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Sammanfattning
Detta examensarbete utfördes på Syntronics kontor i Linköping. De hade en idé om att göra 
en porttelefon med hjälp av ett kretskort som de själva utvecklat, Midrange-plattformen. 
Detta kretskort är till för att vara flexibelt och kunna användas till olika syften.

De förutsättningar jag utgick ifrån var att fortsätta på ett annat projekt som hade undersökt 
möjligheterna till att koppla in en videokamera till Midrange-plattformen. Jag skulle således 
fortsätta med samma hårdvara som de valt ut och använt.

Min uppgift var att utveckla en Android tablet-app samt ta fram ett protokoll för överföring 
av bilder/video från Midrange-plattformen till Androidappen.

Resultatet blev en Androidapp och ett egendefinierat protokoll för överföring av bilder. Men 
då problem uppstod med användningen av den kamera som jag fick gjordes istället en 
simulerad version av Midrange-plattformen med inkopplad kamera.
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 1  Inledning
Denna rapport sammanfattar ett kandidatarbete inom programmet Innovativ Programmering 
(16hp) vid Linköpings universitet. Arbetet har utförts vid företaget Syntronic.

 1.1  Motivering
Syntronic i Linköping har sitt kontor på de översta våningarna och hissen går inte upp utan 
passeringskort. Nu använder de sig av en kompromisslösning; den som vill upp får ringa ett 
telefonnummer och be om att få hissen upptryckt när han/hon står i den. Här behövs det 
något bättre, något mer användbart, något mer som en porttelefon.
För att lösa detta problemet skulle jag vidareutveckla ett tidigare påbörjat projekt som hade 
undersökt möjligheterna att koppla in en kamera till ett kretskort som Syntronic utvecklat. 
Detta projekt gjordes av två studenter på Syntronics kontor i Göteborg. Kretskortet kallas 
Midrange-plattformen, mer om den i kapitel 3.1. Det innebar alltså att ”porttelefonen” skulle 
kunna överföra bilder i första hand och ljud implementeras i mån av tid.

 1.2  Syfte
Projektets syfte från Syntronic's sida var att visa vilka möjligheter som finns med Midrange-
plattformen. Detta för att kunna visa sina kunder vad Midrange-plattformen klarar av och 
vilka begränsningar den har. Syftet är alltså inte så fokuserat på att få en färdig fungerande 
produkt utan mer att bygga upp ett koncept och en prototyp som kanske kan bli något mer 
användbart i framtiden.
Då jag jobbat med Androidprogrammering tidigare så var mitt syfte med examensarbetet att 
få fördjupade kunskaper inom Androidprogrammering, mer specifikt med inriktning på 
tablet-varianter av Android. Jag hade också en ambition att lära mig mer om att skriva mer 
hårdvarunära program då det inte ingår så mycket av det i min utbildning.

 1.3  Frågeställning
Som ett led att impementera en Android applikation på övre våningen som kommunicerar 
med Midrange platformen på bottenvåningen som i sin tur hanterar kamerabilden 
identifierades följande frågeställningar:

 Hur skall mottagarapplikationen kommunicera med MR-plattformen?

 Vilka bildformat stödjer Android? Alla som java kan eller finns det begränsningar?

 Vilken hastighet kommer bilderna att kunna skickas i?

 Stämmer de slutsatser som projektet från Göteborg kommit fram till?

 1.4  Avgränsningar
Projektet från Göteborg pågick under vårterminen 2012 och uppgiften var att undersöka 
möjligheterna till att koppla in en kamera till Midrange-plattformen. Det gjordes dock inte 
någon programvara som kommunicerar med Midrange-plattformen och presenterar 
bilderna. Eftersom man vill kunna svara i ”porttelefonen” var som helst på kontoret så var 
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förslaget att jag skulle göra en app till en Android tablet(surfplatta). Att förslaget landade på 
Android och inte iPad var nog mest för att jag jobbat med Android tidigare.

Avgränsningen är således att använda samma hårdvara som det tidigare projektet jobbat mot 
samt att använda en Android tablet för att kommunicera med Midrange-plattformen.

 1.5  Målgrupp
Denna rapport riktar sig till personer med grundläggande programmeringskunskap. Till 
exempel studenter på Innovativ Programmering vid Linköpings Universitet.

 1.6  Språkbruk
 Midrange-plattformen, ett elektroniskt kretskort utvecklat på Syntronic kan även refereras 
som Midrange-kortet eller bara MR.

 Android Tablet, tablet-PC, surfplatta eller pekdator. En bärbar dator med pekskärm.

 OpenOCD, OpenOnChip Debuger. Ett program för att kommunicera och överföra program 
till mikroprocessorer.

 IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. En sammanslutning av 
dataingenjörer som sätter standarder på IT-relaterade kommunikationer och system.

 JTAG, Joint Test Action Group. En standard som används för kommunikation med 
integrerade kretsar. Namngiven efter den grupp som utvecklade första versionen. Sedan 
1990 standardiserad av IEEE.

 Dongel
Från början ett hårdvarulås till datorer. Används också som benämning för för trådlösa 
internet-/nätverks-enheter. Här syftas den enhet som man kopplar in till MR för att 
programmera.

 FreeRTOS
Ett gratis operativsystem, designat för att vara litet och enkelt. Har stöd för flertrådning och 
semaforer.

 GPIO
General Purpose Input/Output, ett generellt pingränssnitt som går att programmeras till det 
betéende som man är ute efter.

 1.7  Disposition
Rapporten börjar med denna inledning givetvis, tätt följt av en mer ingående 
problembeskrivning. Fortsätter därefter med Teorikapitlet som kommer förklara allt 
teoretiskt kring examensarbetet som undersökningar och funktionalitet hos de olika 
komponenterna. Efter teorin kommer Metodkapitlet, där metoder och arbetssätt som 
använts under arbetet presenteras. Resultatkapitlet presenterar resultatet av dessa metoder 
och diskussionskapitlet utvärderar och diskuterar dessa resultat.
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 2  Bildöverföringsproblemet
I detta kapitel förklaras bakgrunden och kraven till examensarbetet mer utförligt.

 2.1  Syntronic
Syntronic ger en egen beskrivning av sig själva: "Vi är 
ett ledande designhus specialiserat på kvalificerade 
tjänster inom elektronik, elektromekanik, teknisk och 
administrativ programvara". Det ger en bra första bild 
om vad Syntronic är för företag. Företaget består av 
flera dotterbolag och ett av dem är Syntronic Software 
Innovations (SSI). SSI har kontor på flera platser i 
Sverige och ett av dem är i Linköping. Syntronic och 
dessa dotterbolag har kontor på flera ställen i Sverige 
men även i Malaysia och Kina.

SSI Linköping startades 2010 och har sedan dess bara 
växt. De har kontor på de översta våningarna på 
teknikringen 9 i Mjärdevi. De har inte jättemånga 
besökare om dagarna men de som kommer måste 
ringa med egen mobiltelefon upp och be om att få 
hissen upptryckt. Exjobbsförslaget var alltså att arbeta 
mot en porttelefon av något slag. 

Syntronic jobbar även med utveckling av kretskort, 
chefen på SSI Linköping hade det i åtanke när tal om 
exjobb uppkom. Ett annat projekt på Syntronic i 
Göteborg jobbade just då med att undersöka en 
kameralösning till ett av Syntronic's kretskort som 
kallas Midrange-plattformen. Idén var att bygga vidare 
på det projektet för att göra en porttelefon.

Illustration 1 visar hur lösningsidén såg ut, komponenterna i den gröna rutan ingick i det 
gamla projektet. De heldragna röda linjerna är kommunikationskablar och den streckade 
biten är trådlös kommunikation.
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 2.2  Krav
De krav som Syntronic ställde på projektet var:

 Modulärt
Projektet skulle vara modulärt i de avseenden att man skulle kunna byta ut kameran mot en 
annan eller rent av byta ut Midrange-plattformen till en annan.

 Utvecklingsbart
En efterträdare ska kunna fortsätta på samma projekt efter mig. För detta är det är viktigt att 
dokumentera och kommentera koden så det går att förstå mina val i alla lägen.

 Midrange-plattformen
Den hårdvara som användes i projektet i Göteborg skall användas i den mån det går. Jag skall 
till exempel inte undersöka andra kameralösningar än den som de jobbade fram.

 Protokoll
Ett protokoll skall tas fram för kommunikationen mellan Midrange-plattformen och Android-
plattformen.
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 3  Teori
Detta kapitel förklaras den plattform som är basis för detta projekt (kapitel  3.1 ) men även 
teori om Android och nätverk, som också är nödvändig för att förstå resten av rapporten.

 3.1  Midrangeplattformen

Midrange-plattformen är en plattform som är framtagen för att kunna användas som lösning 
till flera projekt. Genom att ha designat ett flexibelt kretskort som är generellt kan man möta 
kundbeställningar och andra idéer snabbt med prototyper till produkter. Exemplet nedan 
med laddstolparna i Malaysia är ett perfekt exempel: Det tog tre månader att gå från idé till 
den första prototypen.

Midrange-plattformen har en enkel mikrokontroller av märket ST Microelectronics. Kärnan i 
den är en 32-bitars ARM Cortex M3 med en klockfrekvens på 72Mhz [8]. ARM är en 
processorarkitektur som är känd för att konsumera lite energi men samtidigt ge ett stort 
utbud av funktioner. Mikrokontrollern har ett SRAM-minne med en storlek på 48kBytes samt 
ett flashminne på 256kBytes.

För att ge en bättre bild av vad Midrange-plattformen kan användas till kommer ett kortare 
exempel på vad den använts till.

På Syntronics kontor i Malaysia har man utvecklat en laddstolpe till elbilar för en lokal 
biltillverkare. I denna stolpe sitter Midrange-kortet inkopplat till två grafiska gränssnitt, ett 
minneskort fyllt med användardata, ett GPRS modem för att synka data på minneskortet. För 
att användare skulle få ladda sin bil, användes en RFID-läsare, också kopplad till Midrange. 
Den hade även stöd för att medan bilen laddades koppla upp sig mot bilens CAN-buss, och 
via den till bilens datorsystem. Då kunde specifik information om bilen tas in av biltillverkaren 
och föra statistik över laddningar och batteriernas status.
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 3.1.1  Att programmera till Midrange
För att programmera Midrange-platformen används en dongel av märket Olimex som 
kopplas in till datorn med en USB-kabel. På datorn krävs speciella drivrutiner för denna 
dongel. Dongeln kopplas sedan till kretskortet med en 20 bitars bred kabelbuss. Man kan 
sedan med ett program på datorn som heter OpenOCD ladda över kompilerade program till 
mikrokontrollern på Midrange-kortet. För att ladda över program och att avlusa(debug) 
program används en standard som heter JTAG. JTAG är en kommunikationsstandard som är 
utvecklad för kommunikation med mikrokontrollers.

På illustration 3 kan man se Midrange-kortet inkopplat till diverse komponenter. Man kan se 
programmerings-dongeln till höger och dess kabel in till kortet. Den vita kabeln i nerkant är 
en vanlig nätverkskabel med en RJ45-kontakt. Till vänster om den kan man se en svart kabel, 
det är en USB-kabel som i detta fallet endast används för att ge ström till Midrange-kortet. 
Komponenten till vänster i bild är den kamera som Göteborgsprojektet tagit fram. Den är här 
inkopplad med några lösa kablar till GPOI-porten på Midrange-plattformen.

För att kompilera programmen använders en specifik kompilator för ARM 
-processorarkitekturen. Programspråket som används för att skriva programmen i är C, men 
det går självklart att skriva program i något annat språk så länge man har en kompilator för 
ARM-processorer.

För att kunna hantera trådning, filhantering, nätverk och liknande funktioner behövs ett 
operativsystem på Midrange-kortet. Här används ett Real Time Operating System(RTOS) som 
heter FreeRTOS [12]. Det är gratis att använda trots att det utvecklas av ett professionellt 
företag.

För att göra allt detta med kompilering och flashning enklare finns make-filer. Dessa filer är 
definitioner för hur programmet skall byggas, med vilken kompilator och vilka filer som 
behöver kompileras. Man kan även skicka in parametrar till en make-fil för att få den att göra 
olika saker. De viktigaste parametrarna till make-filerna är clean, build och flash, de finns 
förklarade nedan.
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I eclipsemiljöns fönster "Target" kan man lägga upp snabbkommandon för dessa make-filer. 
Det är användbart för att då kan man använda sig av ett eclipseprojekt med olika sätt att 
bygga det. I det här projektet används det för att bygga olika underprojekt som delvis 
använder samma filer, till exempel så använder många av dem samma operativsystem. De 
kommandon som finns för varje delprojekt är: Clean, Build och Flash.

 Clean
Körs för att städa upp projektet, dvs ta bort alla filer som genereras när man kör build.

 Build
Körs för att "bygga" projektet. Det innebär att alla filer kompileras och det låter ju simpelt 
men ibland så spelar det roll vilken fil som kompileras först och ibland skall andra program 
köras än den vanliga kompilatorn. Ibland skall bara de filer som har förändrats kompileras.

 Flash
Körs för att skriva programmet (flasha) till Midrange-plattformen med programmet 
OpenOCD. 

 3.2  Android

 3.2.1  Android i korta drag
[6] Android är ett operativsystem till mobila enheter. Det 
utvecklades först av Android Inc. för att sedan bli uppköpt av Google 
år 2005. Det består av en modifierad Linuxkärna som är skriven med 
hjälp av flera olika språk bl.a. C, C++ och Java. 

Det finns många olika mobila enheter som använder sig av Android. 
Från början användes det till smartphones och var en konkurrent 
med Apples IPhone. Idag används det på en majoritet av alla mobila 
enheter, dvs smartphones och tablet-datorer.

 3.2.2  Programmera till Android
För att programmera till en Android enhet kan man skriva koden direkt i textfiler och 
använda olika hjälpprogram från Android SDK(Software Development Kit) för att kompilera 
och ladda över till en Android enhet.

På Androids hemsida uppmanas man att använda Eclipse som 
arbetsmiljö med Androids egna plugin, Android Development Tools 
(ADT), för att utveckla Androidapplikationer. Den plugin-modulen 
ger många hjälpmedel, t.ex. en grafisk miljö för att rita upp olika 
skärmlayouter och snabbkommandon för att kompilera och överföra 
till en riktig eller virtuell Android enhet.

Ibland när man utvecklar till Android kanske man inte har tillgång till 
en riktig enhet att testköra på. Då finns en väl fungerande emulator, 
Android Virtual Device (AVD), som man kan lätt kan installera och 
köra på sin dator. Även denna hanteras från Eclipse pluginmodul. 
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Programmen flyter dock inte lika smidigt på en AVD som på en riktig enhet. Vilket innebär att 
man helst vill ha den enheten som man skall utveckla mot när man utvecklar.

När man utvecklar program till Android skrivs dem i Java som sedan kompileras till en typ av 
java-bytekod för Dalvik, som är den Java Virtuella Maskin(JVM) som körs i Android. Den 
använder sedan en Just-In-Time-kompilator(JIT) för att köra programmet. Det finns även stöd 
för att skriva program till Android i "native" C-kod men Android rekommenderar att använda 
sig av Java för Android-appar.

Det är ingen större skillnad mellan att skriva program till smartphones jämfört med att skriva 
program till tablet-datorer. Skärmen är ju tydligt större på en tablet-dator än på en mobil 
vilket man måste tänka på när man designar och utvecklar ett Androidprogram. Det kan 
också vara skillnad på de funktioner som finns tillgängliga, de flesta tablet-enheterna har ju 
till exempel ingen telefonfunktion.

När man i sitt Androidprogram vill använda något externt, till exempel kameran eller 
internet, måste man fylla i det som en tillåtelsekrav i en central inställnings-/informations-fil 
för programmet. Genom det som står i denna fil blir även användaren som laddar hem 
programmet notifierad om vilka rättigheter programmet kräver.

 3.2.3  Android nätverkshantering
För att programmera en nätverks-klient eller -server på en Androidenhet används samma 
paket som används när man programmerar nätverksmoduler i vanlig java programmering. 
Skillnaderna är att på en Android enhet måste man lägga till tillåtelsekrav att använda 
internet i inställningsfilen.

Den faktiska uppkopplingen mot internet abstraheras bort av Android. Om WiFi eller mobilt 
internet används framgår alltså inte för programmeraren.

Android tillåter, till skillnad från vanliga PC-program, inte att man kör nätverksprogram i 
samma tråd som användargränssnittet(User Interface- eller UI-thread). Detta för att 
nätverkskommandon kan ta tid att köra och då skulle haka upp den grafiska miljön. Detta är 
ju självklart även rekommenderat på vanliga PC-program också men inte ett krav på samma 
sätt.

 3.2.4  Android bildhantering
För att visa upp bilder i en Androidapp används en klass som heter ImageView. Den kan visa 
upp de flesta typer av bilder på skärmen. Den har även funktioner för att byta bild i körtid, 
vilket innebär att man kan använda den för att visa en typ av video. Dock finns det en annan 
view-class som heter ”VideoView” som är till för att visa video från en videofiler.

Förutom själva uppvisandet av bilder använder sig Android av samma bildformat som vanlig 
Java-kod och man kan på Android läsa in bildfiler från minneskortet precis på samma sätt 
som man läser in filer på datorn.
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 3.3  Nätverkskommunikation

 3.3.1  Grundläggande nätverkskommunikation
Nätverkskommunikation är ett stort och komplext område. För att förstå det lättare kan man 
använda sig av protokollstacken. På illustration 6 ser vi några av de vanligaste protokollen 
som används i datornätverk idag samt vilket lager i protokollstacken de hör till. Ett protokoll i 
det här fallet syftar till en uppsättning regler för hur nätverkskommunikation skall ske. 
Protokollens akronymer i tabellen skrivs ut och förklaras i sektionerna  3.3.2  och  3.3.3 .

Varje lager symboliserar en form av abstraktionsnivå. Till exempel protokollen på länklagret 
ansvarar endast för en "länk", alltså ett hopp i en längre sträcka som data skall skickas. Ett 
sådant steg kan vara mellan dator och router i ett hemmanätverk. Ett protokoll i 
nätverkslagret ansvarar för kommunikation mellan två maskiner oavsett vilket nätverk de är 
på eller hur många "hopp" det går över.

Protokollen arbetar med hjälp av varann för att data skall nå fram till rätt applikation på rätt 
maskin via den snabbaste vägen.

 3.3.2  Transportlagerprotokoll
Transportlagret är det lagret i protokollstacken som har till uppgift att skicka data mellan 
applikationer på olika maskiner. På detta lagret finns protokollen TCP och UDP, de är de mest 
använda protokollen på transportlagret och är även vanligast för strömmade media.

TCP och UDP använder sig båda av Internet Protocol (IP) på nätverkslagret. Det innebär att 
de använder sig av en IP-adress för att adressera den dator som paketen skall till. Här har det 
funnits fler alternativ förr men i stort sett alla datornätverk, interna som externa, använder 
sig av IP idag. [2]

Kort om TCP och UDP:

 Transmission Control Protocol (TCP)
TCP använder sig av uppkopplingar (connections) för att överföra data. Detta för att man ska 
vara säker på att data kommer fram. Kommer det inte fram har man tappat uppkopplingen. 
Det innebär att det måste skickas många paket över nätverket för att göra kontroller att varje 
paket kommer fram. TCP är det överlägset vanligaste transportlager-protokollet.

 User Datagram Protocol (UDP)
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Till skillnad från TCP skickar UDP data utan kontroll att det kommer fram överhuvudtaget. Det 
kan vara användbart om man utvecklar ett program som skickar väldigt många nätverkspaket 
och det inte spelar någon roll ifall något enstaka paket tappas på vägen. Det kan också vara 
användbart om man vill implementera en egen felkontroll på applikationslagret.

Utöver dessa två protokoll skall även Stream Control Transmission Protocol (SCTP) och 
Datagram Congestion Control Protocol (DCCP) nämnas, som är protokoll specialutvecklade 
mot strömmande media. Dessa används dock inte i lika stor utsträckning längre, istället har 
man använt sig av TCP och UDP för att implementera ett applikationslager-protokoll för att 
strömma media. SCTP är ungefär en blandning mellan TCP och UDP. Det är meddelande-
baserat(som UDP) och kan ge en säker leverans i samma ordning som paketen skickades 
(som TCP). DCCP är väldigt likt UDP fast erbjuder flödeskontroll, uppkopplingskommunikation 
och nedstängningskommunikation.

 3.3.3  Applikationslagerprotokoll
Applikationslager-protokoll är de protokoll som ligger över transportlager-protokollen. Med 
det menas protokoll som använder ett protokoll på transportlagret. Det finns andra modeller 
av nätverksprotokollstacken där applikationslagret är uppdelat i fler bitar. Men för att förstå 
grundläggande koncept inom nätverksteknologi räcker det med denna modell.

Här följer några applikationslagerprotokoll som är till för att strömma media:

 Real Time Messaging Protocol (RTMP)
Detta är Adobes protokoll för att skicka data till och från flashplayer. Eftersom Youtube 
använder sig av flashplayer och visar ungefär fyra miljarder videoklipp varje dag så kan man 
förstå att det är ett välanvänt protokoll.
Det använder sig av TCP för att kommunicera på transportlagret. Det skickar både bild och 
ljud i samma paket, kallade fragment. Standardvärdet är 64 bytes ljud och 128 bytes bild men 
storleken förhandlas fram mellan server och klient. [3]

På illustration 7 ser vi hur paket-header på ett RTMP-paket ser ut. De första två bitarna (fmt) 
talar om vilken typ av paket det är. RTMP har således fyra typer av paket, det skiljer inte 
jättemycket mellan dem men det är viktigt för mottagaren att veta hur många bytes den skall 
förväntas få.
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 Real-time Transport Protocol (RTP)
Jobbar ihop med Real-time Control protocol (RTCP) där RTP är protokollet för själva 
överföringen och RTCP används för att monitorera dataströmmen. De fungerar i par där RTP 
använder sig av en jämn port och RTCP använder sig av nästa udda portnummer. Vanligast är 
att använda sig av UDP för transporten men TCP förekommer också. [4]

 Real Time Streaming Protocol (RTSP)
RTSP använder sig av RTP och RTCP för att strömma media men innehåller ett mer 
användarvänligt API, med funktioner som play och paus. RTSP använder sig av TCP för 
transport, har tidigare använt UDP också men det har tagits bort ur specifikationen. [5]

 Microsoft Media Server (MMS)
Mediaströmningsprotokoll utvecklat av Microsoft som togs ur bruk år 2003. Windows 
uppmanar dock fortfarande att använda det som prefix i URLer (mms://), Windows Media 
Player kommer då att först försöka koppla upp med RTSP och sedan med det gamla mms. [6]

Här följer ett applikationslager-protokoll som inte har med mediaströmning att göra men 
som ändå är relevant, eftersom jag tog inspiration av det när jag senare definierade ett eget 
protokoll:

 HyperText Transfer Protocol (HTTP)
Ett protokoll för överföring av html-filer och filer inbäddade i dessa, används flitigt på 
webben. Konceptet är att man skickar en förfrågan (request) och får ett svar (response) för 
att sedan stänga ner uppkopplingen. Den använder sig alltså av TCP för överföring av data. 
Eftersom många sidor använder sig av mycket bilder, script och andra länkade filer används 
ofta parametern "Connection: keep-alive". Den säger till servern att inte stänga ner TCP-
kopplingen efter varje fil som överförts, vilket gör att man sparar tid på att slippa stänga ner 
och koppla upp mellan varje fil som skall överföras. [2]

 3.4  Projektet från Göteborg

 3.4.1  Uppgiften
Två studenter som studerat datateknik vid Chalmers högskola i Göteborg fick i uppgift att 
undersöka möjligheterna till att koppla in en kamera till Midrange-plattformen. De fick fria 
tyglar gällande vilken typ av kamera och vilken kvalitet bilden skulle ha. Kraven på projektet 
var lite otydliga, vilket innebar att det var svårt att veta vad man skulle förvänta sig av det. 
Deras förhoppning (dock inte ett krav) var att de skulle kunna få ut strömmande video, men 
kravens otydlighet gjorde det svårt att veta vad de siktade på att uppnå.

 3.4.2  Resultat
De kom fram till att Midrange-plattformen inte kan agera USB-host, vilket innebar att den 
USB-kamera som de först tänkte använda inte var möjlig att använda. Det innebar i sin tur att 
de var tvungna att fortsätta med sin andrahands kamera. Den kameran hade inte samma 
prestanda eller kvalitet som den USB-kamera som de hade undersökt i första hand.

Det innebar att de inte lyckades få en lösning med strömmande video, men istället en lösning 
som skickade enstaka bilder uppdelade i segment. Det som var beskrivet i deras rapport var 
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att det tog ungefär 10 sekunder för en bild att skickas från Midrange-plattformen.

 3.4.3  Kamera
Den kameran som användes heter Linksprite JPEG Color Camera, gjord av företaget 
LinkSprite. Den tar bilder och konverterar dem till jpeg-format och överför dem via ett seriellt 
gränssnitt till den enhet den är inkopplad till.

Kameran har en överföringshastighet på 38400 baud. Baud går i det här fallet att jämföra 
med bitar i sekunden(b/s, bps). Det går att öka baudhastigheten, dock så lyckades man inte 
ändra detta på kameran. Om man hade lyckats ändra baudrate kan kameran överföra i 
115200 baud, det innebär en hastighet på 14.4kByte per sekund.

I den rapport jag fick från det tidigare projektet var det några otydliga beräkningar på 
överföringshastigheter. Därför gjorde jag en egen beräkning kring överföringshastigheterna 
på kameran baserat på kamerans specifikationsdokument. [9]

Bildmått och färgdjup Bildens råstorlek 
(Bytes)

Storlek efter 
JPEG 
komprimering 
(10x)(Bytes)

Att skicka en bild 
i kamerans 
standardhastighet 
(sekunder)

Att skicka en bild i 
kamerans snabbaste 
hastighet (sekunder)

160x120x24 57600 5760 1,2 0,4
320x240x24 230400 23040 4,8 1,6
640x480x24 921600 92160 19,2 6,4

När jag gjort dessa beräkningar har jag gjort antagandet att bildens färgdjup är 24bitar och 
att jpeg-komprimeringen är 10 gånger. Detta eftersom det är standard med 24bitars färg för 
jpeg-bilder och komprimeringen varierar från bild till bild beroende på vad som är på den 
men 10 gånger är ett typvärde för jpeg-komprimering. Värdena för bildens mått och 
överföringshastighet är tagna ur kamerans dokumentation.

Det intressanta här är att se att det snabbaste fallet, då är överföringshastigheten 0.4 
sekunder per bild, vilket innebär ungefär två bilder per sekund.

17

Linköpings Universitet
Institutionen för datavetenskap



 4  Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder och verktyg jag använt i detta projekt samt några av de 
problem jag stötte på under projektets gång.

 4.1  Utvecklingsmiljön
Min utvecklingsmiljö bestod till största delen av Eclipse. Detta för att det är ett väldigt 
kompetent program, speciellt när man lärt sig alla funktioner som det innehåller. Eclipse har 
stöd för många olika programspråk, de jag använt mig av är Java och C.

Eclipse användes även till Android eftersom Androids egen utvecklarsida rekommenderar att 
använda Eclipse med Androids pluginmodul till. Jag känner även till ett annat 
utvecklingsprogram som heter Netbeans, även det har pluginmoduler för att utveckla till 
Android. Dock inte lika välanvänt som Eclipse i min erfarenhet.

Eftersom tidigare projekt till Midrange-kortet använt sig av Eclipse gjorde även jag det. Jag 
fick ett Eclipseprojekt som innehöll flera gamla projekt och all kod som behövdes för att 
kompilera och överföra program till Midrange-plattformen.

 4.2  Testning
Jag använde inte av någon speciell teknik för att testa programmen. Jag skrev ned de fel och 
problem jag upptäckte när jag testkörde mina program och använde det som underlag vid 
fortsatt utveckling.

För att monitorera nätverket och se att det som skickades var det som förväntades, använde 
jag mig av Wireshark. Wireshark är ett nätverksanalyseringsprogram för att analysera 
nätverkspaket i realtid. Jag hade dock lite problem när jag ville se de paket som skickades 
från min dator till min dator, dvs via "loopback-interfacet". Wireshark kan nämligen inte läsa 
av det interfacet. Men som tur är finns det andra program som kan det, t.ex. RawCap. Dock 
lyckades jag lösa mina nätverksproblem utan ett sådant program. 

 4.3  Hårdvaruprogrammering
För att kunna programmera till hårdvaran hade jag en liten inlärningskurva för att förstå de 
grundläggande koncepten kring att programmera till hårdvara. För att hitta information till 
detta hade jag hjälp av två kontakter på Syntronic i Kista [1] för Midrange-specifik 
information, och flera olika internetsidor om den tekniken som används för att programmera 
till Midrange-plattformen. [7]

De konkreta saker jag behövde lära mig om var:

 Ladda över program
För att kunna ladda över program till Midrange-plattformen krävdes en del förståelse för hur 
det fungerar.

 Make-filer och hur Eclipse hanterar dem
Trots att make-filer fanns färdiga när jag fick projektet så behövde jag få bättre förståelse för 
hur de fungerade för att kunna konfigurera dem. [13]
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 Avlusning(Debugging)
Hur jag gör för att avlusa koden när den körs på hårdvaran.

 Hur man kommer åt hårdvara inkopplad till Midrange
Hur används initieringskommandon och liknande för att kunna kommunicera med inkopplad 
hårdvara.

 Nätverksinställningar
Hur och var konfigurerar man Midrange-platformens nätverksinterface.

När jag väl lärt mig det jag behövde för att skriva och köra program till Midrange-kortet 
krävdes det inte mycket tid för att inse att det antagligen var något fel på kameran. Jag 
kollade upp vilka pins på Midrange den skulle kopplas in till och jag körde de 
initieringskommandon som krävs för att kunna kommunicera på de pinsen. Men när jag 
körde programmet så stannade det på det kommando som skulle läsa information från 
kameran. I Bilaga 2 Midrange-plattformens kod, finns ett kort kodexempel som visar var 
koden stannar o väntar på svar från kameran. Om jag hade haft tillgång till en mer 
hårdvaruinriktad arbetsmiljö skulle jag kunnat felsöka mer kring vad som var fel på kameran. 
Jag skulle då kunnat testa kameran och Midrange-plattformens GPIO-port separat. Nu bytte 
jag istället inriktning och gjorde en simulerad miljö på datorn istället.

 4.4  Arbetsprocess
Under projektets gång hade jag möte med min handledare en gång i veckan. Vi diskuterade 
då vad jag gjort den veckan som gått och vad jag skulle göra den veckan som kom. Jag 
försökte även hålla honom uppdaterad under veckans gång för att han skulle veta hur allt låg 
till.

Den övergripande tidsplanen började med två veckor att läsa in sig på gammalt material. 
Följt av sex veckor utveckling och sist två veckor rapportskrivande. Tidsplanen blev lite 
förändrad mot slutet, jag ändrade så att jag skrev rapport redan tredje veckan från slutet. 
Detta eftersom jag kände att jag behövde lägga mer tid på rapportskrivande.

För att bättre minnas vad jag gjorde skrev jag i en utvecklarlogg varje dag. I den skrev jag upp 
dag för dag vad jag gjorde och en kort reflektion kring det.

 4.4.1  Programutveckling
När jag utvecklade programmen använde jag 
en metodik som kan klassas som en typ av 
agil programmering. Agil programmering är 
till för grupprojekt där man behöver synka 
gruppens arbete och kunna smidigt förändra 
produkten under arbetsprocessen. I detta 
fallet jobbade jag själv och kände mig lite 
vilsen när jag inte hade någon metodik eller 
en grupp att luta mig tillbaka mot.

För att kunna ha något att luta mig tillbaka 
mot och samtidigt få fram dokumentation 
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om vad jag gjort, skrev jag ner kortare steg i programmet. När jag hade en beskrivning att gå 
efter implementerade jag, testade och funderade över vad jag skulle göra i nästa steg. 
Illustration 8 visar hur jag tänkte när jag utvecklade.

Ett exempel på en sådan planeringstext:

”Första version:
Javaklient och Javaserver som enskilda applikationer. Kopplar upp mot varann på samma 
dator. Hastigheten för varje bild begränsas inte utan det får gå så fort det går. Klienten läser 
bilder från hårddisken och skickar till servern. Servern tar emot bilderna och ritar ut dem på 
skärmen.”

Detta beskrev den första versionen av programmen. Här gjorde jag först både klient och 
server som vanliga Javaapplikationer. Detta för att göra det så enkelt som möjligt genom att 
eliminera risker för plattforms-specifika problem. Här tänkte jag att det är klienten som är 
Midrange-simuleringen och servern som är Android-tableten, men senare kom jag fram till 
att det är mer logiskt att det är servern som tillhandahåller data(bilderna).

För att följa upp lite mer formellt för mig själv skrev jag ner ett resultat av varje 
planeringssteg. Exempel:

”Resultat:
Bilderna skickas för fort och med olika hastighet vilket gör det svårt för bildrenderingen att 
hinna med. Vid ett tillfälle kom bilderna med ungefär 3 millisekunders mellanrum. Det blir 
ungefär 330 bilder i sekunden, vilket är lite överdrivet mycket. Vid ett annat tillfälle kom de 
med 19 millisekunders mellanrum vilket innebär ungefär 52 bilder i sekunden. Jag är ute 
efter max 25 bilder i sekunden. Om det stämmer som det tidigare projektet skrivit i sin 
rapport så kommer bilderna att ta ca 10 sekunder att skickas.”

 4.4.2  Protokollutveckling
Det program som jag fick från Göteborg skickade bilderna via nätverket med TCP utan något 
pakethuvud eller start-/stop-kommandon. De förlitade sig på jpeg-bildernas egenskaper för 
att se när en bild startade och slutade. Detta gjorde att det var svårt att bygga ut 
kommunikationen med något mer, till exempel ljudpaket.

Eftersom den första ambitionen med projektet var att få fram en strömmande bild var tanken 
att protokollet som skulle skicka bilddata skulle vara av den typen. Men när nu kameran som 
används inte ger en bild ofta nog för att få en strömmande bild kändes det som att jag skulle 
inrikta mig åt ett annat håll. Vi diskuterade om hur man skulle kunna använda ett 
videoströmningsprotokoll ändå, bara att bilden skulle uppdateras väldigt sakta.

Jag gjorde en undersökning kring protokoll för strömmande media för att få en bild av hur de 
fungerar, dels för att jag kanske skulle kunna använda något befintligt protokoll och dels för 
att jag kunde låna idéer till ett eventuellt egendefinierat protokoll.

Mest på grund av tidsbrist valde jag till slut att definiera ett eget protokoll. Det skulle endast 
bli ett enkelt rudimentärt protokoll. Min grundläggande plan var att det endast skulle kunna 
skicka bilder från Midrange-kortet, men också vara utbyggbart med fler typer av paket, till 
exempel för ljudöverföring och felmeddelanden.

Den första versionen av protokollet jag testade att implementera var ”push”-baserad. Det 
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innebär att bilderna pushas från servern på Midrange, alltså skickas utan direkta 
förfrågningar från klienten på tableten. Dock valde jag bort den eftersom jag då skulle 
behöva fler trådar körandes både på servern och klienten. Anledningen till att de behövdes 
fler trådar var att servern skulle kunna ta emot kommandon samtidigt som den skickade 
bilddata.

För att undvika att flera trådar körs på Midrange tänkte jag om och gjorde en "pull”-baserad 
version, lite inspirerad av HTTP. Det innebar att klienten var tvungen att skicka en förfrågan 
för varje bild som skulle hämtas. I den versionen körs en tråd på servern som väntar på 
förfrågningar, och skickar en bild när den fått en förfrågan, för att sedan lägga sig i vänteläge 
igen. På klientsidan körs en tråd som skickar förfrågan och väntar på svar som den sedan ritar 
ut på skärmen. När en bild ritats ut på skärmen skickas en ny förfrågan efter en bild, om inte 
användaren tryckt på stop-knappen. När klienten implementeras på Android körs även en 
tråd för att hantera det grafiska användargränssnittet.

För att koppla detta med verkligheten och den porttelefonlösning som idén var från början så 
innebär detta att Android-programmet kopplar upp till Midrange-plattformen och har kvar 
den uppkopplingen så länge som man vill ha bilder. Nästa steg är att från Midrange-
plattformen kunna koppla upp till Android-programmet för att kalla på uppmärksamhet.

 4.5  Problem på vägen
När jag började sätta mig in i det projektet från Göteborg upptäckte jag att de inte lyckats 
komma så långt som jag trodde. Jag ställde mig kritisk till några saker de kom fram till. 
Stämmer det verkligen att det tar 10 sekunder per bild att skickas? Är det verkligen så att 
Midrange-kortet inte kan agera USB-host?

Jag kände att jag ville se det med egna ögon eller höra det med egna öron. Med hjälp av en 
kontakt på Syntronic i Kista fick jag reda på att Midrange inte kan agera USB-host. Detta var 
för att den Mikrokontroller som är monterad på Midrange inte har stöd för detta.

Gällande kamerans överföringshastighet så borde det gå att kontra med att ställa ner kvalitén 
på bilden som kameran skall ta. Detta nämndes också i deras gamla rapport men inte lyckats 
då kameran inte lyssnat på de kommandon som man skickat. Jag ville förstås testa detta själv. 
Tyvärr lyckades jag inte komma till ett stadium där jag kunde testa detta eftersom kameran 
inte startade. Men mina beräkningar som finns presenterade i kapitel  3.4.3  visar att det 
borde gå att få upp överföringshastigheten om man lyckas ställa in kamerans upplösning och 
baud-rate.
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 5  Resultat
Då jag inte fick kameran att starta gjorde jag en simulerad version av midrange-kortet och 
dess kamera. Denna simulerade versionen var ett program som läste filer från hårddisken 
och skickade dem i klumpar med fördröjningar mellan.

 5.1  Arkitektur

På illustration 9 kan man se hur den övergripande arkitekturen hade sett ut om jag hade fått 
kameran att fungera. Istället gjorde jag en simulerad miljö som går att se på illustration 10. 
De streckade rutorna illustrerar datorns gränser och MR är förkortning för Midrange. 
Android-emulatorn emulerar en Androidenhet och det program som skrivits körs på den, se 
illustration 13.

Illustration 11 visar strukturen i Midrange-simulatorn. De blå pilarna symboliserar 
kommunikation mellan klasserna. Main-klassen startar nätverksservern(NetworkServer) som 
börjar lyssna på nätverket. När någon(Androidprogrammet) kopplar upp och skickar 
kommandot för att hämta en bild hämtas en bild från kamerasimulatorn(CameraSimulator) 
och skickas via nätverket.
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På illustration 12 ses klasstrukturen av Androidprogrammet som kördes på Android-
emulatorn. MainActivity är huvudtråden som initierar den grafiska miljön och startar 
NetworkTask i en ny tråd. NetworkTask startar NetworkClient för att sköta 
nätverkskommunikationen. NetworkTask hämtar sedan en bild från nätverket via 
NetworkClient och skickar den till MainActivity som uppdaterar bildvisningsrutan. 
Felmeddelanden såsom tappad nätverkskommunikation skickas också till MainActivity och 
visas i en textruta.

 5.2  Programkod
Totalt har jag skrivit 464 rader kod i Androidprogrammet och 392 rader i Midrange-
simulatorn. I dessa summor räknas även dokumentationskommentarer med. En bit av den 
kod jag skrivit finns i bilaga 1.

Jag använde mig av den javakod-konvention som jag lärt mig från tidigare programmering. De 
saker som jag var osäker på gällande kod-standard/-konvention kollade jag upp på Oracles 
hemsida [11].

Exempel på kodkonventioner jag följt:

 Varje java-klass är i en egen fil

 Alla klassnamn använder CamelCase med stor bokstav först.

 Variabelnamn som har fler än ett ord i sig har också CamelCase fast utan den stora första 
bokstaven.

 För att kommentera koden tog jag hem en plugin-modul till Eclipse som automatgenererar 
så kallade Javadoc-kommentarer över varje klass, variabeldeklaration och metod/funktion. 
Självklart behövde jag skriva beskrivningarna själv.

Gällande programkoden för Midrange-plattformen så skrev jag aldrig något komplett 
program. Men det program som jag fick från Göteborgsprojektet innehöll förutom drivrutins- 
och operativsystems-koden, ungefär 600 rader kod. Den koden skrev jag om lite och 
testkörde för att få en förståelse för hur den fungerade.
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 5.3  Användargränssnitt
Androidapplikationen blev ganska rudimentär, den hade egentligen bara en uppgift och det 
var att ta emot och visa upp bilden från Midrange-simulatorn.

När programmet körs kommer man till den skärm som visas på illustration 13. När man 
trycker på start försöker programmet koppla upp till Midrange-simulatorn och hämta bilder. 
Den slutar inte hämta bilder förrän man trycker på knappen igen, som det då står "Stop" på 
istället.

Felmeddelanden och andra textuella meddelanden till användaren visas i det textfält där det 
står "Welcome" på illustration 13.

 5.4  Nätverksprotokoll
Protokollet är ett klient-serverbaserat protokoll. Det innebär att 
sidorna är olika, en är server och den andra är klient. Man skulle 
också kunna använda en peer-to-peer lösning, vilket skulle innebära 
att sidorna har samma möjligheter att skicka och ta emot.

Protokollets paket har ett huvud på 1-4 bytes, den första byten talar 
om vilken typ av paket det är som skall skickas. Beroende på vilket 
paket som skall skickas så är det olika vilka bytes som kommer efter.

På illustration 14 ser vi en visualisering av ett paket. PT står för 
"Packet Type", den byte som visar vilken typ av paket det är. Är det 
en bild som skall skickas används de tre streckade rutorna (bytesen) 
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till att ange storleken på den bild som skall skickas. Vissa paket har ingenting efter 
pakettypen.

Här presenteras de paket som jag implementerade. Koderna är angivna med prefixet "0x", 
vilket indikerar hexadecimala siffror.

 Skicka bild
Kod: 0x11
Beskrivning: Skickas från klient till server för att be servern att skicka en bild. Kommandot 
följs inte av något mer.

 Bild
Kod: 0x21
Beskrivning: Skickas från server till klient när en bild skall skickas. Den följs av tre bytes som 
anger storleken på bilden som skall skickas. Därefter följer bilden.

 Fel
Kod: 0x41
Beskrivning: Skickas från server till klient när något fel uppstår. Denna felkod är till för att 
täcka upp för fel som man inte räknat med innan. Till exempel kamerafel är räknat med att de 
sker så därför har den en egen kod (0x42).

 Kamerafel
Kod: 0x42
Beskrivning: Skickas från server till klient när fel på kameran uppstår. Skickas som svar på 
"skicka bild"-koden.

Tanken är här att alla paket-koder som startar på 0x1 skall vara kommandon till servern, alla 
paket på 0x2 vara media-paket och alla på 0x4 vara felmeddelanden.

Illustration 15 visar ett exempel på hur protokollet jobbar efter att en TCP-uppkoppling är 
skapad. Klienten skickar ett kommando till servern för att be om en bild, när bilden är 
överförd skickar klienten en ny förfrågan (om inte användaren bett programmet att sluta). 
Protokollets bildöverföring är således "pull"-baserad.
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I bilaga 1 finns den klass som hanterade nätverket i det Android-program som skrevs. Där ser 
man hur klassinstansen av MidrangeCommunicator (Uiparent) används för att uppdatera 
bilden på skärmen och hur instansen av NetworkClient används för att kommunicera på 
nätverket.
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 6  Diskussion
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat och återkoppling mot de tidigare ställda kraven.

 6.1  Metoder

 6.1.1  Arbetsprocess
Den arbetsmetod jag använde för att programmera och strukturera arbetet för mig själv 
fungerade väldigt bra för mig. Jag känner att jag blir produktiv när jag har ett delmål som 
finns uppskrivet. Jag känner även att det är bra när programmet är så pass stort att det är 
svårt att uppfatta allting på en gång. Felsökningen blir också lättare när man jobbar i mindre 
steg och inte gör det för komplext för sig själv.

Ett alternativt sätt jag skulle kunnat jobba efter kunde vara Vattenfallsmetoden. Den innebär 
att man inte påbörjar nästa steg före det förra steget är klart. Till exempel om jag skulle 
bygga hela Androidapplikationen och inte börja på Midrange-simulatorn förrän hela 
Androidprogrammet var klart och testat. Denna metod hade kunnat fungera bra om jag hade 
ett nätverksprotokoll från början. Men för att jag skulle lyckas definiera ett protokoll först 
behövde jag göra stegvis tester för att få en uppfattning om hur protokollet skulle se ut.

Ett annat alternativ är testdriven programmering. Den innebär att man har ett antal 
enhetstester som man använder för att testa olika delar av programmet. När man sedan 
ändrar i sin lösning och skall testköra kan man alltid köra testfallen först och då se om varje 
del i programmet fortfarande gör det som de ska. Det går förstås att kombinera testdriven 
programmering med andra metodiker. Denna metod hade jag antagligen börjat använda om 
jag fortsatt i detta projekt.

De möten jag hade med min handledare en gång i veckan var väldigt givande för mig. De gav 
mig en punkt i veckan som jag skulle producera någonting inför. Han gav mig då feedback på 
det jag gjort och vi kunde föra en diskussion om vad som skulle göras härnäst.

Om jag inte hade kunnat ha kontakt med min handledare under veckorna hade nog ett möte 
i veckan varit lite för sällan, det var ofta små funderingar i veckorna som var skönt att kunna 
få svar på. Det hade kanske kunnat gå att lösa genom mer kontakt via email men det är oftast 
bättre med direktkontakt.

 6.1.2  Nätverksprotokollet
Protokollet är utvecklingsbart för efterträdande projekt i avseendet att det går att lätt lägga 
till nya typer av paket som kan skickas med det. Det finns heller inget som hindrar att man 
omdefinierar sättet som bilderna skickas från den "pull"-baserade lösningen som det är nu 
till någon typ av "push"-baserad. 

Om projektet skulle bli större och kanske användas av flera företag så känns det som att man 
hellre skulle använda ett standardiserat protokoll. Detta för att man då lättare kan utveckla 
applikationer som skall fungera ihop med befintliga bitar av lösningen. Om man istället vill 
hålla projektet inom företaget så kan det vara en fördel att ha ett eget protokoll som man då 
kan hålla hemligt.
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Något som är bra med att skriva sitt eget protokoll är att man får precis det man vill ha, inget 
mer, inget mindre. Detta är bra i aspekter som minnesanvändning och nätverksbelastning.

Om jag hade använt mig av ett befintligt protokoll hade jag antagligen valt ett av RTMP eller 
RTP eftersom dessa verkar vara de som används mest på internet. Jag hade då sökt upp en 
färdig implementation av protokollet i de språk jag använt(Java och C). Uppskattningsvis hade 
detta tagit längre tid än att konfigurera och få till ett fungerande stadium än den egna 
definition som jag gjorde.

 6.1.3  Användbarhet
Den Androidapplikation som jag gjort har inte haft mycket fokus på användbarhet. Men jag 
har ändå haft användbarheten i bakhuvudet när jag utvecklat.

Något som jag gjort i användbarhetssynpunkt är att fånga upp några olika fel som jag 
upptäckt. Det är svårt att fånga upp alla typer av fel, men de som har med 
nätverkskommunikation att göra har jag försökt fånga upp så gott det går. När 
nätverkskommunikationen tappas vill man ha ett felmeddelande och en möjlighet att koppla 
upp igen istället för att programmet skall krascha.

Systemet som helhet skulle kunnat fungera och varit användbart som porttelefon (utan ljud 
och endast bild i en riktning) om kameran hade fungerat fullt ut. Med fullt ut menar jag även 
att det hade gått att ställa in kamerans överföringshastighet och bildstorlek, hade man 
kunnat komma upp i nästan strömmande video. Men för att verkligen få systemet 
användbart som porttelefon behövs enligt mig en snabbare kamera och ljudöverföring i båda 
riktningarna.

 6.2  Krav
Här beskrivs hur arbetet uppfyllt kraven som ställdes tidigare, i kapitel  2.2 .

 Modulärt
Det som gör lösningen modulär är att den har ett definierat protokoll. Det innebär att man 
endast med hjälp av definitionen av protokollet kan göra nya program som kan kommunicera 
med de två program som detta projekt producerat.

 Utvecklingsbart
Jag har kommenterat all kod och dokumenterat protokollet, vilket gör att om någon skall 
fortsätta utveckla detta projekt kan man få all information man behöver från denna rapport 
samt koden som jag skrivit.
Några förslag på fortsättningsområden: byte av kamera, lägga till ljudöverföring, porta 
Androidprogrammet till Ios (Iphones operativsystem).

 Midrange-plattformen
Jag använde mig av den hårdvaran som jag fick men fick dock inte allt att fungera. För att 
kunna göra ett mottagarprogram gjorde jag då istället en simulerad miljö.

 Protokoll
Jag tog fram ett protokoll för överföringen som jag definierade själv med inspiration från 
några andra standardiserade protokoll.
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 7  Slutsatser
I detta kapitel sammanfattas arbetets resultat och reflektioner kring de frågeställningar och det syfte 
som presenterades i kapitel  1 Inledning.

 7.1  Projektet
I resultaten går att se att detta projekt gjort ett första litet steg mot en porttelefonliknande 
lösning. Ett protokoll har definierats upp och en simulerad prototyp har påbörjats. Om jag 
hade haft dubbla eller tredubbla tiden är jag övertygad om att jag skulle kunnat utforma en 
lösning med bild i en riktning och ljud i båda riktningarna.

Om någon annan med mer sakkunskap kring Midrange-kortet eller nätverkskommunikation 
hade jobbat med detta hade det antagligen kunnat komma längre på vägen än vad jag 
lyckades.

 7.2  Frågeställningar
De frågeställningar jag hade har blivit besvarade, helt eller delvis. Här följer frågeställningar 
och dess svarssammanfattningar.

 Hur skall mottagarapplikationen kommunicera med MR-kortet?
Kommunikationen sker via vanligt nätverksinterface och kommunikationssättet är det 
protokoll jag tagit fram.

 Vilka bildformat stödjer Android? Alla som java kan eller finns det begränsningar?
Eftersom Android använde samma bildhanteringspaket så kan det hantera samma typer av 
bilder. Även den specifika klassen i Android för att visa bilder på skärmen klarar av alla typer 
av bilder.

 Vilken hastighet kommer bilderna att kunna skickas i?
Den hastighet som den befintliga kameran kan komma upp i är två bilder per sekund. Då 
använder man den minsta upplösningen och den högsta överföringshastigheten.

 Stämmer de slutsatser som det tidigare projektet kommit fram till?
Ja, Midrange kan inte vara USB-host och den kameran de använde har inte mycket snabbare 
överföringshastighet.

 7.3  Reflektion kring syftet
Syntronics syfte var att kunna visa upp detta projekt som ett exempel på vad Midrange-
plattformen klarar av. Eftersom jag inte lyckades få kameran att fungera och då gjorde en 
simulerad miljö på datorn så är det inte riktigt möjligt att använda projektet på det sättet.

Mina egna syften känner jag att jag uppfyllt. Jag har fördjupat min kunskap inom 
Androidprogrammering, mest inom nätverkskommunikation men man får ta en sak i taget. 
Mitt andra personliga syfte var att få göra något praktiskt hårdvarunära program vilket jag 
också gjort, trots att det inte blev en del av den slutgiltiga lösningen.
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Bilaga 1 Android nätverkshanterare

public class NetworkTask extends Thread {
  
  MidrangeCommunicator UIparent;
  private Server server;
  private NetworkClient client;
  private Thread networkThread;
  
  NetworkTask(MidrangeCommunicator parent) {
    UIparent = parent;
    networkThread = Thread.currentThread();
  }
  
  public void stopServer() {
    networkThread = null;
  }
  
  public void run() {
    server = new Server(44444);
    server.startServer();
    UIparent.updateText("Waiting for connection...");
    int status = server.getConnection();
    if (status == 0) {
      Log.i("Connection", "Connected to client");
      UIparent.updateText("Connected to MR");
      Thread thisThread = Thread.currentThread();
      while (networkThread == thisThread) {
        //final Bitmap bm2 = getImage();
        final Bitmap bm2 = client.getImage();
        if (bm2 != null) {
          UIparent.updateImage(bm2);
        } else {
          Log.e("Connection", "Connection lost");
          break;
        }
      }
      UIparent.updateText("Disconnecting...");
      Log.d("Network Thread", "Ending network thread");
      int res = server.closeConnection();
      Log.d("Network Thread","Result" + res);
      if (res == 0) {
        UIparent.updateText("Connection closed");
      }
      Log.d("Network Thread", "Network thread ended");
    }
    else {
      Log.e("Network Thread", "Could not get connection");
    }
  }
    
  
}
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Bilaga 2 Midrange-plattformens kod
void httpd( void *pvParameters ) {
 ...
 IO_Init(); <-- Här initieras pinsen
 for(i = 0; i < 47; i++){
  testvar[i] = Usart3Get(); <-- Här stannar programmet
 }
 ...
}
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