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Sammanfattning

Denna rapport beskriver ett examensarbete som genomfördes av Jessica Lind under 2006/2007 i 

Medieteknik vid Linköpings Universitet. Arbetet resulterade i en onlinetjänst, som kallas Jesli, där 

kunden kan skapa unika inredningsaccessoarer i form av tryckta dekorationsvinyler. Genom att 

ladda upp egna bilder på hemsidan kan användaren redigera sin bild genom att använda det 

integrerade bildbehandlingsprogrammet som tjänsten erbjuder och slutligen specificera 

slutproduktens storlek och material. Om kunden är nöjd med sin slutprodukt fyller han/hon i ett 

orderformulär och när köpet bekräftas skapas en order och därmed slutförs designprocessen.

Jesli erbjuder kunden att trycka sin design på de plastfilmer som företaget erbjuder, så kallade 

vinyler. Dessa har olika fäst- och ytegenskaper vilket betyder att materialvalet beror av vart 

slutprodukten skall appliceras. Vinylerna kan användas som allt från kylskåpsdekoration, 

kakeldekor eller varför inte som insynskydd för badrumfönstret. 

När allt arbete är gjort på Jeslis hemsida skickas produkten för tryck och levereras slutligen hem till 

kunden. Detta examensarbete omfattar ej hur tryckprocessen går till utan enbart hur bilden ändras i 

digital form samt hur bildens egenskaper tilldelas. 

Förutom designtjänsten innehåller Jeslis hemsida bland annat ett galleri med visualiserade 

slutprodukter i köks- eller badrumsmiljöer. Genom att klicka på en av dessa bilder kan användaren 

se hur originalbilden såg ut, hur den blev bildbehandlad, den slutliga designen i tryckt form samt 

information om hur bilden förstorades och vilken vinyl som produkten trycktes på. 

Denna rapport omfattar en mängd information över hur tjänsten Jesli är uppbyggd tekniskt sett, 

designprocessens samtliga steg, teknisk beskrivning över hur bildbehandlingsprogrammet fungerar, 
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vilka funktioner som kan användas på den uppladdade bilden och mycket mer.  

Ett särskilt tack till Sasan Gooran, Martin Solli, Niclas Lundström, familj och vänner för allt stöd 

under arbetets gång. 
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1 Inledning 

”Jesli erbjuder ett alternativ till att spendera oändligt antal timmar med att
hitta de perfekta inredningsdetaljerna. Med Jesli kan Du utforma personliga
dekorationsvinyler utifrån privata bilder för Din heminredning.”   

Affärsidé för Jesli

Grunden för detta examensarbete är den affärsidé jag tog fram under hösten 2006 och i november 

samma år startade jag arbetet. Då jag finner produktutveckling mycket intressant och har ett stort 

intresse för bildbehandling, mode och inredning såg jag detta som en stor möjlighet att få utveckla 

ett verktyg där privatpersoner kan designa egna inredningsaccessoarer. 

Examensarbetet resulterar i en onlinetjänst där kunden kan designa personliga dekorationsvinyler 

genom att ladda upp ett eget foto/mönster. Denna bild kan sedan ändras med hjälp av det 

integrerade bildredigeringsverktyget, som jag skapat med hjälp av Matlab, vilket fungerar som ett 

förenklat bildbehandlingsprogram som användaren använder gratis på hemsidan genom att ange 

vilka funktioner som önskas appliceras på bilden. Därefter bestämmer kunden slutproduktens 

storlek samt väljer det material som den framtagna designen skall tryckas på. De material som 

erbjuds är olika typer av plastfilmer, kallade vinyler. Dessa har en vit bas med två olika 

ytegenskaper som ger ett glansigt eller matt resultat men de har även olika fästförmågor vilket gör 

att slutprodukten kan användas på en rad olika underlag. 

Den design som kunden slutligen tagit fram skickas till ett tryckeri, den trycks digitalt på materialet 

och levereras slutligen hem till kunden. Dessa vinyler kan sedan appliceras på diverse underlag i 

kök som exempelvis på kylskåp och skåpluckor, såväl som i badrumsinredning som badkar- eller 

fönsterdekoration.
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Listan över användningsområden för dessa produkter är oerhört lång men generellt kan vinylerna 

appliceras på underlag av porslin, spegel, glas, vitvaror samt något ömtåligare underlag så som trä 

eller väggväv. Val av vinyl beror på vilket underlag som slutprodukten skall appliceras på, vilket 

betyder att kunden bör ha i åtanke vart vinylen skall användas samt vilket ytresultat som önskas när 

produkten beställs. 

Jag valde att jobba med programmeringsspråken Matlab och HTML/PHP på grund av mina tidigare 

programmeringserfarenheter vid effektiv bearbetning av bilder och mitt personliga intresse för 

Internetprogrammering samt färg och form. Med hjälp av råd från Sasan Gooran och Martin Solli 

från Linköpings universitet såg jag möjligheten att kunna utgå ifrån mina produktutvecklingsidéer 

och vidarutveckla dem till en fungerande tjänst. 

För att veta hur Matlabservern, bildbehandlingsfunktionerna och hemsidan skulle kommunicera 

med varandra sökte jag information på Internet och testade mig sedan fram för att hitta en så bra 

lösning som möjligt och till slut fann jag den bästa vilket är resultatet av detta arbete.   

2
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1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att skapa en onlinetjänst där användaren kan designa egna 

inredningsaccessoarer i form av egendesignade mönster som trycks på vinyl som är en form av 

plastfilm som kan fästas på diverse underlag. Denna rapport sammanfattar hur tjänsten är 

uppbyggd, hur samtliga delkomponenter kommunicerar med varandra samt stegen från då kunden 

går in på hemsidan tills dess att han/hon har beställt sin produkt. En viktig aspekt under arbetets 

gång har varit att tjänsten ska vara snabb och enkel att använda eftersom den ska utnyttjas av en 

bred målgrupp oberoende av teknisk bakgrund.

1.2 Metod
Arbetet har genomförts med hjälp av informationsökningar på Internet samt via vägledning och råd 

från Sasan Gooran, Martin Solli samt Niclas Lundström. Referenser till de källor jag använt i form 

av böcker och digitala medier finns i kapitel 4 Referensförteckning. De svårigheter som har uppstått 

under arbetets gång har mestadels varit på grund av oväntade datorproblem samt bristfällig 

information gällande hur Matlab samt PHP kan kommunicera med varandra. I efterhand kanske det 

hade varit ett bättre alternativ att programmera i exempelvis C++ då det finns mer dokumentation 

gällande hur det kan användas online. Men samtidigt har det varit en lärorik process att få jobba 

med något som inte är såpass utforskat, där man själv fått söka information och jobba fram olika 

lösningar.

1.3 Struktur
Rapporten är uppbyggd på följande sätt. Först kommer en inledning där bakomliggande information 

för arbetet redovisas och där får läsaren en första inblick i vad arbetet kommer att omfatta. Sedan 

kommer implementationsdelen där tjänstens programfunktion beskrivs, information om hur 

kommunikationen sker mellan Matlab och PHP, hur Matlabservern fungerar samt en inblick i de 

3
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bildbehandlingsfunktioner som tjänsten erbjuder. Rapporten avslutas med resultatbeskrivningen där 

jag bland annat tar upp framtida förbättring och hur programmet kan utvecklas.

1.4 Begrepp
Nedan förklaras vissa begrepp som kommer att användas flertalet gånger vid beskrivning över hur 

tjänsten Jesli är uppbyggd.

Cookie
En cookie är en typ av textfil som en hemsida kan begära spara på din dator och denna kan sedan 

användas för att ge användaren tillgång till vissa funktioner på hemsidan. Det finns två typer av 

cookies beroende på hur länge informationen skall sparas på användarens dator. Jesli använder sig 

utav sådana som enbart existerar under en kort tid, från enbart några sekunder upp till en timme, 

beroende på vad de skall användas till på hemsidan. I juli 2003 trädde en lag igenom gällande 

användning av cookies på hemsidor och lagen påvisade att användaren måste bli informerad om att 

hemsidan innehåller denna typ av textfiler, vad de skall användas till samt hur de kan undvikas. 

Denna lag skapades för att skydda användares integritet när de surfar på Internet. Eftersom tjänsten 

Jesli använder sig i stor del av cookies i designprocessen är det enda sättet att undvika dem att inte 

använda designtjänsten på hemsidan. 

Webbserver

En webbserver är ett datorprogram som används för att distribuera webbsidor eller en dator som kör 

sådan programvara. På Jeslis webbserver ligger samtliga PHP- HTML- och Matlabfiler som 

används på hemsidan.

4
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PHP
Hypertext Preprocessor är ett populärt skripsspråk som först och främst används på webbservrar för 

att driva hemsidor med dynamiskt innehåll, dvs. innehåll som kan ändras och som exempelvis kan 

hämtas från databaser eller via formulär.

Matlab 
Detta program används främst för tekniska och matematiska beräkningar och detta programspråk 

används flitigt vid matematikundervisning vid universitet i Sverige. Precis som PHP är Matlab ett så 

kallat skriptspråk, vilket betyder att de program som skapas tolkas först när filen anropas. Förutom 

detta finns även en toolbox för att kommunicera via TCP/IP vilket Jesli använder för att skapa den 

aktuella Matlabservern. 

HTML
HyperText Markup Language används vid strukturering av text och HTML är en webbstandard som 

används på hemsidor och i epostmeddelanden. Det fungerar även som ett märkspråk som är en 

specifik text som stukturerar upp information i dokument, det informerar hur vissa textstycken 

relaterar till varandra samt hur texten ska se ut grafiskt. Denna stuktureringskod är inget användaren 

kan se, det enda spår märkspråket ger är hur dokumentet ser ut när användaren läser det. 

Javascript
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som används på klientsidan och som körs av 

webbläsaren. Javascript arbetar mot ett gränssnitt, ett DOM (Document Object Model), eller 

inkluderas från en hemsida vilket är sättet som Jesli använder. Skriptspråket kan användas till en 

mängd olika uppgifter som att ansluta till databaser, skicka e-postmeddelanden eller växla bilder 

med ett visst intervall med mera.

5
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Grunder i bildbehandling
Normalisering
Eftersom bilder ibland kan vara över- 

eller underexponerade, vilket antingen 

gör bilden väldigt ljus eller mörk, 

normaliseras en bild för att få  korrekta 

ljus- och kulörförhållanden. Detta 

betyder att alla pixelvärden divideras 

med skillnaden av det maximala och 

minimala pixelvärdet. Eftersom det 

inte är säkert att en vit och svart pixel 

finns i bilden görs detta på följande sätt: 

im=im/(max(max(max(im)))-min(min(min(im))));

Därmed kommer bilden som i detta fall kallas im innehålla värden mellan 0 och 1. En bilds 

utseende kan förändras en hel del genom normaliseringen, se figur 1 ovan.

Koordinatsystem

En gråskalebild är en 2dimensionell matris. Bildens koordinatsystem på datorn har då två 

koordinataxlar och dess origo är beläget i övre vänstra hörnet på bilden, men eftersom en bild i 

Matlab inte har någon pixel positionerad i punkt 0 symboliseras bildens startpunkt med (1,1). En 

färgbild är 3dimensionell och då tillkommer en tredje koordinataxel som då symboliserar bildens 

”djup” och därmed dess färglager.

6

Figur 1: Originalbild - normaliserad bild
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RGB

” En stor del av det synliga spektrumet kan återges  

genom en blandning av rött, grönt och blått (RGB) 

ljus i olika proportioner och med olika intensitet.  

Där färgerna överlappar varandra uppstår cyan,  

magenta och gult. RGB-färger kallas additiva 

färger, eftersom vitt skapas genom att rött, grönt  

och blått blandas, dvs. allt ljus reflekteras från 

ögat. Additiva färger används till belysning, tv och 

bildskärmar. På din bildskärm återges till exempel  

färgen genom att ljus strålar ut genom röda, gröna och blå fosforpunkter. ” 

(Källa: http://help.adobe.com/sv_SE/Illustrator/13.0/, 2007-10-30)

HSV

Detta färgsystem används ofta i olika datorprogram, 

exempelvis Photoshop, för att blanda färger. 

Förkortningen HSV står för: 

Hue(kulör) - Saturation(mättnad) – Value(värde), 

vilket är ett annat sätt att beskriva en pixels färg. 

Jämfört med RGB där pixelvärdet anger hur mycket av 

färgerna rött/grönt/blått som behövs för att erhålla 

pixelfärgen anges här istället andelen kulör, mättnad och 

ljusheten för pixelfärgen. Kulörerna är placerade på 

färgkonens ytterkant, mättnaden ligger längs konens 

radie som anges av x-värdet. Ljusheten ligger därmed 

längs konens y-axel som även kan symboliseras med konens höjd, se figur 3. Nackdelen med detta 

system är svårigheten att ändra färgens mättnad eftersom ljusheten samtidigt ändras.

7

Figur 2: Additiva färger R=rött G=grönt B=blått 

Figur 3: Representation av en HSV färgrymd
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Invers

När bilden är normaliserad ligger dess 

pixelvärden mellan 0 och 1 och för att 

skapa en invers av bilden subtraheras 

bilden från skalären 1. Därmed hamnar 

bildens värden fortfarande mellan 0 och 

1 och bilden har då fått motsatta färger 

jämfört med originalbilden, se figur 4. 

Gaussfilter

Genom att filtrera en bild med ett 

lågpassfilter kan så kallade 

”skräpvärden” tas bort från bilden. 

Detta görs genom att låta vikterna i 

matrisen som bilden filtreras med 

erhålla formen av en 

normalfördelningskurva eller så kallad 

gausskurva, därav namnet gaussfilter. 

Exempel på oönskade värden kan vara 

brus och små detaljer och genom att använda ett gaussfilter sprider man då ut bildens nuvarande 

värden. Detta resulterar i att bilden blir suddigare, se figur 5 ovan, vilket kan vara ett bra verktyg 

om syftet är att hitta särskilda objekt eller mönster i en bild.

8

Figur 4: Originalbild - Invers bild

Figur 5: Originalbild - Gaussfiltrerad bild
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Sobelfilter

För att förstärka kanter eller konturer i 

en bild kan sobelfilter användas 

eftersom denna typ av filter anger hur 

stor skillnaden är i originalbilden i en 

specifikt angiven riktning. För varje 

sobelfiltrering skapas en magnitudbild 

och genom att filtrera i flertalet 

riktningar erhålls ett gott resultat om 

hur bildens pixelvärden förändras. 

Genom att addera dessa magnitudbilder med varandra förstärks konturerna och denna metod har 

använts i en av Jeslis bildbehandlingsfunktioner, se figur 6. 

Tröskling

Att tröskla en bild betyder att en 

tröskelgräns sätts, exempelvis värdet 

0.5, och därefter kontrolleras varje 

pixelvärde i bilden om det är mindre 

eller större än 0.5 och resultatet sant 

eller falskt inträffar. Detta betyder att 

resultatbilden enbart kommer att 

innehålla värdena sant eller falskt 

vilket i sifferväg bestäms av 0 (falskt) 

och 1 (sant). Alltså kommer resultatbilden enbart innehålla helt svarta eller vita pixlar, se figur 7, 

och detta verktyg är även det inkluderat i Jeslis bildredigeringsverktyg.  

9

Figur 7: Gråskalebild - Trösklad bild

Figur 6: Originalbild - Sobelfiltrerad bild
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2 Implementation
Jesli är en tjänst som omfattar samtliga steg som krävs för att utforma en designad tryckprodukt, det 

vill säga från att kunden laddar upp sin bild på hemsidan till att den tryckta produkten levereras. 

Detta examensarbete omfattar dock enbart hur tjänsten fungerar från hemsidan, se figur 8, och hur 

användaren uppfattar de olika processerna och inte hur tryck- och leveransprocessen fungerar.

Hemsidan där tjänsten körs från innehåller förutom designverktyget även information om företaget 

Jesli, vilka tryckmaterial som erbjuds samt dess priser, se figur 9 nedan. För att visa kunden 

exempel på bilder som redigerats med Jesli och inom vilka områden som tjänsten kan designa 

accessoarer till finns ett produktgalleriet, se figur 9. Där finns ett stort utbud av Jesli-produkter 

visualiserade i olika miljöer och med hjälp av dessa bilder kan användaren få inspiration till vart 

han/hon kan använda sin slutprodukt och därmed startas kundens kreativa tänkande.

10

Figur 8: Innehållet av  denna rapport omfattar enbart 
det inrutade området

Figur 9: Jeslis hemsidan
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2.1 Designprocess
Denna onlinetjänst består av tre olika delar, ett gränssnitt som skapats med hjälp av HTML, PHP, 

cookies och Javascript samt en Matlabserver som i sin tur kommunicerar med diverse Matlab-

funktioner. För mer information om dess begrepp se kapitel 1.4 Begrepp. Tillsammans ligger dessa 

delar på en Apache webbserver för att tjänsten skall vara tillgänglig online, se figur 10 nedan, och 

det är ytterst viktigt att samarbetet mellan dessa komponenter fungerar för att tjänsten Jesli skall 

kunna bli framgångsrik.

Hur kommunikationen mellan hemsidan och Matlabservern sker beskrivs under andra steget av 

designprocessen, Bildredigering, längre ner i detta kapitel. 

Designprocessen kan utifrån användarens perspektiv sammanfattas i fem steg, se figur 11 nedan, 

med start där kunden laddar upp sitt foto tills ordern är bekräftad.

11

Figur 11: Beskriver de fem olika stegen i designprocessen

Figur 10: Jesli är uppbyggt av tre delkomponenter
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Uppladdning av bild

Kunden utformar sin produkt genom att ladda upp egna bilder/mönster. En miniatyr av bilden visas 

så användaren vet att korrekt bild blivit uppladdad, se figur 12. För att försäkra att slutprodukten 

blir av högsta kvalitet ställs vissa krav på bilden som kunden vill använda som designgrund. Den 

bild som ska tryckas bör ha hög upplösning för att den förstorade bilden skall bli av högsta kvalitet 

då den förstorats. Eftersom det kan vara svårt för kunden att avgöra om bilden, som ska användas i 

designprocessen, har tillräckligt bra upplösning erbjuder Jesli en beräkningsfunktion. Användaren 

laddar upp bilden på vanligt sätt och samtidigt får användaren då veta upp till vilken maximal 

storlek som Jesli kan garantera att gott tryckresultat. 

Bakomliggande resonemang för denna beräkning är följande. När användaren laddar upp sin bild 

antar Jesli att dess inscannade upplösning är 110 ppi (pixels/inch) vilket betyder att bildens storlek 

blir ändrad så dess pixlar utgör en bild med den angivna upplösningen.
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Figur 12: Steg 1 i designprocessen - uppladdning av bild
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% 1) Först sparas den uppladdade bildens storlek i två variabler för dess höjd och bredd ($width, 

$height).

list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($link);

% 2) Jag bestämmer att den inlästa upplösningen bör vara 110 ppi.

$ppi=110;

% 3) och därefter beräknas bildens höjd och bredd i cm om dess upplösning vore den angivna ovan.

$width_cm= ($width/$ppi)* 2.54;

$height_cm= ($height/$ppi)*2.54;

% 4) Den maximal förändring i bredd och höjd är lika med bildens originalstorlek multiplicerat med 

skalären 5.  

$max_bredd=round($org_bredd*5);

$max_hojd=round($org_hojd*5);

Det är mycket svårt att bestämma vilken skalär som skall multipliceras med originalstorleken, då 

denna kommer att symbolisera hur många gånger som bilden får förstoras utan att tappa nämnvärd 

kvalitet. Benämningen godkänd kvalitet kan tyckas variera mellan person till person vilket är 

alldeles riktigt men efter att ha gjort flertalet förstoringar av bilder med hjälp av Jesli programmet 

har skalären 5 givit vad jag anser godkända resultat. Förstoringsgränsen är skapad för att Jesli vill 

erbjuda så bra produkter som möjligt och kunna stå för det tryckta resultatet. Eftersom Jesli inte vet 

på hur långt avstånd betraktaren kommer att se den tryckta produkten är förstoringsgränsen svår att 

sätta och därför sätts gränsen något lägre än vad som egentligen skulle kunna vara möjligt. Om 

användaren vet att produkten kommer att betraktas från ett längre avstånd, 2 meter eller mer, kan 

användaren välja att förstora bilden mer än 5 gånger eftersom det då inte gör något om bilden 

resulterar i pixelering eftersom ögat ej kan se detta från ett längre avstånd. Men notera att då 

maximalgränsen överskrids garanterar Jesli inte ett gott tryckresultat. Exempel på hur kvaliteten på 
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en bild förändras när den förstoras se figur nedan.

Som figuren ovan visar är originalbilden mycket liten och efter den förstorats 5 gånger får den 

följande utseende, se bilden i mitten. Bilden är redan nu otydlig och erhåller små blockmönster men 

inget som ögat kan notera då bildens betraktas från några decimeters avstånd. När bilden ytterligare 

förstoras 5 gånger blir bilden märkbart otydligare och blockmönster uppträder kraftigare som i sin 

tur försämrar bildkvaliteten, vilket Jesli vill undvika. 

Vid uppladdning av bild tilldelas användaren en unik mapp vars namn blir kundens datorns ip-

nummer och denna sparas i sin tur på webbservern, se figur 14. Denna mapp skapas med hjälp av 

PHP vid uppladdningsstadiet och i den sparas sedan samtliga filer som skapas under 

designprocessen på hemsidan.  
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Figur 13: Visar kvaliteten för en bild:tv. original  
mitten: förstorad 5 ggr  th. förstorad 10 ggr 
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Mappen raderas från webbservern efter en specifikt utsatt tid eller om kunden avslutar eller 

bekräftar sitt köp.

Om användaren sedan väljer att ladda upp en ny bild raderas den gamla mappen och ersätts med en 

ny. Detta görs för att förhindra att bilder förväxlas med varandra vilket kan resultera i att fel produkt 

beställs och onödiga problem vid bildbehandlingen kan uppstå. PHP används även i detta steg för 

att skapa cookies för originalbildens namn samt storlek i pixlar och cm. Miniatyrbildens storlek 

beräknas genom att sätta bredden till 200 pixlar och därifrån beräkna dess höjd genom att behålla 

originalbildens proportioner. Varför just bredden 200 pixlar är för att denna storlek passar bra i 

hemsidans layout och är tillräckligt stort för att användaren ska se förändring i bilden då den 

bildbehandlas. Mer information om begreppen cookie och PHP finns i kapitel  1.4 Begrepp. Då 

originalbildens namn kan behöva användas vid senaste tillfälle under orderprocessen sparas det 

undan i en fil som får namnet design_info.html som i sin tur lagras i användarens mapp. När 

uppladdningssteget är klart omdirigeras sidan genom att i PHP-filen ange kommandot

header( "location:http://www.jesli.se/upload_image.php?bild=$mytext" ); 
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Figur 14: Visar hur flera användare kan använda hemsidan samtidigt. 
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Detta betyder att variablen $mytext, som innehåller den uppladdade bildens namn, skickas med 

tillbaka till uppladdningssidan och dess värde används sedan för att visa användaren vilken bild som 

blivit uppladdad på hemsidan, se figur 12.

Nästintill samtliga steg under uppladdningen sker utan att påverka vad användaren ser på sin skärm, 

det enda som han/hon märker av är att uppladdningen fungerade, de ser sin bild i form av en 

miniatyr. För att gå vidare till nästa steg i designprocessen aktiveras gå-vidare-knappen som ligger 

under den uppladdade bilden, se figur 12, och därmed omdirigeras användaren till nästa steg som är 

bildredigeringen. 
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Bildredigering

På bildredigeringssidan kan användaren välja bland ett urval av bildbehandlingsfunktioner genom 

att aktivera en eller fler av de kryssrutor som står framför varje funktionsnamn. Genom att klicka på 

funktionsnamnet kan användaren i ett nytt fönster läsa mer detaljerat om vad funktionen gör med 

bilden samt ett exempel på hur en bild som ändrats kan se ut.  

När kunden kryssat för en eller fler funktioner och knappen “Ändra bild” blivit aktiverad skickas 

värdena från formuläret, där egenskaperna för funktionerna är specificerade, till en PHP-fil där 

funktionernas siffervärde sparas i en sträng. Denna sträng kallas för $funktioner och kan exempelvis 

se ut på följande sätt när de aktiverade funktionernas värde är sparade: 

$funktioner=”1?5?10?” 

Dess värden, i detta fall 1, 5 och 10, anger vilken bildbehandlingsfunktion i Matlab som skall 
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Figur 15: Steg 2 i designprocessen - välja bildbehandlingsfunktioner
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appliceras på bilden. Värdena skiljs åt med frågetecken för att kunna urskilja siffrorna från varandra 

när strängen skickats till Matlab för bildbehandlingen. 

Funktionssträngen är nu skapad och tillsammans med mappnamnet, som hämtas genom att läsa av 

användarens ip-nummer med PHP, och originalbildens namn som finns sparad i en cookie skickas 

dessa värden från PHP-filen till Matlab genom att anropa port 8888. Nedan beskrivs den kod som 

körs i PHP-filen steg för steg för att ge bättre förståelse för hur gränssnittet kommunicerar med 

Matlabservern med hjälp av PHP.

$port=8888;  /* Är den port som Matlab lyssnar på. /

$host="www.jesli.se"; 

$page=""; /* Är den sträng som kommer att innehålla svaret som kommer tillbaka från Matlab*/

/* fsockopen initierar en socketuppkoppling för det angivna målet, i detta fall är www.jesli.se */

$sock = fsockopen($host, $port);

if (!$sock) { echo "port error"; echo '<br>'; }

echo $sock;

/* BBH_THUMB anger att det är bildredigeringssteget som skall anropas och är enbart för att 

Matlab ska veta vilken del av programmet som skall anropas.*/

/* Variabeln $user_ip är användarens ip-nummer och symboliserar mappen där samtliga värden 

skall hämtas och sparas.*/

/* Variabeln $funktioner anger vilka bildbehandlingsfunktioner som skall anropas i Matlab. */

$msg="BBH_THUMB/$user_ip/?$bildnamn?$funktioner";

$msg.= "\r\n\r\n\r\n\r\n";
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/* fwrite skriver värdet för strängen $msg som angivits till den socketuppkoppling som angivits 

ovan. */

$nrofbytes = fwrite($sock, $msg);

/* fgets returnerar en sträng av maximallängden 4096 bytes */

while ($buffer = fgets($sock, 4096)) {

  if ($buffer == "\r\n") break;

/*  $page innehåller alltså svaret som skickas från Matlab tillbaka till PHP-filen. Detta svar kan 
exempelvis vara namnet på den behandlade bilden. */

  $page.= $buffer;
 }

/* socketuppkopplingen stängs. */
fclose($sock);

När Matlab redigerat bilden skickas namnet på den nya resultatbilden tillbaka till hemsidan och 

visas då snett framför originalbilden, se figur 15. 

Om användare inte är nöjd med resultatet klickar han/hon på tillbakaknappen som ligger under den 

behandlade bilden, se figur 15, och väljer då nya bildbehandlingsfunktioner som ska appliceras på 

originalbilden. 

Då användaren är nöjd med den behandlade bildens utseende går han/hon vidare till nästa steg som 

innebär val av material och storlek genom att aktivera framåtknappen, se figur 15.

För att läsa mer om hur Matlab arbetar med bilden via Matlabfunktionerna se rubrik 

Bildbehandlingsfunktioner i kapitel 2.2 Matlabserver.
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Val av storlek och material

Vid val av storlek och material bör kunden veta vad slutprodukten skall användas till. Det finns två 

typer av storleksförändring, antingen genom att förstora/förminska hela bilden eller att dela in 

bilden i rutor och då ange dess storlek samt hur många rutor som ska täcka bilden i höjd och bredd. 

Det sistnämnda alternativet är att föredra om slutprodukten ska användas som kakeldekor eller på 

köksluckor eftersom kunden då får mönstret utskuret efter rutmönstrets storlek och behöver då inte 

själv skära i vinylen vilket kan resultera i ojämna kanter som kan försvåra applikationsmomentet. 

Om bilden ska förstoras i ett stycke kan användaren antingen behålla eller inte behålla ursprungs-

bildens proportioner. Om ursprungsproportionerna ska ändras fyller användaren enkelt i exakt 

önskad storlek, se till vänster i figur 16, men om proportionerna skall behållas anger användaren 

istället önskad bredd och klickar sedan på knappen “Beräkna NY höjd” för att få fram korrekt höjd 

på slutbilden. 

Oavsett val av förstoringsmetod anger kunden slutproduktens storlek i cm eftersom detta är det mått 
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som kunden lätt kan mäta upp för hand vilket är bra för att undvika missförstånd gällande 

produktens storlek i beställningen. För att kunna garantera att förstoringen ej resulterar i att 

slutbilden blir för lågupplöst och då får blockmönster bör användaren ej förstora bilden mer än vad 

som rekommenderas i första steget i designprocessen för att Jesli ska kunna garantera ett gott 

resultat. Ett meddelande gällande den maximala förstoringen kommer även att visas på sidan för 

storlek- och material för att påminna användaren om vad Jesli rekommenderar. Innan förändringen 

av bildens storlek sparas beräknas först skillnaden mellan den nya och gamla storleken i en PHP-fil, 

se kod nedan.

/* I PHP-filen hämtas originalbildens storlek i cm i bredd och höjd från de cookies som sparades i 

uppladdningssteget. */

$org_bredd=$_COOKIE['width_cm'];

$org_hojd=$_COOKIE['height_cm'];

/* Förändringen av storleken i höjd och bredd med avseende på originalstorleken beräknas samt den 

angivna storleken som slutprodukten skall få. */

$ggr_hojd=ceil($hojd/$org_hojd);

$ggr_bredd=ceil($bredd/$org_bredd);

Om förstoringen överskrider den maximala förstoringsgränsen visas ett felmeddelande med hjälp av 

Javascript som meddelar att om bilden görs om till denna storlek kommer Jesli ej garantera en god 

tryckkvalitet. Kunden får då välja att antingen ange en ny storlek eller gå vidare med den först 

angivna storleken och då riskera att tryckresultatet inte blir av högsta kvalitet. 

Efter storlek har angivits gör användaren sitt materialval, kunden kan välja mellan olika typer av 
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vinyler med olika ytegenskaper och här får även kunden råd gällande vilket material som passar för 

diverse underlag genom att föra muspekaren över materialnamnet. 

Om slutprodukten är ämnad att användas för kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin eller någon annan 

form av magnetiskt underlag kan kunden välja att få sin vinylprodukt fäst på ett magnetpapper 

genom att klicka i kryssrutan för magnetpapper längst ner i materialsektionen, se figur 16. Detta 

förenklar arbetet för kunden vid placering av sitt mönster eftersom produktens placering då kan 

korrigeras på underlaget och vinylen kan tas bort för att återanvändas vid senare tillfälle. Om 

användaren sedan väljer att designa ett nytt mönster kan han/hon fästa den nya vinylen ovanpå den 

gamla om ett magnetpapper används, men då är kravet att det nya mönstret har samma storlek som 

det gamla och att underlaget fortfarande är magnetiskt. Exempel på hur bildbehandlad bild kan se ut 

när den blivit tryckt på en vinyl och med hjälp av magnetpapper blivit fäst på ett kylskåp se figur 17 

nedan.

Då samtliga val fyllts i går kunden vidare till nästa steg genom att aktivera knappen “Ändra storlek” 
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Figur 17 : Behandlad bild + magnetpapper = slutprodukten fäst på ett kylskåp
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längst ner på sidan, se figur 16. Samtliga värden sparas då undan från formuläret med hjälp av PHP-

kod till två olika filer, en med enbart storleksinformationen print_info.html och en fil innehållande 

både storlek- och materialvalsinformation jesli_order_sv.html. 

Innan hemsidan omdirigeras till nästa steg, där kunden fyller i sitt orderformulär, skickas 

storleksinformationen till Matlab på liknande sätt som i bildredigeringssteget som beskrevs tidigare 

i detta kapitel. Den information som Matlab tar emot kommer att ange om bilden ska förstoras i ett 

helt stycke eller via en mängd rutor samt om proportionerna skall behållas eller inte och utifrån 

detta skickas informationen vidare till diverse Matlabfunktioner. 

Oavsett om proportionerna ändras eller om bilden skall beskäras kommer detta att göras på den 

behandlade miniatyrbilden som sparades i föregående steg för att representera hur slutprodukten 

kommer att se ut. Mer information om hur bildens storlek och proportioner ändras utifrån de olika 

förstorningssätten finns i kapitel 2.2 Matlabserver. 
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Orderformulär

Då kunden kommit till detta steg är all information gällande produktdesignen bestämd och nu gäller 

det enbart att fylla i ett formulär med personuppgifter, där den adress som anges är dit den tryckta 

produkten slutligen levereras. Om slutprodukten skall levereras till en annan adress fyller 

användaren i detta i ordermeddelanderutan som finns nederst i formuläret, se figur 18 . 

I samband med orderregistreringen ser även kunden de val som gjorts i tidigare steg under 

designprocessen eftersom PHP-filen läser in information från designinformationsfilen, 

jesli_order_sv.html, som har sparats i kundens unika mapp. Användaren kan då se slutproduktens 

storlek samt materialval och nu anges ett exakt slutpris för produkten som beror av dess 

storlek/materialval/fraktkostnad. Det är mycket viktigt att användaren fyller i all information för att 

företaget ska kunna nå kunden om något problem uppstår vid beställningen. Programmet är skapat 

på så sätt att om något av de obligatoriska fälten, markerade med en röd stjärna, ej är ifyllda går det 

ej att gå vidare i designprocessen. Användaren får då ett rött felmeddelande som påvisar att samtliga 

markerade fält måste vara ifyllda. Då orderformuläret är ifyllt aktiveras gå-vidare-knappen och med 
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Figur 18: Steg 4 i designprocessen - orderformulär
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hjälp av PHP sparas samtliga värden i info.html och nu återstår enbart det sista steget i 

designprocessen i form av att bekräfta att all information gällande ordern stämmer.
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Bekräfta köp

Detta är det slutliga steget i designprocessen. Här kontrollerar kunden sina personuppgifter och 

informationen om slutprodukten. Nu finns två val, antingen att bekräfta ordern eller att avbryta 

köpet, se figur 19. Innan kunden kan bekräfta sitt köp måste köpvillkoren godkännas. Dessa anger 

bland annat hur betalningen kommer att ske via fakturering, vad som sker om betalningen inte görs 

inom utsatt tid, information gällande leverans och hur Jesli ställer sig juridiskt till det material som 

trycks. Syftet med detta dokument är att göra kunden medveten om köpkraven samt att skydda 

företaget från anklagelser gällande otillräckligt informativ försäljning via Internet. 

När beställningen är bekräftad påbörjas bildbehandlingen samt storleksändringen på originalbilden 

som laddades upp i första steget och när samtliga steg är slutförda sparas resultatbilden i kundens 

unika mapp som sedan förflyttas till en så kallad kvittoserver där samtliga beställningar lagras, se 

figur 20. 
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Figur 19: Steg 5 i designprocessen – bekräfta / avbryt köp
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Mer detaljerad beskrivning över hur Matlab sköter bildbehandlingen och storleksförändringen finns 

i kapitel 2.2 Matlabserver. Eftersom detta moment kan ta lång tid beroende på vad som skall göras 

omdirigeras kunden direkt tillbaka till hemsidans förstasida och kan därifrån fortsätta utforska 

hemsidan. Då får kunden även ett pop-up-meddelande från Jesli där företaget tackar kunden för 

ordern samt informerar gällande leverans och den feedback företaget önskar gällande hur kunden 

uppfattat tjänsten, se figur 21. 

Om kunden istället väljer att avbryta sitt köp raderas i stället mappen från webbservern, se figur 20, 

och därefter omdirigeras användaren tillbaka till Jeslis förstasidan och detta steg går ej att ångra. 

För att erhålla en slutprodukt måste kunden då börja om i designprocessen och skapa en ny order.
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Figur 20: Slutligen bekräftas eller avbryts köpet

Figur 21: Bild på pop-up ruta som visas då köpet gått igenom
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2.2 Matlabserver
Det som tagits upp i föregående kapitel 2.1 Designprocess anger hur användaren uppfattar 

designtjänsten och i detta kapitel beskrivs detaljerat vad som händer med den information som 

skickas till Matlabservern och hur informationen skickas vidare till bildbehandlingsfunktionerna. 

Hittills har användaren bestämt variablernas värde och fått ett resultat i form av diverse bilder och i 

detta kapitel beskrivs hur dessa resultat skapas. 

Bildredigeringen samt storleksförändringen sker på bilden med hjälp av ett program som har 

skrivits i Matlab. Matlabprogrammet kan liknas med en Matlabserver som med hjälp av 

socketuppkoppling kontinuerligt lyssnar på angiven port, i detta fall port 8888, till vilken 

Internetgränssnittet skickar den information som Matlab behöver. Matlab arbetar på liknande sätt 

som PHP-koden på hemsidan för att upprätthålla en socketuppkoppling, se rubrik Bildredigering 

under kapitel 2.1 Designprocess. 

För att läsa av vad som skickas till Matlabservern, från hemsidan med hjälp av PHP, används 

följande kommando:

strM=pnet(con,'readline') 

StrM kommer alltså att innehålla den sträng som PHP skickade via port 8888 och det kan 

exempelvis vara följande sträng

strM='BBH_THUMB/127.0.0.1/?Kalle.jpg?01?';

Den första biten av strängen definierar vilket steg i designprocessen som är aktuell, BBH_THUMB 

betyder att det är steg 1 där bildbehandlingen ska göras på miniatyrbilden. För mer information se 

rubrik Steg 1 Bildbehandling på miniatyrbild  nedan. 

Nästa bit av strängen anger det ip-nummer som representerar användarens mapp där alla filer under 
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designprocessen sparas och det är alltså därifrån bilder och textfiler skall hämtas. 

Därefter kommer namnet på inbilden, i detta fall Kalle.jpg, och slutligen namnet på de funktioner 

som skall appliceras på bilden vilket i detta fall är funktion 01. Om fler bildfunktioner hade varit 

aktuella hade de fyllts på i slutet av strängen och mellan varje funktionnummer läggs ett 

frågetecken för att kunna åtskilja samtliga funktionsnummer från varandra. 

Oavsett under vilket steg som Matlabservern anropas sker inläsning av strängen på samma sätt. 

Därifrån klipps strängens olika innehåll ut och sparas i diverse separata strängar. Relevant 

information skickas vidare till det steg som angivits i strängen. Matlabservern anropas totalt tre 

gånger under designprocessen, se figur 22 nedan och för att ge ökad förståelse för hur 

Matlabservern fungerar beskrivs varje steg separat i detta kapitel.

Vad som är viktigt att notera under de första två stegen är att Matlab arbetar med en miniatyr av 
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Figur 22: Visar hur Matlabservern anropas tre gånger från hemsidan under designprocessen
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originalbilden. Detta för att spara tid för användaren eftersom bearbetning av en stor bild kan ta upp 

till flera minuter och tidsaspekten är viktig för att inte tappa användarens intresse. Kunden behöver 

genom bearbetning av miniatyrbilden inte vänta många sekunder för att se bildresultatet. När 

användaren är nöjd med sin design, orderformuläret är ifyllt och köpet är bekräftat sker steg 1 och 2 

istället på originalbilden. Men eftersom användaren omdirigeras tillbaka till hemsidans förstasida 

märks de tunga matematiska beräkningarna inte av.

För mer detaljerad information om de tre Matlabanropen se nedanstående rubriker.

Steg 1 Bildbehandling på miniatyrbild     
Det första som sker i detta steg är att originalbilden läses in och en miniatyrbild av den sparas, dess 

storlek är då densamma som den miniatyrbild som först visats på hemsidan. Bredden är satt till 200 

pixlar, då denna storlek passar bra i användargränssnittet, och utifrån det beräknas bildens 

proportionerliga höjd och miniatyrbilden får då namnet thumb_copy.jpg oavsett vad originalbildens 

namn är.

Därefter är det dags att se vilka Bildbehandlingsfunktioner som kunden valt att applicera på sin bild. 

De funktioner som skickas med via stränganropet från PHP består av siffror som skiljs åt av 

frågetecken, detta för att kunna urskilja om det är siffran 1 och 2 och inte talet 12 etc. Med hjälp av 

en for-loop hämtas de olika siffervärdena och sparas sedan i en endimensionell vektor som får 

namnet ”siffra”. I vektorn siffra finns nu de funktionsvärden som skall appliceras på miniatyrbilden 

och genom att kontrollera vilka siffror den innehåller skickas miniatyrbilden in i funktionerna i 

turordning och behandlas, mer information om samtliga bildbehandlingsfunktioner se rubrik 

Bildbehandlingsfunktioner längre ner i detta kapitel. Om flera funktioner är aktuella skickas bilden 

in till den första och den behandlade miniatyren blir sedan inbilden till nästa funktion osv. 

När samtliga funktioner applicerats på bilden sparas den nu behandlade miniatyrbilden till ett 
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slumpmässigt nummer i den mapp vars namn skickades med vid Matlabserveranropet. Bilden får ett 

slumpmässigt namn eftersom användaren kan välja att gå fram och tillbaka och välja den 

behandlade bilden de är mest nöjd med och därmed måste flera olika versioner sparas. Samtidigt 

sparas denna miniatyrbild även som namnet bbh_mini.jpg då denna bild kommer att användas vid 

senare tillfälle. I slutet av detta steg skickar Matlabservern tillbaka ett värde till hemsidan för att 

bekräfta att allt gick som det skulle och för att visa att detta steg är slutfört. Detta meddelande ser ut 

på följande sätt

pnet(con,'write',sprintf(prefix_bildnamn));  

och detta kommando betyder att svaret till socketuppkopplingen kommer att vara prefix_bildnamn, 

en variabel som innehåller namnet på den behandlade miniatyrbilden.

Steg 2  Visa proportioner för omskalad bild
Nästa steg är att kontrollera om den nu behandlade miniatyrbildens proportioner ska ändras. Det 

första som avläses i insträngen till Matlab är om bildens storlek ska ändras i form av att hela bilden 

ska förstoras/förminskas i ett stycke eller om bilden ska delas upp i rutor. 

Om bildens storlek ska ändras i ett stycke ändras enbart miniatyrbilden om proportionerna ska 

förändras, vilket användaren i så fall måste klickat för på hemsidan, se figur 16. Om proportionerna 

ej ska ändras hoppas detta steg över. Om proportionerna skall ändras skickas den behandlade 

miniatyrbilden, storleken som slutprodukten ska ha i höjd och bredd samt värdet 'skal' in till Matlab 

för att programmet ska veta att det är steg två som gäller. Detta innebär att funktionen även ser till 

att den omskalade bilden skalas för att passa in på hemsidan och erhåller då den bredd 

miniatyrbilden har från början, dvs. 200 pixlar, dess höjd räknas ut på nytt utifrån de nya 

proportionerna. 

Om bilden ska förstoras i form av flertalet rutor finns även här två val, om proportionerna ska 
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behållas eller ändras. Det som skickas till Matlabfunktionen är då bildnamnet, storlek på rutorna i 

höjd och bredd, hur många rutor bilden ska omfatta i höjd och bredd och inte minst variabeln om 

proportionena ska behållas eller inte. Exempel på en sådan sträng kan se ut enligt följande:

strM='KVALITE_THUMB/83.178.155.233/?bladdroppe_jessicalind.jpg?div?20*20:1:4?PrY'

När proportionerna ska behållas finns risken att rutorna som bilden den ska delas in i inte kan 

omsluta hela bilden och därmed kanske en del måste skäras bort. Detta kan vara ett problem om 

användaren inte får med exakt den del de önskar. Kunden får dock se hur bilden ser ut när den fått 

sin slutgiltiga storlek, vad de rutorna som bilden har blivit indelad i omfattar och utifrån denna 

information får användaren bestämma om designen uppfyller deras önskemål. Exempelvis kan 

slutbilden få följande utseende, se figur 23, där den nedre delen av bilden måste skäras bort för att 

maximal mängd av den behandlade bilden ska kunna användas då den skall omfatta 3*3 rutor med 

en särskild storlek som kunden angivit. 
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Figur 23: Behandlad bild som förstoras genom att ange att slutbilden skall omfatta 3*3 rutor 
med en specifik storlek medan bildens proportioner ska behållas.
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Om bilden fortfarande ska förstoras med hjälp av rutor men proportionerna inte ska behållas 

försvinner problemet med att hela bilden inte omsluts av rutorna men då uppstår istället problemet 

med att originalbildens proportioner förändras. Här får användaren ställa för- och nackdelar mot 

varandra. Bilden kanske består av ett abstrakt mönster och då spelar proportionerna inte så stor roll, 

se den vänstra bilden i figur 24 nedan, men om den istället visar ett foto som innehåller människor 

eller djur syns proportionsförändringarna väldigt lätt, se högra bilden i figur 24 nedan. Detta bör 

användaren tänka på när han/hon sätter slutproduktens storleksegenskaper. 

När förändringen av miniatyrbilden gjorts som en presentation för slutprodukten sparas den nya 

miniatyrbilden undan som kval_bbh_mini.jpg i den mapp vars namn skickats med i insträngen.

Steg 3 Final
Vid detta anrop på Matlabservern befinner sig kunden i slutskedet av designprocessen. Samtliga 

variabler för hur produkten skall se ut har bestämts, ett orderformulär har fyllts i och användaren 

har bekräftat sitt köp. Kunden omdirigeras direkt tillbaka till hemsidans förstasida och det som 

användaren inte märker av är att steg 1 och steg 2 nu upprepas men med originalbilden som inbild 

och nu skickas värden istället som berättar för Matlabprogrammet att det är finalsteget som är 

aktuellt. Hur lång tid delstegen tar beror helt på originalbildens storlek och hur stor slutprodukten 

skall vara. När originalbildens storlek ändras används kommandot imresize i Matlabprogrammet, 
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Figur 24: Proportionerna ändras för en abstrakt- och icke abstrakt bild
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där anges den storleken som användaren angivit i sin order och sedan vilken interpolationsmetod 

som skall användas. När en bild förstoras ändras dess antal pixlar i höjd och bredd, vilket betyder 

att en interpolering mellan pixlarnas färg- och intensitetsvärden måste göras för att skapa en så 

mjuk övergång gentemot närliggande pixlar för att få en så skarp bild som möjligt utan stora 

blockelement. Det finns tre typer av interpolationsmetoder – bilinjär, närmsta-granne-metoden och 

bikubisk. Om en bild förstoras fem gånger med dessa metoder erhålls följande resultat, se figur 25 

nedan.

Närmsta-granne-metoden ger mycket pixelering i bilden vilket är mycket oönskat och därför kan 

denna metod uteslutas direkt. Resultatbilderna för den bilinjära och bikubiska metoden skiljer sig 

däremot inte mycket ifrån varandra, se figur 25 ovan. Den bilinjära interpolationsmetoden tar 

hänsyn till det närmsta 2*2 pixelområdet utifrån den aktuella pixelns position. Resultatet är mycket 

jämnare än närmsta-granne-metoden eftersom det interpolerade resultatet blir det viktade 

medelvärdet för de omgivande pixlarna. Den bikubiska metoden går steget längre än den bilinjära 

då den tar hänsyn till ett 4*4 område med totalt 16 pixlar och eftersom avståndet till den okända 
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Figur 25: Bilinjär interpolation
Närmsta granne interpolation

Bikubiska interpolation
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pixeln varierar tilldelas högre vikter för kortare avstånd i beräkningen. Vid närmare jämförelse 

mellan den bilinjära och bikubiska metoden resulterar den sistnämnda i något skarpare bilden, dock 

är den något långsammare men Jesli har ändå valt att använda denna metod då bildresultatet är en 

mycket betydelsefull faktor för att kunden ska bli nöjd med sin produkt.  

När samtliga steg har genomförst på originalbilden sparas den slutliga bilden till användarens unika 

mapp med bildnamnet FINAL_IMAGE.jpg. När allt är klart skickar Matlabservern värdet OK 

tillbaka till hemsidan för att bekräfta att hela designprocessen är slutförd med följande kommando: 

   pnet(con,'write',sprintf('OK'));
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Bildbehandlingsfunktioner
Onlinetjänstens bildredigeringsfunktioner är programmerade i Matlab. De 

funktioner som erbjuds är vanliga redigeringsfunktioner samt funktioner 

som Jesli anser vara trendiga inom inredning och mode. Nedan listas 

tjänstens samtliga funktioner, där varje beskrivs med kortfattad information 

om vad funktionen gör med inbilden samt exempelbilder för respektive 

funktions resultatbild. Den bild som skickas in till varje funktion är i detta 

fall ett foto av blomblad, se figur 26 till vänster.

Svartvitt
Samtliga lager summeras för att få bilden i en gråskala och sedan 

normaliseras bilden eftersom dess värden nu ligger mellan 0 och 3 . För 

mer information om normalisering läs kapitel 1.4 Begrepp. Resultatbilden 

blir då följande, se figur 27.
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Figur 26: Inbild till  
samtliga funktioner

Figur 27
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Gammalt foto

Bildens samtliga lager summeras vilket resulterar i en 2dimensionell 

gråskalebild, denna görs om till sin invers och läggs sedan i vardera 

färglager i en matris med samma storlek som inbilden. För mer information 

om begreppet invers se kapitel 1.4 Begrepp. Genom att multiplicera 

inversbilden med ett invers RGB-värde, för färgen brunt, i varje lager för 

sig ersätts de grå tonerna istället med en brun ton vilket ger intrycket att 

bilden har en gammal karaktär. Denna bild blir sedan inverserad tillbaka för 

att få sitt rätta utseende, se figur 28. 

Absolut mättnad

Eftersom enbart mättnadkanalen ska ökas konverteras inbilden från 

färgrymden rgb till hsv med hjälp av den inbyggda funktionen rgb2hsv i 

Matlab, mer om rgb och hsv finns i 1.4 Begrepp. Sedan ökas mättnaden, 

genom att sätta samtliga positioner i mättnadslagret till värdet 0.8, vilket är 

det värde som givit bäst resultat efter flertalet bildtester. När mättnaden är 

ändrad konverteras bilden tillbaka till rgb-läge med funktionen hsv2rgb 

som även den finns inbyggd i Matlab. Slutligen returneras bilden som då 

ser ut enligt figur 29.
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Figur 29

Figur 28



Examensarbete i Medieteknik, 2006/2007 Jessica Lind
Webbaserad designtjänst för utformning av dekorationsvinyler Medieteknik

Linköpings universitet

Mosaik

Bilden görs om för att ge inbilden ett önskat blockmönster, vilket kan 

jämföras med ett mosaikmönster. Blockstorleken beräknas genom ta 

hänsyn till inbildens storlek. Formeln för detta har tagits fram genom 

flertalet tester. Området i x-led och y-led inom blockstorleken på bilden får 

ett och samma värde, vilket är medelvärdet av samtliga position inom 

blocket. Med avseende på inbilden blir den resulterande bildens utseende 

enligt figur 30.

Röntgen

För att få ett röntgen utseende görs bilden om till sin egen invers som då 

ser ut enligt figur 31. Hur detta görs i Matlab se rubrik Invers i kapitel 1.4 

Begrepp.
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Figur 31

Figur 30
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Lysande konturer

Eftersom det är kanterna som skall detekteras används sobelfiltrering, mer 

om sobelfilter se 1.4 Begrepp. I detta fall används fyra olika filter i vardera 

x-led och y-led samt ett i 45grader samt -45graders vinkel. Då en hel del 

brus kan finnas med i bilden börjar funktionen med att filtrera bilden med 

ett gaussfilter för att få bort små detaljer. Därefter sobelfiltreras bildens 

vardera färgkanal separat, alltså det röda, gröna och blå lagret var och en 

för sig. Som resultat får vi då fyra olika konturbilder med tre kanaler var. 

Dessa innehåller information om vart i bilden störst kantskillnader sker och 

genom att addera dessa fyra får vi fram en 3-dimensionell resultatbild med 

enbart konturer, som vi kan kalla lysande då kanterna får neonkaraktär, se 

figur 32. För att försäkra att konturerna syns tillräckligt fördubblas värdena i bilden genom att 

multiplicera varje kanal med skalären 2.    

Horisontal spegelbild

Bildens pixelvärden kopieras längs en axel, i detta fall 

horisontalled. Positionsvärdena återupprepas i 

omvänd ordning vilket ger inbilden en representation 

som om den skulle reflekteras i en väggspegel, se 

figur 33.
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Figur 32

Figur 33
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Vertikal spegelbild

Inbilden får en kopia av sig själv i vertikalled genom att bildens pixlar 

återupprepas i omvänd ordning i datorns vertikala axel x-led, vilket i ett 

matematiskt koordinatsystem är y-led.

Popkonst

Detta är en av de två funktioner som kräver mer information är bildnamnet 

som input. Den vill även bli tilldelad två färgvärden då dessa två färger är 

de enda kulörer som resultatbilden kommer att bestå utav. Användaren 

väljer kulörerna med hjälp av två rullistor där flertalet färger finns att välja 

bland. Först summeras samtliga lager samt normaliseras för att erhålla en 

gråskalebild. Sedan trösklas bilden för att få en bild som enbart innehåller 

nollor och ettor. Detta förenklar arbetet då funktionen enbart behöver 

ersätta dessa två värden med funktionens två inputfärger, för exempel se 

figur 35. 
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Figur 34

Figur 35
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Lagerfunktioner

De värden som skickas in till denna funktion är bildnamnet samt namnet på det lager som skall 

appliceras på bilden. Det lager som skall användas läses in och får samma storlek som inbilden och 

samtidigt görs bilden om till sin invers. Jesli erbjuder olika typer av lager. Textlager, dekorations-

lager och utskurninglager. 

Textlagret multipliceras med bilden, texten klipper bort den delen av bilden 

vilket resulterar i att texten blir svart eller vit beroende på vilket textlager 

som använts, se figur 36.

Dekorationslagrena består av grå och vita pixlar. Lagret multipliceras med 

inbilden och därmed erhåller bilden gråtoniga dekorationer i resultatbilden, 

se figur 37.
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Figur 36

Figur 37
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De utskurningslager som finns till förfogande består av ettor och nollor, 

dvs. svart och vitt, där de vita partierna symboliserar de områden som ska 

bevaras och det svarta i lagret kommer att radera vissa delar av inbilden. 

Genom att multiplicera lagret och inbilden kommer de värden som blir 

kvar i resultatbilden vara värden mellan noll och ett och de raderade 

partierna kommer då ha värdet noll, vilket ger färgen svart. Eftersom den 

vinyl som slutprodukten skall tryckas på har vit botten görs därmed invers 

av resultatbilden och därmed blir de raderade områdena vita, se figur 38, 

vilket förenklar tryckprocessen.

Resultatbild returneras sedan tillbaka till funktionen.

42

Figur 38



Examensarbete i Medieteknik, 2006/2007 Jessica Lind
Webbaserad designtjänst för utformning av dekorationsvinyler Medieteknik

Linköpings universitet

3 Resultat 
Resultatet av detta arbete är en tjänst där kunden kan designa egna inredningsdetaljer så som syftet 

med denna uppgift var. Arbetet har tagit längre tid än väntat då jag valt att läsa kurser samtidigt 

under examensarbetets gång men detta anser jag var ett bra alternativ då jag samtidigt kunde starta 

upp tjänsten som eget företag. En av fördelarna med programmet är dess effektivitet samt 

användarvänligheten, utbudet av bildbehandlingsfunktioner blev över förväntan från när arbetet 

startades och tjänsten lanseras i en tid då vinyler, även kallade väggstickers, blir mer och mer 

populära inom inredningsbranschen.

3.1 Framtida förbättringar 
Framöver kommer fler funktioner att erbjudas på hemsidan, tryckmaterialutbudet kan utökas och 

med hjälp av användares hjälp kan tjänsten förbättras avsevärt med hänsyn till dess effektivitet samt 

användarvänlighet. Användarna erbjuds maila in sina kommentarer gällande tjänsten då deras 

personliga åsikter är det bästa verktyget som Jesli kan använda för att vidarutveckla tjänsten och 

anpassa den gentemot kundernas önskemål. 
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