameran tror 
att det blir förändring i bilden. Meningen med programmet är att kameran skall kunna sitta på 
en obemannad farkost, så kameran kommer att skaka. Idéen och målet om predikteringen och 
målföljning fick därefter ett tillägg. 
Tillägg Mål 2: Beräkning, filtrering och prediktering av sensor- och målposition och kamera-
riktning skall enbart fungera med stillastående kamera. 

1.8 Sammanfattning 
  
Förundersökningen resulterar i att kameran skall styras via protokollet HTTP och strömning 
av video kommer att skötas med RTSP. Detta för att RTSP passar bäst för det ändamålet och 
styrningen enbart går att hantera med HTTP. Med hjälp av AXIS Media Control SDK så be-
hövdes det inte implementeras några avkodare eller mediaspelare. 
Mål nummer 2 blev även omarbetat, då kameran gav utslag på rörelseförändring då kameran 
skakar. Kameran kommer att skaka då den ska finnas på ett flygplan, så predikteringen blev 
en förundersökning som tas upp under kapitel tre. 

Pan, Zoom, 
Focus - In-
ställning för 
zoom och 
fokus samt 
styrning i 
horisontal 
riktning. 

Video format -
Val av format 
som ska ström-
mas. 

Tilt - Styr-
ning i ver-
tikal rikt-
ning. 

Setup - In-
ställningar för 
IP-adress 
m.m. 
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2 Testprogrammet 
I detta kapitel beskrivs konstruktionen av ett testprogram vars målsättning är att kunna styra 
kameran med enkla knapptryckningar på tangentbordet och genom att klicka på olika knap-
par. Önskemålet var att få en så nära kopia av styrningen med kameran som med LiveView, 
programmet som körs via webbläsaren då man ansluter till kameran. 

2.1 Testprogrammets funktioner   
Styrningen sker via tangentbordet eller genom att klicka med musen på de olika knapparna. 
Det finns även tre olika ”modes”, vilka gör styrningen enklare. Dessa är MouseControl, Cen-
ter och AreaZoom. När programmet börjar är det MouseControl som väljs automatiskt. Man 
styr kameran genom att klicka och röra musen i rutan som är orange, en så kallad ”picture-
box”. Dubbelklickar man med vänster musknapp kommer man att zooma in. Dubbelklicka 
med höger så zoomar man ut. 
Center gör helt enkelt att man centrerar kameran på den positionen du klickar med vänster 
musknapp i rutan som är orange. Tyvärr utvecklades inte testprogrammet så att man kunde se 
vad kameran visar, då det skulle ta för lång tid. Lösningen fanns redan i SkyView.  
Till sist kan man även göra en så kallad AreaZoom. Genom att klicka och hålla inne vänster 
musknapp kan man skapa en rektangel som sedan zoomar in i det området man har valt. Även 
här som på Center dock, går inte att se vad kameran visar i pictureboxen. 
Ett lite enklare alternativ är helt enkelt att bara styra via styrknapparna på programmet. Man 
kan styra kameran i åtta riktningar, zooma- in och ut, genom att använda num-lock knapparna 
eller klicka på knapparna i programmet. Andra smådetaljer är bland annat att ställa in fokus 
och ljusstyrka.  
 
Nedanför visas ett flödesschema för programmets funktioner, figur 2-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 2-1 Flödeschema över funktionerna i Testprogrammet 

 
 

MouseControl 
AreaZoom 

Trace 

PictureBox 

Styr-knappar Reglage och 
Zoom-knappar Kamerans position, zoom-nivå, 

ljusstyrka etc. beroende på 
input. 
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2.2 Testprogrammets uppbyggnad 
Som tidigare beskrevs det hur man skickade styrkommandon från datorn till kameran via 
HTTP-strängar. Detta gjorde själva strukturen till programmet väldigt simpel. Det som be-
hövs i anropen till kameran är IP-adressen samt vad kameran skall göra.  
För att göra det så enkelt som möjligt skapades därför funktionen AddCommand(). Det enda 
man behöver skicka med funktionen är vad den ska göra samt ett värde. Ett exempel skulle 
kunna vara att styra kameran åt höger. Då skulle anropet se ut som följande: AddCom-
mand(”move”,”left”). Detta gäller för samtliga riktningar. Det som står i AddCommand() är 
dels IP-adressen, sedan får man skriva själv vad man vill att den ska göra. Exempel på olika 
kommandon är move, zoomin, autofocus, continouspantilt. 
Reglagen för fokus, zoom, brightness och iris har samma uppbyggnad. Då programmet känner 
av någon av följande anrop kontrollerar man vad värdet är och sedan adderar man eller sub-
traherar värdet, beroende på om reglagen styrs upp eller ner, för att sedan returnera värdet. 
Den delen som tog mest tid att implementera och felsöka var funktionen att kunna styra ka-
meran via en så kallad picturebox. Pictureboxen känner av olika rörelser via musen vilket var 
den funktionen som eftersöktes för att efterlikna styrningen via webbläsaren. Beroende på 
vilket mode man har ställt in, vilken musknapp man trycker på och om man håller inne eller 
bara klickar på musknappen så kommer olika detaljer att visas i pictureboxen.  
Ett exempel vore att man vill styra åt höger med Mousecontrol. Mousecontroll har modevär-
det 1, man ska klicka och hålla inne vänster musknapp. Kameran kommer att röra sig tills 
musknappen släpps. Även här finns HTTP-strängar som sköter det mesta. Kameran kan ta 
emot continouspantilt(x,y), som gör att kameran rör sig kontinuerlig. X- och Y-värdet sätter 
riktningen för pan och tilt, vinkel för horisontell och vertikal riktning. Då musknappen släpps 
sätts värdet till 0,0 vilket gör att kameran stannar. Det finns även en grafisk del. Då man 
klickar och håller inne musknappen startas continouspantilt och kameran rör sig kontinuerligt 
åt det hållet som man drar musen. Det visas även en pil åt det hållet man vill styra kameran. 
Släpps knappen, försvinner pilen och continuouspantilt får värdet 0,0 och stannar. 

2.3 Sammanfattning 
Vid förundersökningen drogs slutsatsen att det skulle vara bäst att skriva programmet med 
RTSP enbart. Dock kunde inte kameran styras i de olika riktningarna med RTSP kommandon. 
Därför fick hela styrningen bli gjord med HTTP kommandon.  Videon som visas via kameran 
strömmas dock via RTSP. 
Programmet sköts genom att skicka olika HTTP kommandon från testprogrammet till kame-
ran. Styrning åt olika riktningar, zoom med mera är även implementerat. En bild på hur test-
programmet ser ut finns i bilagorna. 
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3 Implementering av testprogrammet 
Målet med testprogrammet var att slutligen kunna integrera det i SkyView. I SkyView skall 
man kunna lägga till ett fönster för att sedan koppla upp sig mot önskad kamera. När upp-
kopplingen är gjord, skall man kunna styra kameran som i testprogrammet. 

3.1 Styrning 
Programmet SensorUnit har stöd för att lägga till flera olika kameror, vilket kan vara bra vid 
vidareutveckling. Programmet är även skrivet så man kan implementera nya kameror på ett 
enkelt sätt. Man skapar en så kallad BaseClass för den kamera som implementeras, sedan 
undersöks vad man kan återanvända av tidigare implementationer. Då funktioner som zoom, 
fokus, styrning med mera redan fanns behövdes det inte läggas till så mycket. Det enda var att 
lägga till IP-adressen till kameran. Nedanför visas en skärmdump från programmet, figur 3-1.  

 
Figur 3-1 Skärmdump från SkyView 

Första testen gick ut på att få kameran att röra sig då man använde SkyViews piltangenter, 
som liknar testprogrammets styrknappar. Man kan bara stega åt ena hållet en gång, sedan var 
man tvungen att stega åt det andra, vilket inte är så funktionellt. Problemet var att kameran 
inte visste vart den befann sig då man styrt åt en riktning. Efter att ha lagt in några funktioner 
som beskrev tidigare värden på pan och tilt så fungerade det. 
Efter att testat med knapptryckningar kopplades en joystick in till datorn. Resultaten var en 
fungerande styrfunktion, men även här gick det långsamt och kameran slutade inte röra på sig 
för att man slutade röra joysticken. Detta löstes enkelt genom att lägga in en stopfunktion som 
även användes i testprogrammet. Genom att sätta continouspantiltmove=0,0 så skickas ett 
stopkommando till kameran som gör att kameran står stilla. Då även det problemet blev löst 
lyckades vi ha en fullt fungerande kamera som går att styra med en joystick i SkyView. 
En annan viktig funktion som finns i SkyView är ”track this point”. Funktionen fixerar en 
punkt på kartan som följs oberoende hur den simulerande farkosten rör sig. Detta är även öns-
kat att kameran skall följa den punkten som bestäms på kartan.  
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Ett problem som uppstod var att bilden fick en oönskad tidsförskjutning. Då man slutade röra 
joysticken slutade inte kameran att röra på sig omedelbart, som är önskvärt. Det finns ett antal 
timers i programmet som kan vara anledningen till att fördröjning uppstår hos kamerans rörel-
se. Andra faktorer kan vara att programmet tar mycket processorkraft. 

3.2  Video-strömmning 
För att göra programmet så bra som möjligt strömmas bilden som skickas från kameran, di-
rekt till SkyView, detta för att minska risker för fördröjning av videon. Som tidigare nämnts, 
togs beslut om att använda RTSP till att sköta strömmningen av video från kameran.  
SkyView har stöd för programmet FF-MPEG[5], som kan spela in, konvertera och strömma 
video i diverse videoformat. Detta underlättar en hel del, då strömma video är precis det som 
efterfrågades. Problemet var dock att den versionen som fanns på SkyView inte var uppdate-
rad och inte hade stöd för RTSP. En nyare version installerades, som sades ha begränsat stöd 
för RTSP. FF-MPEG var inte helt trivialt att installera heller, då dokumentationen var begrän-
sad.  
När senaste versionen var hämtad kvarstod dock problemet, men problemet identifierades. 
Strömmen som togs emot kunde inte identifieras, vilket resulterade i att strömmen inte kunde 
avkodas och spelas upp. 
Ett Software Development Kit, även kallat SDK, på AXIS hemsida blev lösningen till alla 
problemen. Ett SDK kan beskrivas som en samling av utvecklingsverktyg som underlättar för 
utvecklare att bygga applikationer. AXIS SDK är utvecklat mot deras kameror så att applika-
tioner till dem blir enkla att utveckla. På AXIS hemsida fanns en hel del olika SDK:s, varpå 
AXIS Media Parser SKD installerades och användes. Media Parsern känner av vad det är för 
sorts data som skickas samt vilket format den skickas med. Vill man se bilden med MPEG4 
format, kommer parsern känna av det och hänvisa detta till dekodern så att bilden tolkas på 
rätt sätt. För att underlätta vidareutveckling så vävdes även en ”Wrapper” [6] in i parsern.  
Man kan beskriva wrappern som en paketerare, som sluter in ett gränssnitt som sedan görs 
kompatibelt med nuvarande gränssnitt. Med hjälp av wrappern görs en kontroll varje gång 
data skickas in till SkyView. Programmet kan då tolka vad det är för kamera, sedan tolka da-
tan som skickas in från kameran. Detta underlättar vid vidareutveckling. 
Streamningen fungerade, dock med några små problem. Bilden hade fel färger och var spe-
gelvänd. Att färgerna var fel berodde på att de olika färgkoderna RGB[7] och YUV[8] blan-
dades ihop. Någon av färgkoderna måste konverteras, så att bilden kan få rätt färger, förslags-
vis YUV till RGB.  Den spegelvända bilden åtgärdades med en funktion från VAPIX, Image-
Rotation 
Dock uppstod en oönskad fördröjning. Ett enkelt test gjordes för att ta reda på en trend om 
fördröjningen skulle öka. Ett så kallat timestamp implementerades i koden som skickade in-
formation till en logg. Timestamp är som en klocka som skickar den exakta tiden efter att var-
je frame skickats. Loggen sparar värdena och vi kan sedan tolka datan. Efter fem minuter 
stängdes programmet av och en graf plottades för att se om en trend framkom.  
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Figur 3-2 Fördröjning av streamad video 

Den svarta linjen i grafen ovan, figur 3-2, är trendkurva som går stadigt uppåt. Antal ticks, 
som mäts i 100 nanosekunder, blir alltså större allteftersom tiden går och frames skickas från 
kameran. Högre värden på Ticks betyder att det tar längre tid att skicka frames, vilket leder 
till en fördröjning. Trenden visar alltså att fördröjningen kommer att öka då tiden går. Resul-
tatet är absolut inget bra då så lite fördröjning som möjligt önskas. 
Av en slump upptäcktes, vad tros vara en bidragande orsak, till fördröjningen. Klockan för 
kameran var inte samma som klockan för datorn. En skalning med 1 % på start- och stoppti-
den gjorde att fördröjningen såg ut att försvinna helt. 
viewer.RenderVideoSample(SampleFlags, (ulong)(0.99 * StartTime), 
(ulong)(0.99 * StopTime), SampleArray); 

Funktionen till klassen viewer kallas RenderVideoSample, den renderer datan som kommer 
från kameran. Rendering är en process som omvandlar data till en bild. Saker som skuggor, 
reflektioner, ytor med mera läggs till. I det här fallet renderas datan från kameran som om-
vandlas till video som visas i programmet. Som tidigare nämndes, multiplicerades StartTime 
och StopTime med 0.99, vilket är en skalning på 1 %. 
Vid efterföljande tester såg fördröjningen ut att ha försvunnit helt. Tyvärr var så inte fallet. 
Insticksmodulen var med på en mässa där programmet skulle demonstreras. Fördröjningen 
var fortfarande kvar, även om den dök upp efter ett tag. Någon riktig lösning till problemet 
hanns inte med att implementeras. Problem som kan tänkas vara bidragande till fördröjningen 
är att AXIS SDK inte fungerar lika bra som FF-MPEG som fanns implementerat, men som 
tyvärr inte kunde identifiera videoströmmen. Även processorlasten kan ha bidragande orsak 
till fördröjningen, då datorn helt enkelt inte klarar av att skicka data i den takt som krävs. 

3.3 Vidareutveckling 
En funktion som efterfrågades var en så kallad ”Trace” funktion. Syftet är att kameran skall 
kunna följa ett mål, med hjälp av GPS-koordinater. Kravet är då att kameran känner av sina 
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koordinater samt att man kan känna av en GPS-sändare. Dock valdes funktionen bort då det 
inte fanns tid att implementera funktionen.  

3.4 Sensorunit - Kompabilitet 
Ett krav i examensarbetet var att kunna vidareutveckla programmet och lägga till flera kame-
ror om man så önskade. Då AXIS PTZ 215 fungerade som önskat så testades även en annan 
kamera från samma utvecklare. Instrument Control hade även en kamera av nyare model från 
just AXIS. Kameran har ingen styrning, men är av nyare modell och använder nyare firmwa-
re. Detta komplicerade utförandet lite, då syntaxen för att skicka kommandon var annorlunda 
mellan de olika kamerorna.  
Ett exempel på hur det kan se ut att streama video med RTSP från de olika kamerorna med 
MPEG4 kvalitet: 
Äldre syntax: axrtsphttp://<IP‐adress>/mpeg4/media.amp 
Nya syntax: axrtsphttp://<IP‐adress>/axis‐media/media.amp 
Lösningen blev ganska enkel. Adressen skrivs helt enkelt in i SkyView, oberoende på syntax-
et. Man får helt enkelt hålla reda på vilket syntax som passar vilken kamera själv. Inställning-
ar och adresser kan sparas med olika namn, så man enkelt kan välja den kameran man vill se 
från. 
Testen fungerade och SkyView kan nu, teoretiskt, streama från samtliga kameror i AXIS’s 
familj. Det fungerar även att visa video från flera kameror samtidigt utan att få någon fördröj-
ning. Sammanfattningsvis kan man säga att kravet för vidareutveckling är testat och uppfyllt, 
med gott resultat. 
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4 Användarhandledning 
För att alla ska kunna använda programmet kommer en beskrivning om vilka funktioner som 
finns samt hur man använder dem för att manövrera kameran på bästa möjliga sätt. Testpro-
grammet kommer att få en väldigt grundläggande genomgång, medan användarhandledningen 
för SkyView kommer att bli mer avancerad. 

4.1 Användarhandledning – Testprogrammet 
I testprogrammet finns en stor mängd av olika funktioner och inställningar. I detta kapitel ges 
en beskrivning på hur programmet fungerar och vilka val som går att göra för att styra kame-
ran. Figur 4-1 visar användarområdet som används i testprogrammet. 

 
Figur 4-1 Användarområdet för Testprogrammet 

• Styr-knappar: Förflyttar kameran ett steg åt något av de åtta riktningarna. 
• Zoom-Knappar: Zoomar in eller ut, beroende på vilken knapp man trycker på. 
• AreaZoom: Om man trycker på knappen AreaZoom så kan man, genom att klicka och 

hålla inne vänster musknapp, rita en rektangel. Detta fungerar bara om man gör detta i 
rutan som är orange, den så kallade pictureboxen. När man släpper musknappen 
kommer den markerade ytan att zoomas in. 

• MouseControl: Om man trycker på knappen MouseControl, som är grundinställning-
en, så kan man styra kameran genom att klicka och hålla inne vänster musknapp samt 
röra musen åt någon riktning. Det fungerar dock bara i pictureboxen. Man kan även 
zooma in och ut genom att skrolla med hjulet på musen. 

• Center: Center gör att om man klickar med vänster musknapp i pictureboxen så kom-
mer kameran att centrera på den punkten, motsvarande kamerans synfält. 

Förutom användarområdet finns även en stor reglagpanel, som visas i figur 4-2. 
 

Mode-Knappar 

Zoom-Knappar 

Styr-
Knappar 

Picturebox 
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Figur 4-2 Reglagepanel för Testprogrammet 

 
• Zoom: Ställer in värdet på zoomen. Drar man upp reglaget, får man mer zoom. Drar 

man ner reglaget, så får man mindre zoom. 
• Brightness: Ställer in ljusstyrkan. Drar man upp reglaget får man ljusare bild, drar man 

ner reglaget får man mörkare bild. 
• Focus: Ställer in fokus. Ökar och sänker värdet på fokusen. 
• Iris: Ställer in Iris. Ökar och sänker värdet på iris. 

 

 
Figur 4-3  Options-meny för Testprogrammet 

  
En mer detaljerad meny, options-menyn, figur 4-3, visar flera funktioner som går att ställa in. 
Funktioners om finns är Autofocus, Autoiris och om man vill rotera bilden. Om man vill 
stänga av Autofocus är det bara att ändra värdet True till False genom att vänsterklicka på 
True. Då kommer en liten meny upp och man får valet att välja False.  

4.2 Användarhandledning – SkyView 
I SkyView finns en många funktioner implementerade. Dock kommer inte alla funktioner att 
beskrivas. De funktioner som kommer att tas upp är de som är relevanta/implementerade från 
examensarbetet. 

Reglagepanel 

Options-meny 
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4.2.1 SkyView – Översikt 

 
Figur 4-4 Skärmdump från SkyView 

 
I figur 4-4 visas några av de mer grundläggande, men även viktiga, funktionerna. Den vänstra 
halvan visar kamerans bild i realtid. Man kan styra kameran genom att använde en joystick, 
en mus eller ett tangentbord. För att kunna styra kameran måste man ta kontroll över kame-
ran. Detta görs genom att klicka på en meny-knapp upp i vänstra hörnet, där det står ”No Con-
trol”. Klickar man på rutan, kommer en rullgardinsmeny fram och där väljer man ”Take Con-
trol”. Därefter svarar kameran på joysticken. För att styra med musen skall man hålla inne 
Kontroll – Ctrl – på tangentbordet, sedan klicka och hålla inne vänster musknapp i video-
fönstret för att manövrera kameran. 
Den mittersta delen av bilden visar terrängen. Då man laddar in en karta som visar terrängen i 
3D, så man ser olika höjdskillnader. Detta är väldigt viktigt då man skall manövrera en fly-
gande farkost. I terrängen kan man även sätta ut punkter dit flygplanet skall röra sig, punkter 
som kameran skall följa, med mera. 
Den högra halvan finns alla enheter som opererar i nätverket. Här visas de olika enheterna, i 
bilden PTZ215 1 och PTZ215 2, som man kan ställa in olika val för, så kallade options. 
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4.2.2 SkyView - Sensors 

 
Figur 4-5  Options för SkyView Sensor Unti 

Som nämndes i tidigare stycke, kan man ställa in olika val, options, för de olika sensorenhe-
terna. Figur 4-5 ovan visar två enheter som heter PTZ215 1 och PTZ215 2. Dessa är två ka-
meraenheter som har fått olika IP-nummer, som ställts in av användaren. Här väljer man även 
vad enheterna skall heta, samt lösenord och användare, så rätt person får tillgång till informa-
tionen. 
När sedan allt är inställt och man trycker på OK knappen så sparas enheten. Detta för att en-
kelt kunna välja den kameran man vill använda, utan att behöva skriva in IP-adressen manu-
ellt varje gång man vill se video från en specifik källa. 
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4.2.3 SkyView – Video Servers 

 
Figur 5-6 Options för SkyView Video Servers 

Andra saker som går att ställa in i Options är Video servrar, som visas i figur 5.6. Även här 
går det att skapa och spara undan enheter, som man lätt kan komma åt. Här är det dock inte 
bara att skriva in IP-adressen. För att det skall fungera som det ska, kopplas sensorenheten 
ihop med en viss server. Man måste även ha med lite mer syntax för att kameran skall visa det 
man önskar. 
Som visas i bilden ovan, under IP Address, står det:  
axrtsphttp://192.168.2.56:554/mpeg4/media.amp.  

Här beskriver vi att vi vill skicka multicast, för att flera personer skall kunna ta del av video, 
samt att vi skickar RTSP över HTTP. Efter IP-adressen kommer /mpeg4/media.amp, som 
beskriver för kameran att den skall börja skicka video med mpeg4 kvalitet.  
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5 Resultat 
De mål som har slutförts till fullo är de två första. Man kan nu styra en eller flera AXIS IP-
kameror via SkyView med mus, tangentbord och joystick. Kameran kan även zooma in och ut 
på objekt via SkyView. Tyvärr finns det en del fördröjning i videon, vilket inte är önskvärt. 
Detta kunde inte lösas då tiden var en faktor som gjorde att fler tester inte kunde göras. Med 
lite mer tid för förbättringar så kommer kameran till slut att kunna strömma med så gott som 
ingen fördröjning. Dock så är funktionaliteten av programmet helt klart godkänd. 
Sammanfattningsvis blev projektet lyckat. Insticksmodulen kommer att användas och vidare-
utvecklas av företaget. Eventuellt kommer även de funktioner som inte hans med att imple-
menteras att läggas till vid ett senare skede. 
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6 Framtida arbete 
I förundersökningen till SensorUnit togs funktionen Track this point upp. Som tidigare nämnt, 
fanns ingen tid över till att implementera funktionen. Dock bör den implementeras av företa-
get, då det kan vara av stort intresse att använda den. Om man vill använda kameran på en 
UAV som utför ett spaningsuppdrag som skall observera en viss plats, kommer funktionen att 
vara ovärderlig.  
Testprogrammet har även en hel del funktioner som inte implementerades i SkyView. Även 
här var tiden ett faktum som gjorde att andra funktioner prioriterades. Funktioner från testpro-
grammet som kan vara intressanta att implementera skulle kunna vara AreaZoom. Funktionen 
kan vara till stor nytta då man fort vill zooma in på ett område. Mindre funktioner som kan 
vara av intresse skulle kunna vara att ställa in focus och brightness via SkyView.  
Videons fördröjning är som sagt inte önskad. Här behövs det läggas ner tid och resurser för 
mer tester så att man kan komma underfund med vad det är som ställer till problemet med 
fördröjningen. 
Till sist skulle även en genomgång av koden göras för att få ner processorlasten. För tillfället 
ligger den på ca 50%, vilket är lite högt. Några små justeringar har redan gjorts, men om tid 
hade getts skulle förmodligen lasten kunna sjunka ännu mer. 
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7 Avslutande diskussion - Erfarenheter 
Den stora utmaningen i examensarbetet var att det hela tiden kom nya problem. Med proble-
men kom även förändringarna i exjobbet. Från början så trodde både jag och min handledare 
att reglerteknik skulle vara den stora delen. Dock blev det inte alls så. De största problemen 
var att hitta en lösning på att streama video från kameran. Med andra ord så blev det en del 
bildbehandling och arbeta med olika överföringsprotokoll. 
Som tur var löste sig allt, med stor hjälp från min handledare på Instrument Control Sweden. 
Även en stor del av problemen kunde kringgås genom AXIS Software Development Kits, 
som hade klara lösningar på de problem som uppkom. 
Det har varit ett intressant examensarbete, som har gett mycket kunskap inom områden jag 
aldrig tidigare har studerat. Det är även väldigt tillfredställande att hitta lösningar på problem 
man aldrig stött på tidigare. 
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Bilagor  
 
Här är en bild på hur testprogrammet ser ut då man kör det. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


