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Sammanfattning
I dagens samhälle används internet för kommunikation mellan människor runt
om i världen. Det första videosamtalet gjordes runt år 1940 och det är dags för
en utveckling, där 3D är något som skulle kunna göra videomöten mer verkliga.
För att möjliggöra detta så konstruerades ett system som skulle kunna ta in data
från olika time-of-flight- och färgkameror och en ljudenhet. Denna data ska se-
dan komprimeras och sändas över internet för att kunna spelas upp på någon
annans 3D-skärm. För att samtalet inte ska kännas fördröjt måste samtliga delar
tillsammans ske inom realtid. De utvecklingsmetoder som har använts är par-
programmering och en variant utav testdriven utveckling. Systemet har utvärde-
rats utifrån tidmätningar, bildkvalitet och datastorlek för att hitta en bra balans
mellan tid och kvalitet.  Systemet konstruerades med fem delar: insamling av
bilder och ljud, bilduppskalning, komprimering och avkomprimering, internet-
överföring samt rendering. Resultatet visade att de delar som berörs av datastor-
lek och bildkvalitet kunde uppnå en bra balans mellan tid och kvalitet. Dock
kunde inte alla mål uppnås då vissa delar tog upp mer tid än realtidsmålet samt
att alla delar inte han konstrueras. Eftersom systemet byggdes upp modulärt så
kan de delar som inte uppnådde målen förbättras eller bytas ut. Utifrån resulta-
tet kunde sedan lösningsförslag ges för att förbättra resultaten för en eventuell
vidareutveckling. 

Nyckelord: 3D, Time-of-flight, realtid, videosamtal.
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Abstract
In todays society internet is used for communication between each other around
the world. The first video call was made around the year 1940 and it is time for
a development, where 3D is something that can make video calls more real. To
make this possible a system was constructed that would be able to get data from
different time-of-flight cameras and color cameras and audio devices. That data
should later on be compressed and transmitted over internet to be able to play it
on someone else’s 3D-display. To prevent the feeling of delay in the call, all
parts together must happen in real time. The development methods that have
been used is pair programming and a variation of test-driven development. The
system has been evaluated by time messurements, image quality and data size
to find a good balance between time and quality. The system was constructed
by five parts: capturing of images and audio, image upscaling, compression and
decompression, network streaming and also rendering. The result showed that
the parts affected by data size and image quality could achieve a good balance
between time and quality. However, all goals could not be achieved because
some parts where too slow for the real time goal to be achieved and also some
parts could not be constructed in time. Since the system was built up modularly
the parts that did not achieve the goals can be improved or replaced. Based on
the results, solution proposals was made to improve the results for a possible
further development. 

Keywords: 3D, Time-of-Flight (TOF), real time, video call.
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Terminologi

Förkortningar

DCT Diskret cosinustransformation. 

FFmpeg Fast Forward motion picture expert group är ett bibli-
otek för hantering och konvertering av ljud- och vide-
oströmmar.

gop En grupp av bilder. 

JPEG Joint Photographic Experts Group. En kodek för still-
bilder.

MJPEG Motion JPEG. En kodek för rörliga bilder som byg-
ger på JPEG.

SDL Simple  DirectMedia  Layer.  Ett  bibliotek  för  grafik
och ljud.

TOF Time-of-flight. 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

I  dagens samhälle  använder  fler  personer  internet  för  att  kommunicera  med
människor runt om i världen istället för att spendera tid på långa resor. De van-
ligaste  kommunikationssätten  via  internet  är  med hjälp  av textmeddelanden,
röst- eller videosamtal. Det första videosamtalet gjordes runt år 1940 och det är
dags för en utveckling. 3D är ett närliggande område som har blivit populärt på
senare tid till biografer och tv-apparater då det ger en verkligare upplevelse. Ut-
vecklingen inom området har dessutom möjliggjort att 3D kan visas utan några
speciella glasögon vilket bidrar till att tekniken kan användas mer vardagligt.

Ett 3D-möte är något som skulle kunna göra samtal och möten på distans mer
verkliga för både privatpersoner och företag.  Eftersom att  resa kan innebära
dyra kostnader så satsar personer och företag mer på videosamtal, och med 3D
kan det kännas mer likt ett möte där alla deltagare var på samma plats och där-
med bli ett mer acceptabelt alternativ. 

1.2 Övergripande syfte

Syftet  med projektet är att med hjälp av en time-of-flight-kamera (TOF), en
färgkamera och en ljudenhet samla in ljud samt djup- och färgbilder. Från bil-
derna ska en 3D-bild skapas. 3D-bilden och det ljud som samlats in ska sedan
komprimeras och skickas via internet för att kunna spelas upp på någon annans
3D-skärm. Detta kommer att brytas upp i delar för att kunna byggas upp som ett
modulärt system så att de olika delarna kan bytas ut efter användarens behov.
För att samtalet inte ska kännas fördröjt måste samtliga delar tillsammans ske
inom realtid. 

1.3 Avgränsningar

Systemet kommer begränsas till att ha två fasta användare, eftersom det över-
gripande syftet inte berörs av antalet användare inom systemet.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål
1. Kunna  använda  kamerorna  Microsoft  Kinect  samt  Fotonic  B70  med

Basler Pylon Aca 1300-30GC
2. Kunna rendera 3D-bilder till 3D-skärmen Dimenco med 4k-upplösning
3. Kunna skala upp djup- och färgbilder

1. Uppskalningen ska antingen ske innan eller efter internetöverfö-
ringen beroende på vilket som ger bäst bild

4. Kunna skicka och ta emot bilder och ljud över internet

1
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5. Kunna komprimera och avkomprimera data
1. Programmet ska kunna komprimera bilder.  Vid behov bör den

även kunna hantera video och ljud.
6. Tillsammans ska alla systemets delar ske inom realtid
7. Systemets delar ska vara oberoende av varandra
8. Kunna ta in och spela upp ljud inom systemet

1.5 Översikt

Kapitel 1 beskriver projektet och de mål som behövs för att uppnå syftet. I kapi-
tel 2 beskrivs den teori som krävs för kunna förstå samtliga delar i projektet. I
kapitel 3 beskrivs den systemmodell som använts under projektet, dess utveck-
lings- och utvärderingsmetoder samt de hjälpmedel som har använts. Kapitel 4
innehåller  tekniska  kravspecifikationer  samt  lösningsförslag  som analyserats
fram genom förstudier. Kapitel 5 presenterar resultaten av lösningsförslagen uti-
från utvärderingsmetoderna. I kapitel 6 analyseras och diskuteras resultaten uti-
från målen samt dras slutsatser om lösningarna. I kapitel 7 finns de referenser
som använts, följt av två bilagor. 

1.6 Författarnas bidrag

Vi har delat upp projektet för att få egna ansvarsområden samtidigt som projek-
tet görs effektivare vid en uppdelning. Det finns även delar i projektet där vi
samarbetar för att kunna sätta upp gemensamma prioriteringar och strukturer
som gynnar oss båda.

Jens del i projektet har varit att undersöka vilka komprimerings- och uppskal-
ningsmetoder som ska användas samt skapa funktionalitet  för dem. Han har
även skapat funktioner för att sätta ihop djup- och färgbilder så att bilden upp-
fattas som en 3D-bild, att ändra bildernas bildformat till 4k-skärmens standard
samt att ta in ljud från Kinect.

Fredriks del i projektet har varit att undersöka internetmetoder samt skapa funk-
tionalitet för den metod som ska användas. Han har även skapat funktioner för
att kunna ta in djup- och färgbilder från Kinect samt lägga till en vattenstämpel
i bilden så att Dimencos 4k-skärm tolkar bilden som en 3D-bild.

Tillsammans har vi skapat funktioner som tar in djupbilder från Fotonic och
färgbilder från Pylon samt funktionalitet för att spela upp ljud och bilder via
SDL. Vi har även byggt upp systemets struktur tillsammans, eftersom systemets
delar påverkar varandra och för att säkerställa att modularitet uppnås. 
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2 Teori
Time-of-flight (TOF) [1] är ett kamerasystem som mäter avstånden i ett område
genom att skicka ut ljusstrålar och mäta tiden tills dem kommer tillbaks. Med
mätresultatet kan systemet sedan skapa djupbilder (gråskalebild) med avstånds-
värdena. 

2.1 Time-of-flight

2.1.1 Kinect

Kinect [2] är Microsofts version av en TOF-kamera som kan samla in djup- och
färgbilder samt ljud. Kinect använder sig av infraröd strålning (IR) för att mäta
avstånd och kan dessutom avgöra ljudkällor  m.h.a.  fältmikrofoner.  Kameran
kan ge flera pixelformat1 så som RGBA, YUV och Bayer, där varje färgkanal är
på 8 bitar [3] och varje djupkanal är på 16 bitar [4]. Antalet bilder per sekund
kan maximalt vara 30 och dess största bildstorlek är 1280*960 pixlar medan
dess minsta är 640*480 pixlar. [5]

2.1.2 Fotonic och Basler Pylon

Fotonic B70 [6, s.4][7] är en TOF-kamera som använder laser för att mäta av-
ståndet i dess omgivning. Kameran är gjord för industrin och är därför byggd
för tuffare miljöer. Dess pixelformat har 4 kanaler, på 16 bit vardera, som lagrar
pixelns ljusstyrka och position i x-, y- och z-led. Kameran kan maximalt filma
80 bilder per sekund och kan endast filma i bildstorleken 160*120 pixlar. [8]

Basler Pylon Aca 1300-30GC [9] är en kamera som skickar färgbilder via nät-
verkskortet [10]. Den kan använda flera pixelformat så som RGBA, YUV422
m.m. varav varje färgkanal är på 8 bitar [11]. Kameran kan maximalt filma 30
bilder per sekund och kan maximalt filma i bildstorleken 1294*964 pixlar, men
är programmeringsbar till mindre bildstorlekar. 

2.2 Uppskalning

Uppskalningen [12] ökar en bilds storlek med hjälp av interpoleringsalgoritmer
[13]. Vanliga interpoleringsalgoritmer för bilduppskalning är bl.a. Nearest ne-
ighbor, Bilinear, Bicubic, Spline, Sinc och Lanczos. Dessa algoritmer genererar
nya pixlar genom att approximera värden från närliggande pixlar. 

Nearest neighbor är en metod som kopierar den närmaste pixeln till interpole-
ringspunkten, d.v.s. den punkt som pixlarna ska skalas ut mot. Detta gör att alla
pixlar behåller sin färginformation men också att skarpa färgövergångar (kan-

1 Pixelens sturktur och vad kanalerna representerar.
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ter) inte jämnas ut. Bilinear approximerar den nya pixeln efter de närmaste fyra
pixlarna inom ett 2x2-område, vilket jämnar ut kanterna men eftersom den nya
färgen är en approximation kan bilden uppfattas suddig. Bicubic använder de
närmaste 16 pixlarna inom ett 4x4-område vid approximationen, vilket resulte-
rar i bättre kantutjämning och en mindre suddig bild än Bilinear. Metoder som
Spline, Sinc och Lanczos använder större områden, men för varje gång approxi-
mationsområdet ökar så blir den visuella förbättringen i bildkvalitet mindre och
tidsfördröjningen ökar. [13][14]

2.3 Komprimering

Bilder kan antingen komprimeras som stillbilder eller rörliga bilder [15, s. 38-
54]. Kompressionsmetoderna, eller kodek [16] som dem också benämns, kan
antingen vara destruktiva eller icke-destruktiva [15, s. 38]. Med destruktiv me-
nas att data kommer att gå förlorad under komprimeringen. 

Icke-destruktiva metoder [15, s. 39-40] komprimeras t.ex. med hjälp av mönste-
rigenkänning och att representera förekommande tecken med mindre bitar. De-
struktiva metoder komprimerar t.ex. med hjälp av diskret cosinustransformation
(DCT)[15, s. 41-49] vilket representerar pixlarna som vågor. Från vågorna kan
sedan frekvenser med låg amplitud tas bort då de är pixlar med liten färgskill-
nad.

Vid en videokomprimering så kan nyckelramar (I-bilder) [15, s. 51-52], predik-
tiva bilder (P-bilder) [15, s. 51-52] och dubbelriktade interpolerade bilder (B-
bilder) [15, s. 53-54] användas. I-bilder används alltid men om även P- och B-
bilder använts så grupperas bilderna i en grupp (gop) [15, s. 54 och 152-153]
där det alltid finns en I-bild per grupp. I-bilder är inte beroende av några av de
andra bilderna i gruppen, och komprimeras som stillbilder, vilket är de bilder
som kan komprimeras minst. P-bilder gissar hur bilden ska se ut genom att leta
efter områden som inte ändrats sedan föregående I- eller P-bilder. Dessa bilder
kan även använda sig av rörelse-vektorer [15, s. 52] som beskriver hur de hitta-
de områdena har flyttats  runt.  Nackdelen med P-bilder  är  att  det  är  proces-
sor-krävande att beräkna om det finns områden som flyttats samt att alla föregå-
ende bilder måste avkomprimeras tillbaka till förgående I-bild för att kunna se
innehållet. Fördelen är att dem kan komprimeras mer än I-bilder. B-bilder kom-
primeras genom att gissa både föregående och kommande I- och P-bilder, vilket
gör att dem kan komprimeras mer. Fördelen med dessa bilder är att inga andra
bilder refererar till dem, annars har de samma för- och nackdelar som P-bilder. I
och med att  inga bilder  refererar till  dem så kan dem ignoreras vid proces-
sor-stress eller om en I- eller P-bild ska visas i en sekvens så kan de då också
ignoreras.

2.4 Internetöverföring

För att kunna skicka bilder över internet måste informationen delas upp i mind-
re datapaket, detta kallas för serialisering (eng. Serialization) [17]. Efter att pa-
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keten har skickats via internet sker processen åt andra hållet, alltså att bilderna 
byggs upp till sitt ursprungsformat igen.

2.4.1 Nätverksparadigmer

Överföring av data  via internet  kan ske på två olika sätt,  antingen med kli-
ent-server eller P2P (eng. Peer-To-Peer). [18, s. 820 – 822]

Klient-server-paradigmen [18, 820 – 821] fungerar genom att två eller flera da-
torer kommunicerar med varandra via en central server. En server är en applika-
tion som klienten ansluter till och begär data ifrån, och för att detta ska fungera
måste servern vara igång hela tiden. Klienten behöver endast vara igång då den
ska ansluta och t.ex. hämta en fil. 

P2P-paradigmen [18, s.821 – 822] fungerar genom att två eller flera datorer kan
skicka och ta emot data direkt mellan varandra, där datorerna både kan ha rollen
som klient och server. 

2.4.2 Överföringsprotokoll

Ett överföringsprotokoll är det lager i nätverksmodellen (TCP/IP) som lägger
till  vilket portnummer som ett datapaket ska skickas till  eller läser av vilket
portnummer som ett paket är adresserat till. Det finns två vanliga protokoll som
kan sköta detta: TCP (eng. Transmission Control Protocol) [19] eller UDP (eng.
User Datagram Protocol) [20].

I TCP [19] kontrolleras att en förbindelse mellan t.ex. två datorer finns innan
dataöverföringen kan ske, detta brukar kallas för handskakning och görs m.h.a.
bekräftelsemeddelanden mellan datorerna. Eftersom paketen bör ha ett bra flöde
och att det finns en gräns på maximal storlek, så delar TCP upp paketet i flera
mindre paket som numreras och skickas till mottagaren. Om ett paket inte skul-
le komma fram till mottagaren sker en omsändning av det paketet. 

I UDP [20] sker ingen kontroll av förbindelse eller omsändning av paket, utan
paketen skickas ovetandes om mottagaren har fått dem.  

2.5 Dimenco 4k-skärm

Dimenco [21] är en 4k-skärm [22] som har en upplösning på 3840*2160 pixlar,
vilket är fyra gånger mer än full HD (1920*1080 pixlar). Dimenco tar in en
djup- och en färgbild bredvid varandra där varannan rad ska vara tom och ha en
total storlek på 3840*2160 pixlar, vilket är 16:9 i bildförhållande (se figur 1).
För att skärmen ska kunna tolka bilderna som 3D-bilder så läggs bildinforma-
tion in i varannan pixels blåa kanal på första raden.  

5
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Figur 1: Struktur som gör att Dimenco [21] tolkar  djup- och färgbilden som en 3D-bild. 

6
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3 Metod 
3.1 Utvecklingsmetod 

Utvecklingsmetoden för projektet kommer att vara en kombination av parpro-
grammering [23]  och en egen variant  av testdriven utveckling  [24].  Parpro-
grammeringen kommer att utföras på de delar i projektet som görs tillsammans
och går ut på att en programmerar och att den andra observerar och ger åter-
koppling, detta sker i turordning. En variant av testdriven utvecklingen kommer
utföras på de delar i projektet som görs enskilt och metoden går ut på upprepade
tester av programmets funktioner.

Fördelarna med parprogrammering [23] är att översikt fås av varandras arbete
vilket ger en bättre kvalitet på koden, snabbare upplärningsförmåga och för-
hindrar onödig kod då olika erfarenheter finns och att problem betraktas olika.
Med varianten av testdriven utveckling [24] ges fördelarna att programmen tes-
tas från flera aspekter vilket gör att problem hittas vid ett tidigt skede och mind-
re tid går åt till felsökningar senare då programmet är mer utvecklat. I och med
att koden testas utifrån flera aspekter leder det även till mer flexibel kod. 

3.2 Systemmodell

Vid konstruktionen av systemet kommer samtliga delar i figur 2 att användas
för att programmet ska kunna ses som komplett. Systemet kommer att göras
modulärt i den mening att alla 3D-portalens delar ska vara oberoende av var-
andra så att de kan bytas ut utan att någon annan del ska beröras. Modularitet
görs för att delarna ska kunna bytas ut efter användarens behov, samt om någon
del inte uppnår målen så kan den delen bytas ut. 

Figur 2: Översikt av 3D-portalens delar.
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3.2.1 Insamling av bilder och ljud

Systemets  insamling kommer  att  använda  tre  olika  enheter:  Kinect  [25]  för
djup- och färgbilder och ljud samt Pylon för färgbilder och Fotonic för djupbil-
der. Då ett av projektets mål var att kunna hantera dessa enheter så måste syste-
met kunna klara av dess minsta bildstorlekar, vilket är 160*120 pixlar för Foto-
nic och 640*480 för Kinect och Pylon (se kapitel 2.1.1 och 2.1.2). Systemets
ljudkrav är 16 000 samples/s, 1 kanal och 16 bit/samples, vilket är den hastighet
Kinect [25] använder.

Systemet ska kunna visa 15 bilder per sekund då vissa grafikkort inte klarar en
högre bildfrekvens [26]. För att systemets fördröjning inte ska öka för varje bild
så måste tidsgränsen för realtid sättas till en femtondels sekund (ca 66 ms). 

3.2.2 Uppskalning

Bilduppskalning kommer att behövas inom systemet då djupkameran inte behö-
ver ha samma bildstorlek som färgkameran, som t.ex. mellan Fotonic B70 och
Basler Pylon Aca 1300-30GC.  Det behövs också då de bildstorlekar som sattes
som mål för bildinsamlingen (se kapitel 3.2.1) är mindre än Dimencos bildstor-
lek (se kapitel 3.2.5). Därför måste uppskalningsmetoden kunna skala upp en
bild från 428*120 pixlar till 3840*1080 pixlar inom realtid. 

3.2.3 Komprimering

Komprimeringsmetoden ska kunna hantera de datastorlekar som sattes för in-
samlingen (se kapitel 3.2.1) och de bildformat som krävs vid renderingen (se
kapitel 3.2.5). Eftersom systemet är begränsat av nätverkskapaciteten måste da-
tastorlekarna från enheterna kunna komprimeras så att tidsfördröjningen via in-
ternet inte överstiger tidsgränsen.

Den totala bildstorleken för både djup- och färgbilder ska kunna vara 1708*480
pixlar, d.v.s. 854*480 pixlar för vardera bild. Höjdstorleken 480 pixlar ska kun-
na användas då de kameror som kommer att testas kan använda den höjdstorle-
ken eller mindre. Bredden 854 pixlar används för att bildformatet 16:9 krävs till
att rendera bilden på Dimenco-skärmen i ett naturligt bildförhållande.  

3.2.4 Internetöverföring

De bilder som kommer att  tas in av kamerorna och sedan komprimeras ska
skickas via internet seriellt. När paketen sedan tas emot kommer dem byggas
upp till bilder igen. Den nätverkskapacitet som projektet kommer utgå ifrån är
den teoretiska hastigheten 100 Mbit/s eftersom ett av systemets mål är att uppnå
realtid. 

3.2.5 Rendering

För att renderingen ska anses modulär måste en bildruta skapas som ska kunna
använda olika bildstorlekar och bildformat, samt kunna visas på alla typer av
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skärmar.

Målen med renderingen är att den ska klara av Dimencos bildstorlek och bild-
format. Den maximala bildstorleken som skärmen använder är 3840*2160 pix-
lar och det bildformat som måste kunna hanteras är 16:9. Vid användning av
Dimencos skärm måste djup- och färgbilder kunna läggas ihop, vattenstämpel
skapas och tomrader läggas till enligt figur 1, samt bör bildformatet kunna för-
ändras. 

3.3 Utvärderingsmetoder

Det slutgiltiga programmet kommer utvärderas i diagram genom mätningar av
komprimeringsförhållanden, bildkvalitet och tid m.h.a. tre olika testbilder (se
bilaga A). Dessa bilder har tagits från en Kinect i inomhusmiljö vilket är den
miljö som systemet kommer att användas i. Testbild 1 innehåller skarpa kanter
och färger samt mycket textur. Den andra testbilden har många detaljer, kanter
och flera ljuskällor vilket skapar skarpa skuggor. Den tredje bilden är tagen i ett
mörkt rum vilket gör att färgövergångar och skarpa kanter blir mjukare och tex-
turer otydligare. 

3.3.1 Tidmätning

Tidmätningarna kommer att ske genom att mäta tiden mellan systemets delar
som är internetöverföring, komprimering till avkomprimering, bilduppskalning
och rendering. När samtliga delar mätts så läggs tiderna ihop för att se vilka lös-
ningsalternativ som skulle fungera inom realtiden. Tidmätningar av hela syste-
met görs sedan med dessa delar för att se om de även då håller sig inom realti-
den. För att säkerställa att mätresultatet kan uppnås igen så kommer tio tidmät-
ningar att göras.

Samtliga delar i systemet kommer att mätas på två datorer: Lenovo Thinkpad
R61 7733 [27] och Toshiba Satellit P850-131 [28]. För specifikationer se bilaga
B.

Ingen av testdatorerna klarar av upplösningen 3840*2160, vilket var den maxi-
mala bildstorleken som sattes som mål för renderingen. För att uppskatta tiden
det tar att rendera upplösningen 3840*2160 så kommer tidmätningar att göras
utifrån de upplösningar datorerna klarar av. Mätpunkterna kommer sedan att an-
vändas till en regressionsanalys för att uppskatta tiden.

För att kunna ta reda på det som är mest tidskrävande i nätverksdelen i systemet
kommer ekvation 1 att användas för att beräkna den tid som går åt till internet-
överföringen och ekvation 2 till att ta fram hur mycket tid som går åt till databe-
handlingen. 

t ö[ s]=
(Bk∗8)[bit ]

(Ri)[bit / s ]
(ekvation 1)
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Där tö är internetöverföringstiden, Bk är komprimerad bildstorlek och Ri är inter-
nethastighet.

t d [s ]=ttot [ s]−t ö[ s] (ekvation 2)
Där td är tiden för databehandling, ttot är totala tiden för nätverksdelen och tö är
internetöverföringstiden.

3.3.2 Datastorlek

Datastorleken är en viktig kriterie för komprimeringen då metoden måste för-
hålla sig till internetkapaciteten för att minska dess fördröjning. Kompressions-
metodernas datareducering beskrivs m.h.a.  ett  komprimeringsförhållande [29]
(se ekvation 5), vilket för bilder är förhållandet mellan okomprimerad bildstor-
lek [30] (se ekvation 4) och komprimerad bildstorlek (se ekvation 6). Den datas-
torlek som kommer att behövas för att skicka bilden via internet i realtid kom-
mer att beräknas med ekvation 6.

Rl [bit /s ]=
a s [sample ]∗ak∗s[bit / sample ]

t [s ]
(Ekvation 3)

Där Rl är ljudets okomprimerade bithastighet, as är antal samplar, ak är antal ka-
naler, s är sampelstorlek och t är tid.

Bo [byte ]=a p∗P [byte ] (Ekvation 4)

Där Bo är okomprimerad bildstorlek, ap är antal pixlar och P är pixelstorlek.

K F=
Bo[byte ]

Bk [byte ]
(Ekvation 5)

Där KF  är komprimeringsförhållandet, Bo är okomprimerad bildstorlek och Bk är
komprimerad bildstorlek.

B k [byte /bild ]=
Ri [bit / s ]−Rl [bit / s]∗2

(bps färg+bpsdjup)[bilder /s ]∗2∗8

(Ekvation 6)

Där Bk är den maximala komprimerade bilstorleken för färg och djup som ska
skickas 2 gånger via internet,  Ri som är internethastigheten,  Rl som är ljudets
okomprimerade bithastighet (se ekvation 3), bpsfärg som är antalet färgbilder per
sekund och  bpsdjup som är antalet djupbilder per sekund.

3.3.3 Bildkvalitet

Bildkvaliteten kommer att mätas för att bilduppskalnings- och komprimerings-
metoden inte ska ge oacceptabel bildkvalitet. För att mäta bildkvaliteten efter
komprimeringen så beräknas toppsignal-brus-förhållandet (PSNR) [31] enligt
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ekvation 7, eftersom de destruktiva metoderna skapar brus när de avrundar när-
liggande signaler.  

PSNR [dB]=10∗log10(
MAX 2

MSE
) (Ekvation 7)

Där MAX är största möjliga pixelvärde och MSE är signalens medelkvadratfel
(eng. Mean square error) [31], se ekvation 8.

MSE=
1

m∗n
∑
i=0

m−1

∑
j=0

n−1

( I (i , j )−K (i , j))2 (Ekvation 8)

Där I är brusfri data och K är dess brusiga approximation.

Bildkvaliteten från uppskalningsmetoderna kan dock inte mätas med PSNR då
de inte ändrar befintlig data utan skapar ny data. Därför kommer bildkvaliteten
att jämföras visuellt med avseende på kantutjämning och färgåtergivning. För
att mäta kvalitetsskillnaden mellan de bilder som skalas upp före och efter inter-
net kan medelkvadratfelet (se ekvation 8) användas då inga pixlar kan skilja sig
åt om data som sänds över internet är oförändrat.

3.4 Verktyg
• Utvecklingsspråket C++.

• Programmet  Visual  Studio  Express  2013  [32],  vilket  använts  då  det
krävs av Kinects standardbibliotek samt att Bitbucket [33] kan kopplas
till utvecklingsmiljön. Bitbucket är ett online-verktyg för git [34] så att
projektet kan utvecklas av flera användare samtidigt. 

• Standardbiblioteken till Kinect, Fotonic och Pylon.

• Biblioteket FFmpeg [35] för komprimering och avkomprimering, upp-
skalning, ändring av pixelformat samt för bild- och ljudtester. Detta bib-
liotek valdes då det är gratis, har öppen källkod så att koden kan grans-
kas och kan hantera både komprimering och uppskalning vilket innebär
att systemet blir beroende av färre bibliotek. 

• Biblioteket SDL [36] för uppspelning av bilder och ljud samt för test-
ningssyfte. Biblioteket kommer användas då det kan hantera både video
och ljud, har öppen källkod och är gratis även för kommersiella syften. 

• Biblioteket Winsock2 [37] för dataöverföring via internet för att det inte
krävs något externt bibliotek och det är gratis att använda. 

• Programmet Matlab [38] för att  skapa diagram och göra matematiska
beräkningar. 
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4 Konstruktion
4.1 Teknisk kravspecifikation

Enligt de mål som sattes i kapitel 3.2.1 ska systemet klara av insamling av bil-
der med storlek 640*480 pixlar och mindre, samt ljud med bithastigheten 256
000 bit/s enligt ekvation 3. Både Kinect och Fotonic använder 16 bitars nog-
grannhet för djupbilderna men dem ska anpassas efter 8 bitar för att spara tid
och minne inom systemtet.

Kravet som bestämdes för nätverkskapaciteten var 100 Mbit/s (se kapitel 3.2.4),
vilket sedan har mätts till 96.70 Mbit/s för sändning och 96.75 för mottagning
via Bredbandskollen [39]. Det som ska överföras är 15 djup- och färgbilder per
sekund samt 256 000 bitar av ljud per sekund. Utifrån detta beräknades det att
de komprimerade djup- och färgbilderna får maximalt ha en total bildstorlek på
200 392 byte enligt ekvation 6. 

De bilder som ska hanteras inom komprimeringen kommer att ha pixelformatet
YUV 4:2:2 då det ger mindre pixelstorlek jämfört med RGB. Eftersom de mål
som sattes för komprimering var att kunna hantera bilder med storlek 854*480
pixlar varav varje pixel är 2 byte stor, så blir den sammanlagda okomprimerade
datastorleken för både djup- och färgbilder 1 639 680 byte stor enligt ekvation
4. Ljudets okomprimerade bithastighet är  256 000 bit/s,  vilket  kan jämföras
med insamlingsmålet 15 bilder per sekund (se kapitlet  3.2.1) som motsvarar
196 761 600 bit/s. Eftersom ljudets bithastighet är liten i jämförelse så kommer
inte  ljudet  att  komprimeras.  Den  sammanlagda  storleken  för  komprimerade
djup- och färgbilder får högst vara 200 392 byte stor och metoden måste därför
ha ett komprimeringsförhållande på minst 8.2 enligt ekvation 5.

Då typiska PSNR-värden [31] för destruktiva algoritmer är mellan 30 och 50
dB för pixelvärden med 8 bitar så måste systemets komprimeringsalgoritm ge
ett brusförhållande på minst 30 dB. 

4.2 Lösningsalternativ

4.2.1 Insamling av bilder och ljud

Insamlingen kommer att ta in en bild åt gången som går igenom hela systemet
innan nästa bild hämtas. Detta görs för att alltid få den nyaste bilden, oavsett
hur många bilder per sekund som kameran samlar in och systemet kan hantera.

4.2.2 Uppskalning

Eftersom FFmpegs bibliotek används för uppskalning så kommer deras Nearest
neighbor-, Fast bilinear-, Bilinear- och Bicubicmetod att testas. Dessa valdes då
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de använder små områden när de approximerar de nya pixlarna och kommer
därför att vara snabb vilket behövs för att uppnå realtidsmålet. Anledningen till
att fler metoder inte kommer att testas är för att förstudierna (se kapitel 2.2) vi-
sar att för varje gång approximationsområdet ökar så blir den visuella förbätt-
ringen i bildkvalitet mindre och tidsfördröjningen ökar.

4.2.3 Komprimering

Den metod som valdes är MJPEG [40] och bygger på JPEG:s komprimerings-
metod [15, s. 41-51] som är destruktiv och använder DCT. MJPEG använder
inte P- och B-bilder utan endast I-bilder vilket gör att metoden är mindre pro-
cessorkrävande och minskar prestandaberoendet i systemet. MJPEG kan kom-
primera mycket vid mjuka färgövergångar och monotona ytor, men har svårt för
komplexa texturer och fina kurvor och linjer. Detta anses vara en bra egenskap
då systemet kommer att användas i t.ex. kontorsmiljöer vilket ofta har monoto-
na ytor med lite detaljer. Metoden är lika effektiv vare sig det rör sig i bilden el-
ler inte, vilket anses bra då det inte går att förutspå om det kommer att röra sig
mycket i den miljö som systemet ska användas i.  

FFmpegs destruktiva komprimeringsmetoder har justerbara kvalitetsintervaller,
där 1 är högsta möjliga kvalitet och 31 minsta möjliga kvalitet. Om kvaliteten
minskas kommer den komprimerade bilden att vara mindre vilket enligt ekva-
tion 5 resulterar i ett större kompressionsförhållande. Komprimeringsmetoderna
kommer att testas med intervallerna 1-31, 5-31, 9-31 och 11-31 för att de ger
störst skillnad i datastorlek men inga lägre intervall kommer att testas då de ger
dålig kvalitet. [41]

4.2.3.1 Nätverksparadigm

Den nätverksparadigm som kommer att användas är P2P, eftersom det bör vara
snabbare att ha en direkt förbindelse mellan två datorer än att låta all data passe-
ra en server. I metoden kommer ena datorn ha rollen som server och andra ha
rollen som klient. (se figur 3). Uppkopplingen kommer endast vara under tiden
som informationen ska skickas mellan datorerna. Endast en klientdator kan an-
sluta till serverdatorn vilket gör det säkrare från att någon utomstående kan an-
sluta.

Figur 3: Nätverksmodell för 3D-portalen.
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4.2.3.2 Överföringsprotokoll

Överföringsprotokollet ska ha koll på att det finns en anslutning mellan datorer-
na innan transmission av data kan ske och att vid misslyckande av datatransmis-
sion kunna stänga anslutningen så att inte oläslig data kan skickas och tas emot.
Samtidigt så ska inte någon omsändning av data kunna göras då det kan skapa
tidsfördröjning i systemet och att det inte gör något om ett datapaket skulle för-
svinna. 

Eftersom att Transmission Control Protocol (TCP) bygger på omsändning av
data som inte kommit fram, så kommer User Datagram Protocol (UDP) att an-
vändas tillsammans med en socket-funktion [42]. Socket-funktionen håller koll
på att  en anslutning mellan klienten och serverns portnummer och ip-adress
finns innan sändning och mottagning kan göras.

4.2.4 Rendering

Den ruta som kommer att användas för renderingen är SDL, enligt kapitel 3.4.
3D-bilden som har gjorts kommer att visas i en SDL-ruta på Dimencos skärm.

4.2.5 Tidmätning

Genom att göra upprepade tidmätningar så kommer felmarginalen att minskas.
Därför valdes funktionen GetTickCount2 [43] då dess mätsäkerhet är angiven
mellan 10-16 ms, och genom att mäta över tio sekunder så innebär det att fel-
marginalen blir en tusendel mindre, d.v.s. 10-16 µs. Den mätsäkerheten är för-
sumbar inom systemet och därför behöver ingen annan funktion jämföras. 

2 GetTickCount  är  en  funktion  som  returnerar  antalet  millisekunder  som  har  gått  sedan
systemet startats.
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5 Resultat
5.1 Insamling av bilder och ljud

Insamlingen är modulär som innebär att alla djup- och färgkameror kan använ-
das om bilderna har eller görs om till RGBA och 8 bitars färgskala. De mål som
sattes för insamlingen har uppnåtts då Kinect kan samla in djup- och färgbilder
samt ljud, Pylon kan samla in färgbilder och Fotonic djupbilder till systemet. 

5.2 Uppskalning

Vid tidmätningen mättes den sammanlagda tiden det tar att skala upp testbild 1
från insamlingens krav (se kapitel 3.2.1) till komprimeringens krav (se kapitel
3.2.3) och renderingens krav (se kapitel 3.2.5). Därför skalas först bilden upp
från  428*120 pixlar, vilket är den minsta bildstorlek som ska  användas samt är
i  bildformat 16:9 som Dimenco använder,  till  1708*480 pixlar vilket är  den
bildstorlek som komprimeringsmetoden ska använda. Sedan skalas samma bild
upp till 3840*1080 pixlar vilket är den bildstorlek som Dimenco ska ha innan
tomrader läggs till för att den ska kunna tolkas som en 3D-bild. Figur 4 visar att
uppskalningen kan uppnås under tidsgränsen 66 ms (se kapitlel 3.3.1) på Toshi-
ba med Nearest neighbor, Fast bilinear och Bilinear, och på Lenovo med endast
Fast bilinear. Observera att Fast bilinear är snabbare än Nearest neighbor, vilket
var oväntat då Fast bilinear måste ta hänsyn till fler pixlar för varje ny pixel
som ska skapas. 

Figur 4: Tidmätning av att skala upp en bild från 428*120 pixlar till 1708*480 pixlar och
sedan från 1708*480 pixlar till 3840*1080 pixlar. 

När bildkvaliteten utvärderades så skalades  testbild  1 upp från insamlingens
krav (se kapitel 3.2.3) på 428*120 pixlar till renderingens krav (se kapitel 3.2.5)
på 3840*1080 pixlar innan den skickades över internet. Från testbild 1 valdes
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ett föremål som har tydliga diagonala kanter vilket är svårt att återskapa för
uppskalningsmetoder. Figur 5 visar tydliga skillnader mellan de olika uppskal-
ningsmetoderna.  Det syns att Nearest  neighbor skapar ojämna kanter som är
oacceptabla i ett video-sammanhang men behåller färginformationen. Bilinear
och Fast bilinear återskapade bilden likadant vilket var förväntat då de använder
samma metod. Figur 5 visar också att Bilinear:s kantutjämning gör en stor skill-
nad i jämförelse med Nearest neighbor som inte tar hänsyn till kantutjämning.
Bicubic ger bäst bildkvalitet i kantutjämning, suddighet och färgskillnad. Resul-
tatet visar också att bilderna inte skiljer sig i kvalitet beroende på om dem ska-
las upp före eller efter internetöverföringen (se figur 5 och 6) då pixlarnas me-
delkvadratfel är 0 mellan dessa bilder. 

Figur 5: Kvalitetsskillnad mellan uppskalningsmetoderna på ett föremål i testbild 1 före
internetöverföring. Från vänster: originalbild, Nearest neighbor, Fast bilinear, Bilinear,
Bicubic.

Figur 6: Kvalitetsskillnad mellan uppskalningsmetoderna på ett föremål i testbild 1 efter
internetöverföring. Från vänster: originalbild, Nearest neighbor, Fast bilinear, Bilinear,
Bicubic. 

5.3 Komprimering

Komprimeringsmetoden har testats  enligt  de tekniska kravspecifikationerna i
kapitel 4.1. Utvärderingar av PSNR, komprimeringsförhållande och tid har ut-
förts med de tre testbilderna i bilaga A.

Resultatet visar att tidsgränsen på 66 ms (se kapitel 3.3.1) klarades av alla kva-
litetsintervaller för både Lenovo (se figur 7) och Toshiba (se figur 8). 
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Figur 7: Tidmätning på Lenovo av komprimering och avkomprimering med bildstorleken
1708*480 pixlar. 

Figur 8: Tidmätning på Toshiba av komprimering och avkomprimering med bildstorleken
1708*480 pixlar.

Uträkningarna av komprimeringsförhållandet utifrån mätvärdena visar att en-
dast kvalitetsintervallerna 5-31, 9-31 och 11-31 klarade gränsen över 8.2 (se fi-
gur 9), vilket var det minimikrav som sattes för komprimeringsförhållandet i
kapitel 4.1. 
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 Figur 9: De olika kvalitetsintervallernas kompressionsförhållande.

Brusförhållandet mellan de olika kvalitetsintervallerna ligger över 30 dB för
alla kvalitetsintervaller (se figur 10) vilket var den gräns som bestämdes för
bildkvaliteten (se kapitel 4.1). 

Figur 10: Brusförhållande mellan de olika kvalitetsintervallerna och testbilderna.

Resultaten visar att kvalitetsintervallerna 5-31, 9-31 och 11-31 kan användas
inom systemet utifrån de utvärderingskrav som sattes för komprimeringsmeto-
den.

5.4 Internetöverföring

Datapaket kan skickas mellan servern och klienten och internetöverföringens
mål har därför uppfyllts, dock fungerar inte överföring av ljud på grund av tids-
brist. Nätverksdelen i systemet utvärderas genom tidmätningar.   

Tidmätningarna på nätverksdelen gjordes på testbild 1, från bilaga A, med olika
storlekar och jämfördes mellan de två testdatorerna Lenovo och Toshiba med en
nätverkskapacitet  på  96.70 Mbit/s  på  båda  datorerna  enligt  Bredbandskollen
[39]. Där tiden mättes på klientdatorn som skickade data till och hämtade data
från serverdatorn. Den röda linjen i figur 11 visar tidsgränsen på 66 ms. (enligt
kapitel 3.3.1).
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Figur 11: Tidmätning från sändning till mottagning av data över internet

Kommunikationen mellan datorerna kan ske i båda riktningarna, men endast en
riktning i taget och då måste två överföringar göras (se figur 12). Därför togs
hänsyn till att två överföringar måste göras vid uträkningen av överföringstiden
i tabell 1. Utifrån datastorlekarna från figur 11 och den praktiska överförings-
hastigheten beräknas den tid som går åt till internetöverföringen av data enligt
ekvation 1 och resultatet visas i tabell 1.

Figur 12: Överföring av data mellan klienten och servern.
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Datastorlek
[byte]

Bithastighet [Mbit/s]
Internetöverföringstid  *  2
[ms]

258 135 Ta emot: 96.75, skicka 96.70 42,7

99 610 Ta emot: 96.75, skicka 96.70 16.5

68 832 Ta emot: 96.75, skicka 96.70 11.4

60 725 Ta emot: 96.75, skicka 96.70 10.0

Tabell 1: Internetöverföringstiden beroende på datastorlek och bithastighet.

Tiden som går åt till att behandla data innan sändning och efter mottagning i
nätverksdelen beräknas genom ekvation 2 och resultatet visas i tabell 2, där en-
dast hänsyn togs till Toshiba eftersom skillnaden i tid mellan testdatorerna anses
försumbar enligt figur 11.

Datastorlek
[byte]

Tid för hela 
nätverksdelen på 
Toshiba [ms]

Internetöverförings-
tid * 2 [ms]

Tid för 
behandling av 
data [ms]

258 135 48.079 42,7 5.38

99 610 20.81 16.5 4.31

68 832 15.413 11.4 4.01

60 725 13.838 10.0 3.84

Tabell 2: Tid för behandling av data beroende på datastorleken. 

5.5 Rendering

Samtliga mål som sattes för Dimencos 4k-skärm uppnåddes, förutom realtiden
för SDL och uppspelning av ljud. Funktionalitet för att spela upp ljudet konstru-
erades inte p.g.a. låg prioritet och tidsbrist.

Ett av målen med renderingen var att kunna visa 3D-bilder på Dimencos 4k-
skärm, resultatet visas i figur 13 där alla delar gjorts enligt kapitel 3.2.5, och
testet visade en 3D-bild på skärmen.
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Figur 13: Dimencos bildstruktur på testbild 1 från bilaga A.

Tidmätningarna av alla renderingens delar visar i figur 14 att den totala rende-
ringstiden för Toshiba är 3.8 ms och Lenovo 19.2 ms, där vattenstämpeln ses
som försumbar jämfört med tidsgränsen på 66 ms. 

Figur 14: Tidmätning av renderingen för Dimencos skärm.

Enligt kapitel 3.3.1 så skulle en regressionsanalys göras utifrån tidmätningarna
av SDL.  De bildstorlekar  som valdes  var:  240*135,  480*270,  960*540 och
1200*675. Utifrån resultatet så kunde det konstateras att tiden var linjär (se fi-
gur 15). Därför gjordes en linjär regressionsanalys för att approximera tiden det
tar att rendera 3840*2160 pixlar med datorerna. 
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Figur 15: Linjär regressionsanalys utifrån tidmätningar av SDL. 

5.6 Sammanfattning av realtidsmålet

Utifrån de tidmätningar som gjorts så finns det tre alternativ för Toshiba och
inga  alternativ  för  Lenovo som skulle  kunna fungera  i  realtid  för  systemet.
Dock tidmättes inte SDL eller ljudöverföringen via internet då deras mål inte
uppnåddes. De metoder som klarade målen för Toshiba är komprimering med
kvalitetsskalorna 5-31, 9-31 och 11-31 samt bilduppskalning med Fast bilinear.
Med dessa metoder mättes systemet från insamling av bilder och ljud till rende-
ring (se tabell 3).

Komprimeringens
kvalitetsintervall

Uppskalningsmetod Internet [Mbit/s] tid [ms]

11-31 Fast bilinear
Ta  emot:  96.7,  
skicka: 96.2 

60.5

9-31 Fast bilinear
Ta  emot:  96.7,  
skicka: 96.2 

62.3

5-31 Fast bilinear
Ta  emot:  96.7,  
skicka: 96.2 

66.1

Tabell  3:  De  metoder  som  ansågs  klara  realtidsmålet  utifrån  de  individuella
tidsmätningarna.

22



3D-portal
Fredrik Wallin
Jens Bergman 2014-06-13

6 Slutsats
Syftet med projektet var att skapa ett 3D-möte för privatpersoner och företag
inom realtid. Därför skulle ett system konstrueras för att samla in 3D-bilder och
ljud som därefter skulle komprimeras och skickas över internet för att sedan vi-
sas som ett videosamtal i 3D. För att samla in 3D-bilder och ljud så skulle sys-
temet använda Kinect, Fotonic B70 och Pylon Aca 1300-30GC. 3D-bilderna
skulle sedan visas på en Dimenco-skärm med 4k-upplösning samtidigt som lju-
det skulle kunna spelas upp. Syftet uppnåddes på testdatorerna förutom realtids-
kravet och att systemet inte kan skicka ljud via internet eller spela upp ljud.

De metoder som har använts under utvecklingen är parprogrammering och en
variant av testdriven utveckling. Parprogrammeringen har tillfört att flera lös-
ningsalternativ har kunnat tagits till hänsyn för problemen då det kan ses från
olika vinklar. Varianten av testdriven utveckling har bidragit till att funktioner
har testats från olika aspekter och därför har fler problem kunnat identifierats
och åtgärdats vilket bidragit till att tid har sparats då problem identifierats i ett
tidigt skede.

Systemets modell har gjorts modulär genom att varje del är utbytbar utan att
resten av systemet ska påverkas, för att vidareutveckling ska kunna göras. 

6.1 Insamling av bilder och ljud

Målet med insamlingen var att kunna ta in djup- och färgbilder samt ljud till
systemet, detta har gjorts och fungerar med Kinect, Fotonic och Pylon. Det fun-
gerar även att lägga till andra kameror och ljudenheter eftersom systemet gjorts
modulärt,  men  är  dock  begränsat  till  8  bitars  färgkanal  och  pixelformatet
RGBA. Dessa begränsningar är något som reflekterats under projektets gång,
och utifrån det har andra lösningsförlag kommit upp. Att använda pixelformatet
RGBA under hela systemet har blivit en belastning utan fördelar, då alpha-kana-
len inte används till något. Istället skulle pixelformatet YUV 4:2:0 kunna an-
vändas som också ger färgbilder men resulterar i fem åttondelar mindre bild än
RGBA och skulle därför spara både minne och processorkraft inom systemet.
Att använda 8 bitar som färgkanal har varit bra då dess fördelar var att spara
minne och processorkraft, nackdelen var att bilderna får en mindre noggrannhet
i färg och djup, men ser ändå bra ut.

Insamlingen skulle kunna vidareutvecklas genom att också bygga ut funktiona-
litet för 16 bitars färgkanal. 
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6.2 Uppskalning

Uppskalningens mål var att systemet skulle kunna skala upp djup- och färgbil-
der samt vara modulär och ske inom realtid. Problemet som följde detta mål var
att kolla om det fanns eventuella konsekvenser för bildkvaliteten om bildupp-
skalningen görs före eller efter internetöverföringen. För att göra uppskalningen
modulär så skapades funktionalitet så att en bild kan skalas upp oavsett bildens
storlek, vilken storlek den ska skalas upp till eller om det är en djup- eller färg-
bild. Dessutom kan bilder skalas upp inom realtid efter de krav som bestämdes
vid insamlingen (se kapitel 3.2.1) och renderingen (se kapitel 3.2.5). Resultatet
visar att pixlarnas medelkvadratfel är 0 mellan bilder som skalas upp före och
efter  internetöverföringen och därför  kan det  konstateras  att  dess  pixlar  inte
skiljer sig åt. Då pixlarna är lika kan slutsatsen dras att bildkvaliteten inte på-
verkas beroende på om en bild skalas upp före eller efter internet. Därför bör
bilduppskalningen ske efter internetöverföringen så att  bildstorleken minskas
och därmed även minskar tiden det tar att skicka bilden. Dock har endast inter-
netanslutningar via kabel använts och det kan därför inte avgöras om data för-
ändras via trådlös anslutning. 

Utifrån jämförelse mellan metoderna i figur 5 så kunde det visuellt bedömas att
det fanns kvalitetsskillnader mellan metoderna. Bicubic gav den bästa kvalite-
ten medan Nearest neighbor gav oacceptabel bildkvalitet. Bilinear och Fast bili-
near gav lika bra kvalitet vilket var förväntat då de använder samma metod.
Kantutjämningen med Bilinear gav stor skillnad jämfört med Nearest neighbor
som inte tar hänsyn till kantutjämning. Från figur 4 bör det också observeras att
tidsskillnaden mellan testdatorerna är dubbelt så stor. Därför kan det konstateras
att metoderna är beroende av vilken processor som används, vilket var förväntat
då beräkningar måste göras för varje ny pixel. Resultatet visar också att testda-
torerna endast klarar tidsgränsen med Fast bilinear. Utifrån detta kan slutsatsen
dras att bilduppskalning kan ske inom realtid i systemet med bra kvalitet under
förutsättningarna att Fast bilinear används och att processorns prestanda är till-
räckligt bra. Dock kan inga slutsatser dras utifrån mätningarna om vad som är
tillräckligt bra prestanda för processorer och om andra bibliotek har snabbare
uppskalningsalgoritmer.

Utifrån resultatet så bör FFmpegs algoritm Fast bilinear användas till att skala
upp bilder efter internetöverföringen. Men eftersom denna algoritm är tidskrä-
vande och tar upp stor del utav tidsgränsen så bör i första hand en undersökning
av andra biblioteks algoritmer göras i hänsyn till tid. Om denna algoritm ska an-
vändas däremot så bör en vidare undersökning göras om hur processorhastighe-
ten avgör uppskalningstiden för att kunna avgöra vilka processorer som kan an-
vända systemet under realtid. 

6.3 Komprimering

Komprimeringsmetodens mål var att  systemet  skulle kunna komprimera och
avkomprimera bilder och även video och ljud om det skulle behövas.  Detta
skulle ske inom realtid och byggas upp modulärt. Det kunde konstateras att sys-
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temets realtid inte skulle bero på ljudkomprimering då ljudets datastorlek var li-
ten i förhållande till de okomprimerade bilderna. Därför togs beslutet att inte
komprimera ljudet inom systemet. Målen är utförda då bilder kan komprimeras
och avkomprimeras inom realtid och modularitet kunde uppnås efter bestämda
krav.

Kodeken som valdes är MJPEG därför den inte använder P- och B-bilder utan
endast I-bilder vilket gör att metoden är mindre processorkrävande. Resultatet
visar att även då endast I-bilder används så är processen prestandakrävande och
metoder som använder P- och B-bilder skulle därför begränsa de datorer som
kan använda systemet markant.

Metodvalet utvärderades inom bildkvalitet, komprimeringsförhållande samt tid.
Vid utvärderingen användes kvalitetsintervallerna 1-31, 5-31, 9-31 och 11-31
från FFmpeg och utvärderingen gjordes på de tre testbilderna i bilaga A. Resul-
tatet av bildkvaliteten visar att metoden klarade gränsen på 30 dB för alla kvali-
tetsintervaller och att dom höll sig inom det förväntade värdena 30-50 dB. De
tre kvalitetsintervallerna 5-31, 9-31 och 11-31 klarade av kompressionsförhål-
landen över 8.2 vilket var det mål som hade bestämts. Komprimeringsförhållan-
det gav ett förväntat resultat då testbilderna 1 och 2 från bilaga A innehåller
mycket texturer och många kanter vilket är svårt för MJPEG. Testbild 3 fick
därför ett större komprimeringsförhållande då den innehåller mjuka färgöver-
gångar  och otydliga texturer.  Metoden klarar  också tidsgränsen för  samtliga
kvalitetsintervaller med de specifikationer som angetts som krav.

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att MJPEG kan användas för systemet då
den klarade alla  utvärderingar  för  samtliga kvalitetsintervaller  förutom 1-31.
Kvalitetsintervallerna bör sedan väljas efter hur tidskrävande de andra delarna
är, då högre kvalitet innebär längre tid för både komprimeringsmetoden och in-
ternetöverföringen. 

För att minska fördröjningen och kunna anpassa denna del till fler användare så
skulle en vidare undersökning kunna göras. Den skulle kunna fortsätta i samma
spår för att hitta snabbare metoder som använder I-bilder om det är viktigt att
även datorer med dålig prestanda ska kunna användas. För användare som en-
dast använder datorer med bra prestanda så kan denna del kompletteras med
metoder som använder P-bilder. 

6.4 Internetöverföring

Det mål som uppfyllts med internetöverföringen är att den kan hantera tvåvägs-
kommunikation av bilder. Dock har inte funktionalitet konstruerats för att över-
föra ljud eftersom det inte har funnits tid till det och att ljudet hade låg prioritet
i projektets mål.

Resultatet av internetöverföringen konstaterar i figur 11 att tiden beror på ser-
verdatorns och klientdatorns prestanda. Detta beror på att sändning och mottag-
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ning inte sker samtidigt och medför att den långsammaste datorn kommer att
avgöra överföringstiden. För att förbättra detta skulle trådning kunna användas
så att sändning och mottagning skulle kunna ske samtidigt. Figuren visar också
att ju större datamängden är desto längre tid tar internetöverföringen, vilket var
väntat.

Tabell 2 visar att skillnaden är stor mellan överföringstiden och tiden det tar att
behandla data. Därför är det av värde att ändra kommunikationssättet vid en vi-
dare utveckling så att datorerna kan skicka och ta emot data samtidigt. Detta
skulle kunna åstadkommas genom att tråda sändning och mottagning. Ljud bör
även kunna överföras vid en vidareutveckling då det var ett målen.

6.5 Rendering

Målen med renderingen är uppfyllda eftersom en 3D-bild skapas på Dimencos
4k-skärm utifrån renderingsdelarna. Dock uppfylldes inte alla mål då ljud inte
kan spelas upp och realtiden kunde inte uppnås för SDL med testdatorerna. Re-
sultatet av den linjära regressionen visar att det skulle ta totalt 194.6 ms för Le-
novo och 64.7 ms för Toshiba (se figur 15) för att visa en bild med storleken
3840*2160. Ingen av datorerna skulle därför kunna användas för att rendera då
tidsgränsen är 66 ms för hela systemet. Renderingen måste vara modulär då den
inte är beroende av bildstorlek eller bildformat, vilket anses vara de ända be-
gränsningar renderingen kan ha.

Den fortsatta forskningen skulle kunna vara att använda trådning så att SDL kan
köras i en separat tråd samt att ljud ska kunna spelas upp.

6.6 Sammanfattning av realtidsmålen

Resultatet visade att kvalitetsintervallerna 9-31 och 11-31 samt uppskalnings-
metoden Fast bilinear kunde användas för att systemet ska uppnå realtid. Efter-
som de andra delarna inom systemet var tidskrävande måste en låg bildkvalitet
användas  och därför  bör  kvalitetsintervallet  11-31 och uppskalningsmetoden
Fast bilinear användas i systemet. Under tidmätningen togs inte hänsyn till att
visa 3D-bilden med SDL och att överföra och spela upp ljud, då de inte uppfyll-
de målen. Därför måste i första hand funktionalitet för dessa byggas och sedan
måste en ny tidmätning göras. Då alla delar var tidskrävande så bör samtliga vi-
dareutvecklingar göras som nämnts i kapitel 6.1-6.5 för att minska tidsfördröj-
ningen i systemet samt för att kunna skicka  och spela upp ljud. 

6.7 Etiska aspekter

De etiska aspekterna av systemet bör tas till hänsyn vid en vidareutveckling för
att skydda användarens integritet och hälsa. Då det data som skickas via syste-
met inte är krypterat så finns det risk för att utomstående kan få tag i innehållet
vilket kan kränka användarens integritet. Eftersom TOF-kameror använder ljus,
som IR och laser, så kan det påverka den fysiska hälsan då det finns risk för
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ögonskador. Men systemet är bra för miljön då inga onödiga transporter behö-
ver göras för att träffas och istället kan konversationen ske via datorer. 
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Bilaga A: Testbilder
Testbild 1:

Testbild 2:

Testbild 3:
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Bilaga B: Testdatorer
Lenovo Thinkpad R61
- Grafikkort: Mobile Intel 965 Express
- Processor: Intel Core 8100, 2-kärnig, 2.1 GHz i klockfrekvens
- RAM: 2 GB, 667 MHz
- Hårddisk: 148 GB, 5400 rpm
- Skärmupplösning: 1280*800, 16:10-format
- extern skärmupplösning: 1920*1080, 16:9-format
- Operativsystem: Windows 7

http://www.cnet.com/products/lenovo-thinkpad-r61-7733-core-2-duo-2ghz-1gb-
ram-80gb-hdd-vista-business-64-bit/specs/

Toshiba Satellit P850-131
- Grafikkort: Intel HD graphics 4000, delad minnestyp
- Processor: Intel Core i7-3610QM, 4-kärnig, 2.3/3.3 GHz i klockfrekvens
- RAM: 4 GB, 1600 MHz
- Hårddisk: 500 GB, 5400 rpm
- Intern skärmupplösning: 1366*768, 16:9-format
- extern skärmupplösning: 2048*1536, 4:3-format
- Operativsystem: Windows 7

http://www.toshiba.se/discontinued-products/satellite-p850-131/ 
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