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Observer RTV Player 
Ett digitalt verktyg för TV-övervakning 



Abstract 

 
Observer Sweden AB is a part of Observer AB that offer services in Communications and 
monitoring of the world around one. This work has been carried out at their IT development 
division. The purpose of the work has been to examining the development possibilities of a new 
digital system for local and regional television monitoring in Sweden. In the current system most 
parts are maintained manually and use old technology for the management of television. 
This work is about a particular part of the new system which is a digital video editing application. 
The application will be used for reviewing saved material from the monitoring of television and 
make new small video files that customers want.  
 
It was examined how good DirectShow implemented in C++ with an overlaying graphical user 
interface developed in C# and Microsoft .NET Framework 1.1 could be. Some of the most 
popular video formats today were examined to see if they met the requirements that were used to 
create Observer RTV Player. The results show that using DirectShow through C# was successful 
and met the requirements that were stated before the development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammandrag 

 
Observer Sverige AB är en del av Observer AB som erbjuder tjänster i form av 
kommunikationslösningar och omvärldsbevakning. Det här examensarbetet har genomförts på 
deras IT utvecklingsavdelning. Syftet har varit att undersöka utvecklingsmöjligheter för att ta 
fram en del av ett nytt digitalt system för lokal och regional TV bevakning i Sverige. I det 
nuvarande systemet underhålls det mesta manuellt och använder teknik som börjar bli gammal för 
hantering av TV. Den del av systemet som det här arbetet behandlar är ett digitalt 
videoredigeringsverktyg. Verktyget ska användas för att gå igenom allt material som bevakas i 
form av sparade TV sändningar och för att klippa ut delar ur de sparade TV sändningarna som 
kunder är intresserade av. 
 
Det som undersöktes var hur bra DirectShow implementerat i C++ med ett överliggande grafiskt 
gränssnitt utvecklat i C# och Microsoft .NET Framework fungerade tillsammans. Även några av 
de vanligaste förekommande digitala videoformaten testades för att se hur de fungerar med det 
nya systemet. Resultaten visar på att det är en fullt fungerande lösning som klarar att möta de 
krav som personalen på Observers RTV-avdelning ställer på verktyget. 
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Förord 

 
Det här examensarbetet har blivit utfört i Stockholm hos Observer Sverige AB på deras IT 
utvecklings avdelningen. Arbetet har varit på uppdrag av deras RTV-avdelning och påbörjades 
20/10/2004 och var färdigt 18/03/2005. Anledningen till arbetets uppkomst var att utveckla en del 
i ett nytt system för deras TV övervakning. Jag skulle vilja tacka min examinator Johnny Widén, 
min handledare Martin Larson och alla andra på Observer Sverige AB som har ställt upp och 
gjort detta arbete möjligt. 
 
 

Stockholm, Mars 2005 
Kristian Rödin 
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1. Inledning 
 
Observer AB är ett företag som arbetar med kommunikationslösningar och omvärldsbevakning 
där tjänster erbjuds till kunder från all den media som bevakas. Det här arbetet behandlar den 
interna hanteringen av de lokala och regionala TV-kanaler som Observer Sverige AB[1] bevakar, 
en del av Observer AB. Observer Sverige AB består av 5 delar där RTV enheten, Radio och TV, 
är den del där arbetet har blivit utfört. TV-kanaler har funnits ett tag och har under de senaste 
decennierna blivit allt fler och tagit upp en allt större del av vår tillvaro. Det är en typ av media 
som påverkar oss väldigt mycket och är därför en viktig del att bevaka. 
 
Tidigare har TV-kanaler varit analoga men har börjat konverteras, så de flesta kanaler börjar bli 
digitala nu. Internet har även blivit en vardag för de flesta och tillsammans med att snabbare 
bredband byggs ut så skapas möjligheter för att börja sända TV-kanaler via bredband. Observer 
Sveriges TV bevakning är för närvarande analog och för att hänga med i utvecklingen så behöver 
de förändra hanteringen av TV bevakning från analogt till digitalt. 
 
Syftet med det här arbetet är att se över det nuvarande systemet för hanteringen av TV-kanalerna 
och att ta fram en bra lösning för en intern applikation att behandla digital media bestående av 
sparade TV-program. Tillvägagångssättet för arbetet har varit att intervjua och se hur personal 
arbetar med det gamla systemet, ta fram ett kravdokument, undersöka vilka alternativa lösningar 
det fanns för att möta kraven och sedan göra en design och bygga en prototyp för utvärdering. 
 
Begränsningar på arbetet är att det är en intern del av systemet som ska fungera som ett verktyg 
för de som arbetar med att bevaka TV-kanaler. Det som lämnas utanför är hur TV-kanalerna 
kommer fram och sparas på en server och hur hanteringen fungerar efter att RTV-avdelningen har 
behandlat och skapat klipp från sparade TV-program. Produkter som påminner om det som 
utförts här är alla de media spelare som finns som till exempel VideoLanClient Player[2] eller 
videoredigeringsprogram som Virtualdub 1.5.10[3]. Det som är speciellt för den spelare som RTV-
avdelningen behöver är att de behöver kunna spela upp filer samtidigt som det ska gå att göra 
snabba klipp från filen. För IT utvecklingen på Observer Sverige AB så behövs en bra grund med 
egen källkod för underhåll och uppdateringar. För att underlätta för dem som ska arbeta med 
verktyget ska även pedaler användas för att styra uppspelningen av en fil. 
 
Kapitel 2 av rapporten tar upp den nuvarande hanteringen av TV kanaler och hur det nya framtida 
systemet ska se ut. Kapitel 3 beskriver de saker som har utförts före och under skapandet av 
Observer RTV Player. Kapitel 4 tar upp utvärderingen med resultat från testpersoner, vad som är 
och inte är gjort, förslag till vidare utveckling och problem som har uppkommit. 
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2. Bakgrund 
 
Den här delen behandlar bakgrunden och uppkomsten till det arbete som har utförts. Där 2.1 
beskriver företaget Observer Sverige AB, 2.2 beskriver det nuvarande systemet på RTV-
avdelningen hos Observer Sverige AB, 2.3 tar upp bristerna i den nuvarande hanteringen, 2.4 det 
framtida system som RTV-avdelningen går emot, 2.5 liknande existerande lösningar och 2.6 den 
utvecklingsmiljö som användes för skapandet av Observer RTV Player. 

2.1 Beskrivning av Observer Sverige AB 
 
Observer AB är ett multinationellt företag som finns i USA, Kanada och ett tiotal länder i Europa. 
Uppkomsten av det som senare skulle bli Observer AB bildades genom den Svenska 
Telegrambyrån, som startade en annonsavdelning 1892. Annonsavdelningen kom senare att heta 
Pressurklipp där de levererade pressklipp till företag och personer i Sverige. Idag erbjuder 
Observer Sverige AB helhetslösningar för kommunikation och omvärldsbevakning där de 
bevakar bland annat media som tidningar, radio, tv och Internet.  
 
För 10 år sedan fanns Observer AB enbart i Sverige och Danmark men har utvecklats till att idag 
ha en marknadsledande position. Observer Sverige AB Består av 5 delar där RTV-avdelningen är 
en av dessa. På RTV-avdelningen bevakar de nyhets- och magasinprogram i alla stora svenska 
radio- och tv-kanaler. Utifrån kundernas bevakningsuppdrag så värderas, rubriceras och 
sammanfattas inslagen där de till slut skrivs ut. De producerar även elektroniska medierapporter 
med vikt på inrikespolitik, EU-frågor och ekonomisk debatt som de skickar till kunder.  
 
RTV-avdelningen är uppdelad i 2 delar där den ena är lokaliserad i Stockholm och den andra i 
Östersund och tillsammans delar de på radio och TV på lokal, regional och rikstäckande nivå.  
 

2.2 Nuvarande hantering av TV på RTV-avdelningen 
 
Hanteringen idag sker med hjälp av ett antal ombud runtomkring i Sverige som spelar in de olika 
TV sändningarna på VHS band. Ombuden behövs på grund av att TV4s lokal-TV bara sänds ut i 
de olika länen och inte kan tas emot på en enda punkt i Sverige. Ombuden sparar TV-
programmen och skickar iväg VHS banden via Posten till antingen Stockholm eller Östersund för 
vidare hantering. 
 
När VHS banden kommer fram så används videoapparater för att se igenom de program som är 
sparade och den information som kunder har beställt sammanställs. Stockholm och Östersund har 
en uppdelning av vilka radio och TV kanaler de ska bevaka men de hjälper även varandra med 
bevakningen när det finns behov av detta. När informationen som kunderna har beställt är 
sammanställd skickas informationen iväg till dem och läggs ut på deras intranät och hemsida.   
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2.3 Brister i den nuvarande hanteringen 
 
Idag är lösningen för bevakning av TV analog. Det har fungerat bra ända fram till de senaste åren 
då tekniken har tillåtit allt fler tekniska lösningar och med det fler konkurrenter. Hanteringen med 
VHS banden är det som tar mest tid och kostar pengar. Det börjar med att ombuden sparar 
programmen på VHS band som de sedan skickar med posten. Det tar 2 dagar innan banden 
kommer fram till RTV-avdelningen. I den här delen så förekommer det även att ombud glömmer 
att spela in program ibland och även att en del paket kommer på villovägar. 
 
När ett VHS band har anlänt till RTV-avdelningen så är det dags att sortera och att lagra alla 
banden och om flera vill arbeta med samma band så måste en kopia skapas vilket tar tid. Det blir 
en mängd olika band eftersom omkring 5000 timmar sparas varje månad. Hela processflödet har 
blivit föråldrat och de flesta steg tar tid men det steg som tar den största tiden är sökningar till 
olika positioner i banden. 
 
Bristerna i det nuvarande processflödet kan sammanfattas i lista1: 
 

1. Det kostar pengar att ha ombud som sparar TV-program. 
2. Ombud missar att spara TV-program ibland. 
3. Transport av VHS band kostar pengar. 
4. VHS band försvinner ibland via posten. 
5. Det tar minst 2 dagar från att skicka till att få ett VHS band. 
6. Lagring och sortering av VHS band. 
7. Det tar tid att söka i ett VHS band på grund av dess fysiska karaktär. 
8. Att skapa kopior av ett VHS band tar tid. 
9. Kostnaden för underhåll och hårdvara. 

 
Lista1. Brister i den nuvarande hanteringen. 

 

2.4 Det tänkta framtida systemet 
 
Det som Observer Sverige vill göra är att byta ut det analoga systemet mot ett nytt digitalt system. 
Sättet de vill utföra detta på är att på något sätt få in kanalerna de bevakar i digitalt format. 
Personal kan sedan gå igenom, bearbeta och spara videoklipp som kunderna kan komma åt via 
Internet. Fördelen med det här är att tiden det tar innan tv-programmet kommer in på företaget i 
digitalt format blir minimal och att ombuden inte behövs längre. Kostnaden för att skicka med 
post, användandet av VHS-band och ombud försvinner mot en engångskostnad för hårdvaran som 
behövs i det nya systemet. 
 
När de digitala videofilerna sedan finns tillgängliga kan de som arbetar spela upp, klippa och 
koda om delar av videofilerna. Den här delen ska fungera som en mediespelare av videofiler med 
de normalt förekommande funktionerna för att styra filmer på som play, paus, stop och så vidare. 
Spelaren ska även klara att konvertera och skapa nya videoklipp från redan existerande videofiler. 
Andra funktioner som spelaren ska klara är att styra uppspelningen med hjälp av pedaler 
kopplade till datorn. 
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Eftersom Observer Sverige har en del av sin IT avdelning i Östersund så ska Observer RTV 
Player även klara att arbeta på material som finns på distans, till exempel på en server i 
Stockholm. Den mängd data i form av videofiler som ska sparas på servern är ungefär 5000 
timmar per månad. Videofilerna måste sedan raderas efter en månad på grund av svensk lag. 
Detta ställer därför höga krav på det format som används. Filerna måste hålla en kvalité som 
kunder och de som ska arbeta med filerna tycker är godtagbar men samtidigt ha så liten storlek 
som möjligt. Att kvalitén ska vara bra för dem som arbetar på RTV-avdelningen är för att de 
ibland läser textningen av TV-programmen och när reklam visas i bakgrunden.  
 
Filerna som RTV-avdelningen arbetar på innan klippning kommer vara i en bättre kvalité än vad 
kunderna normalt sett kommer att se. Detta eftersom att kunderna kommer att hämta de gjorda 
klippen via Internet och då behöver bandbredden begränsas. Figur 1 visar hur Observer RTV 
Player är tänkt att passa in i det nya systemet. 
 

 
Figur1. Området innanför den streckade linjen är Observer RTV Player och vad det här arbetet tar upp.  

 

2.5 Liknande lösningar 
 
Det finns en massa olika varianter på mediaspelare som spelar upp videofiler och 
videoredigeringsprogram där de flesta har sina egna speciella finesser och lösningar. Det som 
skiljer Observer RTV Player från andra är att det är en kombination av att både spela upp filer 
och videoredigering där stor vikt läggs på att det ska gå snabbt att arbeta med det. Spelaren har 
även speciella tillägg som pedaler för att styra programmet med. Jag har valt att använda två 
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program, VideoLanClient Player (VLC Player) och Virtualdub, som referenser till arbetet på 
grund av att de är populära program som används mycket och att de baseras på öppen källkod.  
Att programmen har öppen källkod tänkte jag skulle vara bra ifall något speciellt problem skulle 
uppstå. Då skulle en möjlighet till att lösa problemet vara att få hjälp från dessa program. VLC 
Player är ett program som finns för både Linux, Mac och Windows och används för uppspelning 
av videofiler. En annan betydelsefull egenskap för valet av VLC Player är att en fil går att spela 
upp samtidigt som den sparas ner på hårddisken. En funktion som påminner om detta är den 
TimeSlip funktion som finns till en del DVD spelare som gör så att det går att spela upp och se på 
en DVD skiva samtidigt som ett annat program sparas till den. Virtualdub är ett program som 
används för att redigera videofiler.  
 
Virtualdub kan bara skapa videofiler med formatet AVI men det är av mindre betydelse eftersom 
konceptet för videoredigering finns. Andra liknande lösningar inom Observer AB som finns är 
Observer i Portugal som har ett system som hanterar filer sparade från TV kanaler som går att 
använda via hemsidor. Observer Baltikum har ett system som sparar filer i ett MPEG-2 format 
och de använder VLC Player för att spela upp videofiler. De bevakar inte lika många TV-kanaler 
som Observer Sverige AB och kan därför spara TV-kanalerna i MPEG-2 format. Det är även 
olika regler från de olika länderna som medför att olika lösningar behövs. I Sverige till exempel 
så får TV-program bara sparas i trettio dagar och måste därefter raderas. 
 

2.6 Utvecklingsmiljö och verktyg 
 
På Observer Sverige AB så består den mesta mjukvaran av produkter från Microsoft eller till en 
Microsoft Windows plattform och företaget har bara ett fåtal datorer med andra operativsystem 
eller program. Det operativsystem som användes vid det här examensarbetet var Microsoft 
Windows 2000 på en bärbar dator av märket compaq nc6000. Vid utvecklingen av Observer RTV 
Player användes Visual Studio .NET, Microsoft .NET framework, Visual Sourcesafe och DirectX 
9.0c med Directshow. Alla dessa produkter kommer från Microsoft och den här rapporten är även 
skriven i Microsoft Word 2003. Den hårdvara och programvara som användes vid utveckling av 
Observer RTV Player kan sammanfattas i denna lista: 
 

1. Microsoft Windows 2000. 
2. Compaq nc6000. 
3. Microsoft Visual Studio .NET. 
4. Microsoft .NET framework 1.1. 
5. Microsoft DirectX 9.0c med DirectShow. 
6. Microsoft Visual Sourcesafe. 
7. Microsoft Office 2003. 

 
Lista2 Hårdvara och programvara som användes vid utvecklingen av Observer RTV Player 

 

3. Observer RTV Player 
 
Den här delen beskriver och förklarar hur Observer RTV Player har tagits fram i saker som vilka 
delar av spelaren som har undersökts, tillvägagångssättet och olika val för utvecklingen. Sektion 
3.1 behandlar de bakomliggande kraven på Observer RTV Player. 3.2 handlar om kraven på och 
valet av det tänkta filformatet för videofilerna. 3.3 handlar om valet av hjälpmedel vid utveckling 
av Observer RTV Player. 3.4 behandlar strukturen av Observer RTV Player. 
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3.1 Kraven på Observer RTV Player 
 
Före konstruktionen av Observer RTV Player så intervjuades några personer som arbetar på 
RTV-avdelningen. Förutom intervjuerna följde jag med runt på deras arbetsplats. Där beskrev de 
vilka arbetsuppgifter de hade, utrustning i form av mjuk- och hårdvara som användes och vilket 
tillvägagångssätt de hade när de arbetade för att lösa deras arbetsuppgifter. En kravspecifikation 
från RTV-avdelningen erhölls där de specificerade vilka funktioner som de ville ha och på vilket 
sätt det tänkta verktyget skulle fungera. Det som kom fram under intervjuer och tillsammans med 
en kravspecifikation från RTV-avdelningen användes för att sammanställa ett nytt dokument med 
de krav som ställdes på verktyget. Det nya dokumentet användes sedan för att diskutera kraven 
med en utvald person från RTV-avdelningen för att reda ut oklarheter och för att få fram en så 
precis beskrivning av kraven som möjligt. De krav som till sist användes som underlag kan 
sammanfattas i följand lista. Programmet ska klara att: 
 

1. Hämta en fil i ett bibliotek av TV-program över ett nätverk för uppspelning. 
2. Hantera uppspelning av TV-program med vanliga funktioner som play, pause, stop, ff, 

rew och så vidare. 
3. Ändra ljudvolymen på en videofil som spelas upp. 
4. Repetera uppspelningen av ett TV-program. 
5. Steglöst variera hastigheten för uppspelningen av ett TV-program under en pågående 

uppspelning. 
6. Ha så bra kvalité på TV-programmen så att en eventuell textning av ett program utan 

problem går att se. 
7. Ha minst 2-4 användare som samtidigt arbetar på en videofil. 
8. Informera användaren med ett meddelande om något skulle sluta att fungera. Det skulle 

till exempel vara om en server med de sparade TV-programmen skulle sluta att fungera 
eller ifall många använder samma fil. 

9. Styra uppspelnings- och utskrivnings-funktioner med fotpedaler, funktionstangenter och 
mus. 

10. Snabbspola uppspelning av en videofil med hjälp av fotpedaler kopplade till datorn. 
11. Visa en tidsaxel och en tid som visas i timmar, minuter och sekunder. Använda tidsaxeln 

för att förflytta sig dit man vill. 
12. Tidsaxeln ska ha ett separat räkneverk för att ta fram tiden på enskilda ställen av ett TV-

program när muspekaren är över axeln. 
13. Det ska gå att hämta och börja arbeta på en fil under tiden som den håller på att skapas på 

en server som tillhandahåller alla TV-program. 
14. Det ska gå att klippa ut en vald del ur en fil med ett inspelat TV-program och spara delen 

på ett valfritt ställe. 
15. Uppspelningsfönstret ska vara parallellt med avlyssningsdokumentet/utskriften. Det ska 

gå att dra uppspelningsfönster runt på bildskärmen, förminska, förstora och sätta som 
”default on top”. 

16. Det finns en administrations klient som ska kunna ställa in saker som de vanliga 
klienterna inte ska kunna ändra. Exempel på detta är bithastighet och bildstorlek. 

17. Ha Filer med TV-program ska ha en bättre kvalité internt innan de kommer ut till kunden 
då de ska ligga på en hemsida och bör ha en mindre storlek. I de fall då kunden önskar så 
ska det gå att ge kunden en fil med samma kvalité interna filer har. 

 
Lista3 De underliggande kraven som användes för att bygga Observer RTV Player.  
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3.2 Hantering av filformat 
 
För att minimera kraven på den server som ska spara alla videofiler behövs ett filformat som kan 
visa en bra bild men samtidigt ha en så liten filstorlek som möjligt. Observer RTV Player behöver 
därför ha stöd för att spela upp ett sådant filformat. Ett urval av några av de mest använda och 
populära formaten valdes därför för att undersökas lite närmare. Formaten valdes så att de 
representerar olika användningsområden från användande över Internet till lokal uppspelning på 
en dator. 
 
Människor uppfattar kvalitén på videofiler olika. På grund av detta skapades videoklipp med 
formaten RealVideo 10[4], MPEG2[5][6], WMV9[7], divX 5.2.1[8] och h.264[9]. Ett annat skäl till 
detta är att kunder som ska se på ett klipp från en fil behöver mjuk- och hårdvara som är 
kompatibel med de klipp som RTV-avdelningen skapar. Originalfilen som kodades om till de 
olika formaten skapades med hjälp av ett TV-kort. TV-kortet skapade en okomprimerad AVI fil. 
Det som var viktigt vid valet av innehåll i videofilen var att den skulle innehålla textning så att 
det fanns ord i bakgrunden som kunde användas som referens. Att se saker som visas i 
bakgrunden är viktigt och kan vara relevant för en del kunder. Till exempel när någon form av 
reklam visas. 
 
Med WMV9, DivX och RealVideo så ligger företag bakom som tävlar om marknaden emot 
varandra. De har patent på eller är hemlighetsfulla om sina algoritmer vilket medför att det knappt 
finns någon teknisk beskrivning på dessa format. DivX är byggd på MPEG-4 standarden medan 
WMV9 och RealVideo är framtagna av företagen bakom dem. 
 
Med varje format så finns det några funktioner som ett företag eller standarden använder. Dessa 
funktioner finns för att visa vad en tillverkares format eller en standard har att erbjuda om 
formatet och vad som ska skilja den från andra. En enkel förklaring på hur en MPEG-2 videofil är 
uppbyggd finns med och kan jämföras med beskrivningen av H.264 för att få en liten uppfattning 
av hur utvecklingen har gått framåt. 
 
Videoformat är uppbyggda på ett liknande sätt men det finns en massa tekniker för att lösa olika 
typer av kompression, artefakter och problem. Det här arbetet går inte in mer på de olika formaten 
då det anses falla utanför ramarna och de i sig själva skulle kunna uppta ett eget arbete. För den 
som är intresserad för hur videokompression exakt går till så rekommenderas standarderna för 
MPEG 1, 2, 4 och H.264. H.264 är den nyaste och använder några av de mest avancerade 
tekniker som finns inom videokompression. 
 
Kodningen av videoklippen gjordes med så enkla inställningar som möjligt men med bästa 
kompression och bildkvalité. Filerna kodades i 1-pass med PAL, utan filter och utan ljud, utom i 
fallet med RealVideo 10. Konstant bithastighet, CBR, användes på alla klipp och storleken på de 
videofiler som skapades hade en storlek på 352*288 pixlar (CIF). 10 olika klipp i varje format 
skapades med en räckvidd från 100 kbps till 1000 kbps. Dessa klipp fick sedan de som 
intervjuades se på och berätta om de uppfattade dessa som bra eller dåliga. Observer RTV player 
ska klara att skapa videoklipp ur videofiler för kunder men det som är det viktigaste med detta är 
att originalformatet som de på RTV-avdelningen ska arbeta med är i en kvalité som de uppfattar 
som bra. De bilder som visas i figur 2 till figur 10 är de inställningar som förändrades vid 
skapande av klipp för varje codec. För de resterande inställningar som finns för varje codec så 
användes de inställningar som är förinställda. De enda inställningar som därför förändrades är de 
som visas för varje codec. 
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3.2.1 RealVideo 10 
 
Systemkraven på RealVideo 10 är en Pentium 350 Mhz med 64 MB i ramminne. Det finns 
inbyggd skalbarhet för processorn i RealVideo 10 som utnyttjar datorn ifall möjlighet finns. 
RealPlayer är den mediaspelare som används för att spela upp filerna med och finns gratis att 
hämta från Internet. Det finns även en mer avancerade mediaspelare av RealPlayer men den 
kostar pengar. RealVideo är anpassad för Internet och har bra bildkvalité gentemot filstorlek. Det 
finns möjligheter att skapa real video filer i HDTV. RealVideo har blivit utvecklat under många 
år och har RealNetWorks egna patenterade teknologier som används. Några teknologier som 
RealVideo 10 använder är: 
 

• Highly accurate motion modeling 
• Proprietary spatial pixel prediction methods 
• Multi-resolution residual analysis/synthesis stage 
• Context adaptive entropy coding 
• Psycho-visually tuned segmentation and filtering schemes 
• Rate-distortion optimized encoding algorithms 

 
Codecs bygger på att de delar in bilden i små block för att komprimera och att packa upp 
videofiler. Vid hög kompression så går det emot att blocken representerar enskilda färger som i 
sin tur kan ge uppkomst till visuella fel (artefakter) som är märkbara för en människa. Detta beror 
att en tydlig skillnad mellan blocken går att se. RealVideo försöker att minimera artefakterna 
genom att komprimera videofilerna mer exakt. Med hjälp av de teknologier som RealVideo 10 
använder så hävdar de att en mer naturtrogen återskapning, känsla och utseende erhålls från 
videofilerna. 
 
För att skapa filer i RealVideo 10 format så användes RealAnime 2.25[10] som är gratis att hämta 
från Internet. RealAnime bygger på Reals egna codec. För att skapa en videofil användes de 
inställningar som visas i figur 1 till figur 3. Figur 1 visar inställningarna för video vid skapande 
av ett videoklipp. Figur 2 visar inställningarna för ljud vid omkodning till en RealVideo 10 fil. 
Det fanns inget alternativ för att ta bort ljudet helt så jag valde den omkodare som tog minst plats. 
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Figur2. Inställningar för video i RealAnime 2.25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur3. Inställningar av ljud i RealAnime 2.25. 
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Figur 3 visar inställningarna för filter och förändring av bildstorlek. Inga filter användes utan det 
var bara bildstorleken som förändrades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur4. Inställningar för filter och bildstorlek i RealAnime 2.25. 
 

3.2.2 MPEG-2 
 
MPEG-2 är en standard som är utvecklad av ISO/IEC/JTC/SC29/WG11 och är känd som 
ISO/IEC 13818. MPEG-2 har funnits ett tag och det finns existerande lösningar för att strömma 
MPEG-2 över nätverk. Ett exempel på det är Observer i Baltikum som skapar MPEG-2 filer och 
använder VLC Player för att spela upp dem. Förflyttningar i videofiler går snabbt men för att få 
en bra bildkvalité behövs ganska höga bithastigheter. En bithastighet omkring 1 Mbps krävdes för 
att de på RTV-avdelningen skulle anse att en videofil går att arbeta med. Detta är en nackdel på 
grund av att de andra formaten hade en accepterad nivå med mycket lägre bithastigheter.  
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MPEG-2 är optimerad för högre bithastigheter omkring 4-9 Mbps, 5 kanalers ljud och högre 
upplösning som till exempel används i HDTV. Utan att gå in på för mycket detaljer så består 
MPEG-2 standarden av 3 olika typer av bilder som videofilen är uppbyggd av. Dessa bilder kallas 
för: 
 

• Intra-Picture (I-Frame) 
• Predicted-Picture (P-Frame) 
• Bidirectional-Picture (B-Frame) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur5. Uppbyggnad och relation mellan I-, B- och P-Frames i MPEG-2 standarden. 
 
I-Frames är kodade med information som finns i själva bilden. Den hjälper även till att få tillgång 
potentiella slumpmässiga sök ställen i videofilen. En I-Frame ger inte så bra kompression men 
används som referensställen i videofilen. P-Frames är kodade med avseende på närmaste 
föregående I- eller P-Frames. P-Frames används för att förutsäga framtida bilder i videofilen och 
används som referens till B-Frames och framtida P-Frames.  
 
P-Frames använder en teknik som heter Motion compensation. Den går ut på att hämta 
bildinformation från andra referensbilder som då slipper lagra den bildinformationen själv. Ett 
exempel är en boll som rör sig i videofilen. Bollen ser likadan ut men har bara rört sig till ett nytt 
ställe. Då letas bollen upp i referensbilden och kopieras in på rätt plats i den bild som vill ha 
bollen. P-bilder har mer kompression än vad som är möjligt med I-Frames. B-Frames använder 
både föregående och kommande I- och P-Frames som referenser. B-Frames skapar därför mest 
kompression men är även den som skapar mest belastning på processorn. 
 
För att skapa videofilerna av MPEG-2 användes TMPGEnc 2.521[11] som går att ladda ner gratis 
med 30 dagars testperiod för MPEG-2. Till TMPGEnc användes MainConcepts[12] codec för att 
visa MPEG-2. De inställningar som användes vid skapandet av MPEG-2 filer visas i figur 5. 
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Figur6. Inställningar som användes vid skapande av en MPEG-2 fil i TMPGEnc 2.521.  
 
 

3.2.3 WMV9 
 
Windows Media Video 9, WMV9, är en produkt som Microsoft har utvecklat. De minimala 
systemkraven på det här formatet är en pentium2 233 Mhz processor med 64 MB RAM. WMV9 
är ett vanligt format som är gratis där alla som använder Microsoft Windows kan hämta hem en 
codec för att spela upp filer i WMV9 format. Det finns även varianter för att få HD i WMV-
formatet[12]. Förflyttningar i filer fungerar bra och bildkvalitén är bra relativt storleken på de 
skapade filerna. WMV9 är gjort för Internet och är därför bra att hantera över nätverk.  
Funktioner som Microsoft lyfter fram för WMV9 är att de har ett oberoende 
transporteringsformat. Detta är bra för system som inte är Windowsbaserade. Varianter är 
standardbaserad broadcast infrastruktur för att till exempel skicka en ursprunglig MPEG-2 
transportström eller trådlösa infrastrukturer med RTP. Det går även att använda broadcast 
lösningar för att till exempel skicka TV. 
 
En annan användbar funktion med WMV9 är att det utifrån bilder går att skapa videofiler. Med 
hjälp av panoreringar, zoomningar och övergångseffekter så går det att skapa en videofil som har 
en bithastighet ner emot 20 Kbps. Detta är användbart för till exempel instruktionsvideor.  
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Nya grafikkort som stödjer DirectX Video Acceleration (DxVA) kan rendera WMV 
medieinnehåll direkt i grafikkortet. Det medför att processorn blir mindre belastad och kan utföra 
andra uppgifter. 
 
Med en egenskap som Microsoft kallar för ”Smothing” går det att skapa videofiler med väldigt 
lågt antal bilder/sekund. Ett exempel är ifall en videofil skapas med 10 bilder/sekund. Ett öga 
kommer att se detta som väldigt ryckigt men med hjälp av ”Smothing” så kan videofilen ändå 
visa 30 bilder/sekund. ”Smothing” interpolerar mellan de bilder som finns och fyller ut med egna 
så att en högre bildhastighet kan uppnås. Videofiler som använder den här tekniken kan 
fortfarande uppfattas som lite ryckiga men ”Smothing” skapar en klar förbättring. 
 
För att skapa videofiler av formatet WMV9 användes Microsofts Windows Media Encoder[13]. 
Figur 6 visar de allmänna inställningar som användes vid skapande av WMV9 videofiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur7. Allmänna Inställningar för skapandet av en WMV9 fil med Microsoft Media Encoder. 
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Figur 7 visar inställningarna för bithastigheten vid skapandet av WMV9 filer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur8. Inställningar för bithastighet och kvalité av en WMV9 fil i Microsoft Media Encoder. 
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3.2.4 DivX 5.2.1 
 
De minimala systemkraven på DivX 5.2.1 är en Pentium2 450 Mhz med 64 MB RAM. En codec 
som kan spela upp en DivX fil är gratis och går att hämta från Internet. En DivX fil har bra 
kvalité gentemot filstorlek och förflyttningar i filen fungerar utan några problem. DivX är inte 
lika utvecklat för Internet som WMV9 och RealVideo eftersom de inte går att strömma DivX-
filer. Det finns dock sätt där det går att strömma DivX AVI filer[14] över Internet.  
 
DivX är optimerad för fullskalig bild och höga bithastighet för spelfilm och inte för låga 
bithastigheter. DivX fungerar dock bra i lägre bithastigheter för till exempel videokonferans. Det 
gör att Formatet är skalbart och kan användas till flera olika användningsområden. DivX är 
MPEG-4 kompatibelt och bygger på MPEG-4 med ett eget DivX format baserat på MPEG-4. Nya 
versioner som kommer ut av DivX är bakåtkompatibla med tidigare versioner. Så en gammal 
DivX film kodad i version 3 går att spela upp med version 5 av DivX. 
 
Enligt tillverkarna så ska DivX klara att skapa videofiler i 4 CIF i realtid. Avkodning av en 
videofil i mjukvara ska klara av en upplösning på 1280*720. De kanske även får ett patent på en 
hastighetskontrollalgoritm för att få en jämn uppspelning av en videofil. Algoritmen går ut på att 
den använder 2 olika periodiska loopar. En loop för att skapa en bra balans till videovariationer 
på en kort tidsskala. Den andra loopen används för att kontrollera medelbithastigheten över en 
lång tidsskala. 
 
De använder även en teknik som de också har sökt patent på som kallas psykovisuell modellering. 
Den grundar sig på hur det mänskliga visuella systemet är uppbyggt. Vad tekniken gör är att den 
ökar bildkvalitén samtidigt som den minskar storleken på den informationen som sparas i 
videofilen. Sättet den gör detta på är att genom att analysera var i bilden som ögat är minst 
känslig för förändringar utan att märka det. Den analyserar även var ögat är mest känslig för 
förändringar och när analysen är klar så minskar den data från de mindre känsliga områdena och 
ger den till de mer känsliga områdena. Kort sagt så luras ögat genom att de ställen som den inte 
upptäcker har sämre bild. 
 
För att skapa videoklipp användes virtualdub tillsammans med en DivX5.2.1 codec. Figur 8 och 9 
visar de inställningar som användes för att skapa en DivX videofiler. 
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Figur9. Allmänna Inställningar för skapande av en DivX 5.2.1 fil. 
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Figur10. Video Inställningar för skapande av en DivX 5.2.1 fil. 
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4.2.5 H.264 
 
H.264, även kallad MPEG-4 del 10 eller AVC, är en ny standard som har börjat användas på 
senare tid. Systemkraven för att spela upp ett klipp av en H.264 fil är en Pentium3 med 128 MB 
RAM. Det är den codec som har de högsta systemkraven. Eftersom H.264 är relativt nytt så finns 
det inte så många H.264 alternativ att använda och de flesta kostar pengar eller har ett 
tidsbegränsat användande. Ett undantag är Mpegable AVC[15] som kan både skapa och spela upp 
H.264 videofiler. Förflyttningar i videofiler går snabbt och H.264 är byggd för nästa generation 
av användningsområden som bland annat TV över Internet.  
 
De tekniker H.264 har är att det går att skapa videofiler med bättre kompression gentemot äldre 
codecs. Tekniker för att skapa mer flexibilitet för program och olika typer av omkringliggande 
nätverk. 
 
Några intressanta tekniker som möjliggör ökad kompression, mer flexibilitet eller som ofta nämns 
i sammanhang med H.264 är: 
 

• Multi-picture motion compensation 
• Variable Block-Size Motion Compensation (VBSMC) 
• In-loop deblocking filter 
• Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC) 
• Context-Adaptive Variable-Length Coding (CAVLC) 
• Flexible Macroblock Ordering (FMO) 
• Arbitrary Slice Ordering (ASO) 
• A Network Abstraction Layer (NAL) 

 
Multi-picture motion compensation möjliggör så att upp till 32 olika referensbilder kan användas 
och är på detta sätt mer flexibel än föregående standarder. Tekniken skapar främst lägre 
bithastigheter i fall med blinkande bilder fram och tillbaka eller där snabba klipp fram och 
tillbaka i filmen händer. Den här tekniken kan jämföras med MPEG-2 där B-Frames använder 2 
referensbilder. 
 
VBSMC kan partionera bilden från 16*16 pixel block ner till 4*4 pixel block. Med hjälp av den 
här tekniken kan precisa områden där objekt rör sig segmenteras. I normala fall så använder 
codecs en bestämd storlek på alla blocken. 
 
In-loop deblocking filter hjälper till att undvika artefakter i blocken som vanliga DCT-baserade 
algoritmer skapar. 
 
CABAC och CAVLC är 2 sätt som videofiler komprimeras på. CABAC är lite mer avancerad 
medan CAVLC påminner om tidigare föregående sätt men som fortfarande är mer effektiv. 
 
FMO och ASO används för att förändra ordningen på de macroblock som videofilen är uppbyggd 
av. 
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För att skapa videofiler med H.264 användes Mpegable AVC med Virtualdub. Eftersom 
Mpegable AVC inte kan ställa in storleken på den fil som ska skapas så användes Virtualdub med 
ett filter för att ändra storleken på originalklippet. Figur 10 visar inställningarna som användes för 
att skapa en H.264 videofil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur11. Inställningar som användes för att skapa en H.264 videofil med hjälp av Mpegable AVC. 
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3.2.6 Val av codec 
 
Efter att alla varianter av videofiler skapats och de från RTV-avdelningen sett på dem var den 
enda codec som blev utesluten MPEG-2 som har för dålig kvalité på låga bithastigheter. 
Anledningen till att Observer Baltikum kan spara TV kanaler i MPEG-2 är för att de har flera 
gånger mindre antal timmar som de behöver spara varje månad. Förövrigt hade de svårt att 
bestämma sig för en codec som skulle användas. De tyckte att de var likvärdiga utan större 
skillnader. På grund av detta och att Observer Sverige AB inte har den del som ska spara TV-
programmen färdigt så försökte jag att skapa en lösning där så många varianter av codecs som 
möjligt ska gå att använda. Detta gav en mediaspelare som kan anpassas efter behov och fungerar 
även om andra delar i systemet blir ersatta eller en ny codec behöver användas. 
 
Alla codecs är gratis att hämta ner förutom de som har mer avancerade inställningar och då kostar 
pengar. När det kommer till anpassning av det som Observer RTV Player ska användas till så kan 
det delas in i 2 delar där den första är uppspelning av en fil. Den andra är skapandet av nya klipp 
ur den videofil som spelas upp. På grund av detta så går det att använda 2 olika filformat. Den 
codec som används för att spela upp en videofil behöver inte vara anpassad för att strömmas över 
Internet utan bara fungera bra lokalt för dem som arbetar med videofilerna på RTV-avdelningen.  
 
Den andra delen där en codec ska användas för att skapa klipp ur video filer som sedan kunder 
ska använda är mer anpassad för Internet så att möjligheter till strömning över nätverk finns. Av 
de codecs som undersöktes så är RealVideo 10 och WMV9 de codecs som är bäst lämpade för 
detta på grund av att de är anpassade och mest använda på Internet[16]. 
 
Systemkraven på alla codecs var låga gentemot prestandan på vad det finns för datorer idag. 
Uppdateringar till de olika codecs som undersöktes sker med jämna mellanrum förutom för 
Mpegable AVC som fortfarande är ny. Det är inte någon svaghet eftersom det kommer att finnas 
andra varianter på H.264 codecs som går att använda ifall det skulle behövas. Alla format kan 
skapa filer i HD (High Definition) med bithastigheter upp emot 10 Mbps. 
 
Den codec som jag tycker ska användas till kunderna hos Observer Sverige AB är WMV9 eller 
Real Video. Grunden till detta beror på att det är de två mest förekommande filformaten för video 
på Internet. En codec för internt bruk på RTV-avdelningen är fortfarande inte satt men ett förslag 
skulle vara att använda DivX. En annan faktor som valet av intern codec beror på är det sätt de 
videofiler som RTV-avdelningen arbetar med kommer att bli skapade. H.264 och DivX är två 
format som skulle passa bra för intern hantering på RTV-avdelningen. H.264 är det alternativ som 
har flest fördelar för att den är byggd för fler användningsområden och är mer skalbar. En 
nackdel är i de fall då filer ska skapas i mjukvara vilket är krävande på hårdvaran med H.264. 
 
Ett problem med WMV9 är att det inte går att spela upp en fil i varierad hastighet utan bara i 
normal hastighet. DivX fungerar bra till att variera uppspelningshastigheten. H.264 klarar även av 
varierade uppspelningshastigheter men vid högre bithastighet så blir det dåliga resultat i form av 
att bilden fryser till ibland. 
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3.3 Val av hjälpmedel vid utveckling av Observer RTV Player 
 
För att minska utvecklingstiden för programmet så undersöktes möjligheterna till att använda 
färdiga verktyg och olika typer av SDKs. De SDKs som var intressanta för uppgiften var fyra 
stycken och den här delen beskriver dem och hur jag gjorde mitt val. De egenskaper som 
utvärderas är hur bra grund och vilka begränsningar de olika hjälpmedlen har, om C# är ett 
programmeringsspråk som går att använda och hur framtiden och underhåll på hjälpmedlet ser ut. 
Avsnitt 3.3.1 beskriver Windows Media Player 10 SDK och Windows Media Encoder 9 SDK, 
3.3.2 Microsoft Directshow, 3.3.3 OpenML 1.0, 3.3.4 V1304 Starter och 3.3.5 beskriver valet av 
ett SDK. 
 

3.3.1 Windows Media Player 10 SDK och Windows Media Encoder 9 SDK 
 
WMP 10 SDK[16] är en produkt från Microsoft som är baserad på COM (Component Object 
Model). De egenskaper som finns tillgängliga och kan användas för att skapa en egen 
mediaspelare är beroende på vilken version av WMP som är installerad på systemet. Med WMP 
10 SDK går det att förändra WMPs utseende genom att använda ActiveXkontroller för att styra 
beteendet. Windows Media Encoder 9 SDK[17] som är en del av Windows Media SDK skulle 
kunna användas för att skapa klipp från videofiler. Mycket är redan färdigtbyggt vid användning 
av WMP 10 SDK och WME 9 SDK.  
 

3.3.2 Directshow 
 
Directshow är en annan produkt från Microsoft som är baserad på COM och är gjort för att 
strömma media på Microsofts Windowsplattformar. DirectMovie var namnet från början men har 
senare döpts om till DirectShow. DirectShow stödjer många format som till exempel ASF, 
MPEG, AVI, MP3 och WAV. Det går även att installera ny mjukvara som DirectShow känner 
igen och kan använda. På det sättet så går det att lägga till nya saker på ett snabbt och effektivt 
sätt. 
 
DirectShow är en del av Microsofts DirectX och är integrerad i de teknologier som finns i 
DirectX. En fördel med detta är att ifall hårdvara finns för videoacceleration eller ljud så 
upptäcker DirectShow det automatiskt och utnyttjar det. Ifall ingen hårdvara skulle finnas så 
stödjer DirectShow även system där bara mjukvara används. 
 
DirectShow förenklar medieuppspelningar, formatkonverteringar och vid byggandet av program 
där till exempel bild behöver fångas från ett TV-kort. Några exempel på program som går att 
skapas med DirectShow är: 
 

• Uppspelning av filer 
• TV- och DVD-spelare 
• Videoediteringsprogram 
• Program för att fånga upp ljud och bild från Webbkameror eller TV-kort. 
• Kodomvandlare 
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Det sätt som Directshow fungerar på är att dela upp och behandla multimedieuppgifter i ett antal 
steg som kallas för filter. Filter kan ses som ”byggstenar” i DirectShow. Ett filter är en 
mjukvarukomponent som utför något arbete på en multimedieström. Filter har in- och 
utanslutningar som sammanlänkar dem och de tar emot data som de arbetar på och producerar 
data som skickas vidare. Exempel på detta kan vara att: 
 

• Läsa filer 
• Hämta video från en webbkamera 
• Koda upp olika videoformat 
• Skicka data till video- eller ljudkortet 

 
Programmet behöver inte hantera hela dataflödet själv utan det finns en filtergrafhanterare som 
sköter det åt programmeraren. Filtergrafhanteraren är en högnivåkomponent som styrs med hjälp 
av högnivå API-kommandon. Exempel på kommandon kan vara att starta uppspelning eller att 
stoppa uppspelningen av en fil. Om mer kontroll behövs över ett program så går det att komma åt 
filter direkt med COM-gränssnittet. Figur 12 visar en enkel filtergraf över uppspelningen av en 
AVI-fil. 

 
Figur12. Ett exempel på hur en filtergraf kan se ut vid uppspelning av en AVI-fil. 

 
C++ och Visual Basic är de språk som Directshow är gjort för. I Visual Basic kan bara enklare 
program utvecklas så C++ är det språk som är tänkt att användas för DirectShow om mer 
avancerade saker behövs. Det finns några exempel på privatpersoner som har testat att använda 
DirectShow med C# [17]. Men Microsoft rekommenderar att ett program utvecklas i C++ på grund 
av prestandakrav och support. 
 

3.3.3 OpenML 1.0 SDK 
 
OpenML[18] är ett SDK som är skapat av Khronos Group för att utveckla medieapplikationer av 
olika typer för uppspelning, strömning över nätverk och videoredigering. En alfaversion av 
OpenML släpptes först 2003 och våren 2004 så släpptes version 1.0. OpenML använder OpenGL 
1.2 och extensioner som finns till OpenGL. OpenML fungerar på flera olika plattformar där 
Windows och Linux är 2 av dem och är byggt för att vara ett så tunt lager så nära hårdvaran som 
möjligt. En annan tanke bakom OpenML är att programmeraren ska slippa bry sig om olika typer 
av hårdvara utan istället koncentrera sig på att skapa applikationer. OpenML är gjort för att 
användas med C eller C++. 
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3.3.4 V1304-Starter 
 
Företaget DSP Research säljer PCI-korten V130X[19] och dess svenska återförsäljare heter Nohau 
finns i Malmö. Kortet är det första som kan skapa H.264 videofiler i realtid och enligt DSPRs 
hemsida så ska kortet skapa filer som är upp till 3 gånger mindre i filstorlek i jämförelse med en 
MPEG-2 fil och en filstorlek som är 40 % mindre än MPEG-4 ASP med samma bildkvalité. Det 
finns några företag som idag erbjuder olika lösningar i hårdvara och mjukvara för att använda 
H.264 standarden. Jag valde att undersöka DSPR för att de är en del av en grupp med många 
företag som arbetar tillsammans och har lång erfarenhet med digitalt ljud och bild. Minimala 
systemkrav på det PCI-kort som de erbjuder är en P4 1.6 Ghz processor med 256 MB 
arbetsminne.  
 
Programmeringsspråket som används för att använda deras SDK är standard C och är främst gjort 
för övervakning men det går att bygga det mesta förutom digital tv med  högre bithastigheter. 
DSPR har släppt en ny produkt nu i början av 2005 som heter V6404 som klarar högre 
bithastigheter än V130X. Den maximala bithastigheten för V130X är 1500 kbps och en storlek på 
4 CIF interpolerad från 2 CIF. Källkoden för drivrutinerna till V1304-kortet ger inte DSP 
Research ut. Ett SDK med exempel på testprogram medföljer ett V1304-starter paket och deras 
egna codec måste användas till de filer som kortet skapar.  

3.3.5 Valet av SDK för utveckling 
 
Eftersom Observer Sverige AB använder Microsoft Visual Studio .NET och mest programmerar i 
C# så ville de även ha Observer RTV Player i C# kod. V1304-Starter är ett PCI-kort och går lite 
utanför de gränser som är satta för arbetet men det diskuterades med min handledare som en 
möjlig lösning. Begränsningar med V130X är att den inte följer H.264 fullt ut och att kostnaden 
för att köpa ett kort är alldeles för dyrt. V130X är även känslig för viss hårdvara och produkten 
skapar ett beroende till DSPR. Den programkod som används är standard C och den kräver en 
kraftfull dator. Att bithastigheten bara kan gå upp till 1500 kbps är inget hinder men nackdelarna 
väger mer än fördelarna så den här idén övergavs. 
 
En nackdel med Windows Media Player SDK 10 är att den var för begränsad och beroende på 
vilken version av Windows Media Player som är installerad. Windows Media Encoder 9 SDK är 
ett bra alternativ och är lämpligt för att skapa videofiler med. Enligt Microsofts hemsida så ska en 
WMV9-fil vara upp till 3 gånger mindre än MPEG2. Det finns även High Definition varianter av 
WMV med väldigt höga upplösningar så formatet är skalbart.  
 
OpenML har inte funnits länge och det har varit svårt att hitta information. OpenML ska enligt 
Khronos hemsida ha egenskaper som plattformsoberoende och följa en standard på en så låg nivå 
som möjligt för att underlätta arbetet för programmeraren. Plattformsoberoendet är dock inte så 
viktigt eftersom Microsoft Windows används på Observer Sverige AB. Detta är bra egenskaper 
men OpenML är fortfarande nytt och har inte alls en lika lång bakgrund som DirectShow har. 
OpenML och DirectShow liknar varandra. OpenML utnyttjar OpenGL på ett liknande sätt som 
DirectShow använder DirectX.  
 
Det utvecklingsverktyg som valdes var DirectShow. En fördel med DirectShow är att det har 
funnits mycket längre än OpenML. Den främsta anledningen till att DirectShow valdes var för att 
Microsoft har tagit fram det. Ett antagande som också var avgörande var att DirectShow har 
hunnit mogna mycket mer än OpenML. Genom att det är Microsoft som har skapat DirectShow 
så finns det även goda chanser för underhåll och uppdateringar för framtiden. 
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Det enda som inte stämmer in på de krav för spelaren är att C++ är det programmeringsspråk som 
DirectShow främst är skapat för och att det inte finns någon support för C#. Det finns lösningar 
där privatpersoner har testat att använda DirectShow i C#[17] men det har varit i enkla 
applikationer. DirectShow blev det alternativ som ansågs mest lämplig för att skapa Observer 
RTV Player med. 
 
 

3.4 Beskrivning av strukturen på Observer RTV Player 
 
Eftersom DirectShow inte har support för C# så skapades en dll med ett Win32 fönster och 
DirectShow. Dll-filen skapades i C++. Ett grafiskt användargränssnitt skapades sedan i C# som 
importerades dll-filen med de funktioner som behövdes DirectShow. Figur 10 visar en bild över 
hur strukturen på Observer RTV Player ser ut.  
 

 
 

Figur13. En bild över hur strukturen på Observer RTV Player. 
 
Den dll-fil som innehåller ett eget Win32 fönster visar den videofil som DirectShow kontrollerar. 
Anledningen till att skapa en dll-fil med DirectShow på det här sättet är att skilja C++ från C# 
och att sänka prestandan så lite som möjligt. Orsaken till att använda C# och inte C++ helt och 
hållet är för att de på Observer Sverige AB helst ville ha spelaren utvecklad i C#. Felkontrollens 
uppgift är att undersöka resultatet av funktionsanrop i DirectShow. Ifall resultatet visar på något 
fel konverteras det till text i ett nytt fönster som visas. DirectShow i figur 10 är en klass som 
implementerar DirectShow för uppspelning av en videofil. DirectShow Editing Services, DES, är 
en del av DirectShow och användes för att skapa klipp ur videofilerna. DES är den del som 
behandlar de problem som kräver videoeditering. Klassen med DirectShow innehåller de DES 
funktioner som användes. 
 
Det Win32 fönster som kommunicerar med GUI-basen innehåller ett objekt av DirectShow 
klassen och eftersom Microsoft .NET Framework 1.1 inte har stöd för seriell kommunikation så 
finns det funktioner i Win32 delen som initierar och undersöker status på den COM-port där 
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pedalerna är anslutna. Status på COM-porten undersöks för att uppdatera status för de fotpedaler 
som är anslutna. Microsoft .NET Framework 2.0 kommer att innehålla stöd för seriell 
kommunikation men än så länge finns det bara en beta version av .NET Framework 2.0. Win32 
delen innehåller även den meddelandehantering och funktioner från GUI-basen som behövs för 
att styra DirectShow i det fönster som spelar upp videofiler. 
 
GUI-basen importerar dll-filen med DirectShow och skapar 2 trådar vid uppstart av Observer 
RTV Player. Den första tråden initierar Win32 fönstret och DirectShow medan den andra tråden 
med jämna intervall, polling, hämtar status om aktuell tid i videofilen som spelas upp och status 
på den COM port som pedalerna är anslutna på. Både den första och den andra tråden använder 
dll-filen med DirectShow för att hämta status. Det sätt som kommunikationen sker på är genom 
vanlig text i form av string i C# och charpekare i dll-filen.  
 
Vanliga inställningar, inställningar för klipp, spellista och skapande är egna fönster som skickar 
information om någonting ska uppdateras eller förändras till GUI-basen. Det sätt som det sker på 
är att GUI-basen har en funktion som tar emot meddelanden från de andra fönstren. Funktionen 
tar emot ett meddelande som den undersöker och processar vidare på grund av vad det var för 
meddelande den fick. Meddelanden omfattar både kommunikation med dll-filen och sparande av 
olika inställningar av GUI som till exempel bindande av tangenter till styrning av uppspelning 
och vilka fönster som är aktiva och ska visas. Bilaga A är ett dokument som skapades före 
Observer RTV Player som beskriver funktionaliteten av spelaren. Figur 14 visar en bild på hur 
det grafiska gränssnittet ser ut på prototypen.  

 
Figur14. En bild med förklaringar om  det grafiska gränssnittet på Observer RTV Player. 
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De olika delar som beskriver det grafiska gränssnittet av Observer RTV Player är: 
 

1. Win32 fönstret som skapas som en tråd. 
2. Används för att stänga ner Observer RTV Player. 
3. Den del som används för att ställa in hur kodningen av klipp ska utföras. Den består av 2 

olika delar där den ena används för att välja codecs för bild och ljud och den andra för att 
välja vilket intervall i originalfilen som ska klippas ut. 

4. Den tidsaxel som används för att hoppa snabbt framåt och bakåt i filen som spelas. 
5. Funktioner för att styra uppspelningen av en videofil. 
6. Information som visas för användaren beroende på ifall muspekaren pekar på något eller 

ifall någon videofil spelas upp. 
7. Inställningar för hur det grafiska gränssnittet ska fungera med inställningar för spellista, 

återupprepning av uppspelning av en videofil eller inställningar av funktionstangenter 
och mus. 

8. Används för att variera uppspelningshastigheten av en videofil. Det går att ha hastigheter 
som går från 1/10 av normal uppspelningshastighet till 3 gånger så snabb 
uppspelningshastighet. 

 
Lista4. Beskrivning av de olika delarna för det grafiska gränssnittet av Observer RTV Player. 

4. Utvärdering av Observer RTV Player 
 
Utvärderingen av Observer RTV Player är uppdelad i sex olika delar där 4.1 beskriver resultatet 
från testpersonerna. 4.2 tar upp en jämförelse med Windows Media Player och VLC player. 4.3 
behandlar uppfyllda och kvarstående krav. 4.4 tar upp utvecklingsmöjligheter för Observer RTV 
Player.4.5 behandlar svårigheter som har uppstått och 4.6 eventuella felkällor. 

4.1 Resultatet från testpersoner 
 
När prototypen av Observer RTV Player var färdig så gjordes en testdator i ordning. Några från 
RTV-avdelningen provade sedan att använda programmet och utföra tester på de olika delarna. 
Som hjälpmedel fick testpersonerna en lista på olika saker som skulle utföras med varje del av 
prototypen. Bilaga B innehåller den listan med de saker som testades. Efter att varje del var 
avklarad med testet fick de skriva ner hur de uppfattade det som de hade testat och ge förslag och 
synpunkter på vad som skulle kunna ändras. 
 
Den testdator som användes hade: 
 

1. En Pentium3 processor på 733 Mhz 
2. 256 MB SDRAM 
3. 32 MB DirectX kompatibelt grafikkort 
4. Microsoft Windows XP med SP2 
5. Microsoft .NET Framework 1.1 

 
Lista5. Specifikation på den dator som användes vid testningen av Observer RTV Player. 
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Det som kom fram under testerna av Observer RTV Player var till största delen den funktionalitet 
som fattades. Av de saker som redan var klara så var det bara spellistan som skulle förändras lite 
grafiskt genom att flytta om lite knappar. Eftersom delen för att skapa klipp inte är speciellt 
utvecklad utan bara visar ett fönster som säger att klippet är skapat så var det mest synpunkter på 
detta. Den sak som var av störst betydelse och saknades var ett separat räkneverk för att mäta 
egna tider i videofiler där användaren kan sätta start och stopp själv. 
 
 
Eftersom de på RTV-avdelningen har jobbat med de saker som Observer RTV Player ska klara i 
många år så visste de ganska väl hur de ville att spelaren skulle utformas. En lista på den 
funktionalitet som de saknade vid testet var: 
 

1. Skapande av klipp som visar hur långt som är kvar och går att avbryta 
2. En knapp för att hoppa en bild bakåt i videofilen 
3. En knapp i spellistan för att rensa hela listan 
4. Ett separat räkneverk som de kan nollställa 
5. Mer än 3 gångers hastighet på uppspelning 

 
Lista6. De funktioner som saknades och kom fram under testningen. 

 
Utöver de extra funktioner som saknades och omformningen av spellistan så var testpersonerna 
nöjda med Observer RTV Player. Av de videoklipp som användes för att visa spelaren, 100 – 
1000 kbps, så tyckte de att videoklippen från 500 till 1000 kbps var av bra bildkvalité. 
Möjligheter till att spela upp en videofil i olika hastigheter och att det snabbt gick att hoppa till 
olika delar i videofilen med hjälp av tidsaxeln var uppskattat. 
 

4.2 En jämförelse med andra spelare 
 
Att utföra prestandamätningar på Observer RTV Player och att ta fram något tillförlitligt ur detta 
är svårt eftersom att grunden bygger på DirectShow och codecs som tredjepartstillverkare har 
skapat. DirectShow är som en svart låda precis som Microsoft Windows är och även de flesta 
codecs som finns brukar bestå av någon dll-fil som programmet använder. Det som undersöktes 
var beroende av detta bara hur mycket minne och hur mycket av processorn som användes för att 
spela upp en videofil med Observer RTV Player. Detta jämfördes med Microsoft Windows Media 
Player och VLC Player.  
 
Det sätt som detta gjordes på var genom att använda ett program som heter Process Explorer från 
Sysinternals. Det som undersöktes var hur mycket arbetsminne och hur många procent av 
procssorn som användes. Med det programmet så går det att se vilka dll-filer och hur många 
trådar ett program använder.  
 
Figur 12,13 och 14 visar de olika mediaspelarnas användning av processor och arbetsminne. VLC 
player använder knappt processorn någonting medan Observer RTV Player och WMP ligger på 
en liknande nivå med varandra. WMP har en topp på 20% av processorn när filmklippet startar. 
Det arbetsminne som används är på en liknande nivå för alla. 
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Figur15. Resurser som Windows Media Player använder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur16. Resurser som Observer RTV Player använder. 
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Figur17. Resurser som VLC player använder. 
 
Specifikationen på den dator som användes vid testet av spelarna var: 
 

1. Pentium4 Northwood 2.6 Ghz 
2. 768 MB Rambus i ramminne 
3. ATI Radeon 9800 pro 
4. Windows XP SP2 
5. :NET Framework 1.1 

 
Lista7. Specifikationen av den dator som användes vid en jämförelse med några andra spelare. 
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4.3 Uppfyllda och kvarstående krav 
 
När prototypen av Observer RTV Player var färdig så återstod det några krav och en del krav 
hade endast blivit delvis utförda. Del 4.3.1 beskriver de krav som blev klara, 4.3.2 behandlar de 
krav som delvis blev klara och 4.3.3 de krav som inte blev klara. 
 

4.3.1 Uppfyllda krav 
 
Det är inga problem för flera användare att arbeta på samma fil. Det är det bakomliggande 
nätverket som sätter begränsningarna på antalet användare med avseende på hur snabbt det är. 
Det var inte några problem för 4 användare att använda samma fil på en 10 Mbps uppkoppling 
där de teoretiskt sett har 2.5 Mbps för varje användare. 
 
De krav som är avklarade från de krav som användes som underlag i början för att skapa 
Observer RTV Player, lista3, kan sammanfattas i följande lista: 
  

1. Hämta en fil i ett bibliotek av TV-program över ett nätverk för uppspelning. 
2. Hantera uppspelning av TV-program med vanliga funktioner som play, paus, stop, ff, rew 

och så vidare. 
3. Repetera uppspelningen av ett TV-program. 
4. Steglöst variera hastigheten för uppspelningen av ett TV-program under en pågående 

uppspelning. 
5. Ha minst 2-4 användare som samtidigt arbetar på en videofil. 
6. Styra uppspelnings- och utskrivnings-funktioner med fotpedaler, funktionstangenter och 

mus. 
7. Snabbspola uppspelning av en videofil med hjälp av fotpedaler kopplade till datorn.. 
8. Visa en tidsaxel och en tid som visas i timmar, minuter och sekunder. Använda tidsaxeln 

för att förflytta sig dit man vill. 
9. Tidsaxeln ska ha ett separat räkneverk för att ta fram tiden på enskilda ställen av ett TV-

program när muspekaren är över axeln. 
10. Det ska gå att klippa ut en vald del ur en fil med ett inspelat TV-program och spara delen 

på ett valfritt ställe. 
 

Lista8. De krav som är uppfyllda. 
 
 

4.3.2 Delvis uppfyllda 
 
Några av de krav som ställdes var svåra att avklara eller oklara beroende på att de var väldigt 
beroende av de personer som ska använda Observer RTV Player. De krav som har med kvalitén 
på videofilerna är krav som är så. Exempel på det är att kvalitén på en videofil ska vara så bra att 
en textning av inspelat TV-program ska gå att läsa utan några svårigheter och att de som arbetar 
på RTV avdelningen ska arbeta med videofiler med bättre kvalité än de videoklipp som skapas 
från originalfilerna. 
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Observer RTV Player uppfyller kraven på kvalitén på videofiler eftersom att det går att få 
bithastigheter på minst 4 Mbps. Så om kraven kommer att hållas är mer beroende på hur de 
resterande delarna i det nya digitala systemet kommer att se ut. Det kravet att kunder ska få 
tillgång till videofiler av sämre kvalité beroende av att minska kraven på kundernas anslutning till 
Internet är något som är skalbart och mycket väl går att förändra i framtiden också. 
 
Två krav som inte blev avklarade beroende på tidsbrist var en egenskap för Win32 fönstret som 
visar videofilen att alltid ligga överst och inställning av ljudnivå. Win32 fönstret har dock 
egenskaper som ger användaren möjligheter att förändra storleken, flytta det och fullskärm. 
En del punkter som att textningen av ett TV-program ska gå att se är något som är svårt att 
bedöma och ligger därför under delvis avklarade krav. 
 
De krav som delvis blev uppfyllda från lista3 är: 
 

1. Ha så bra kvalité på TV-programmen så att en eventuell textning av ett program utan 
problem går att se. 

2. Uppspelningsfönstret ska vara parallellt med avlyssningsdokumentet/utskriften. Det ska 
gå att dra uppspelningsfönster runt på bildskärmen, förminska, förstora och sätta som 
”default on top”. 

3. Ha Filer med TV-program ska ha en bättre kvalité internt innan de kommer ut till kunden 
då de ska ligga på en hemsida och bör ha en mindre storlek. I de fall då kunden önskar så 
ska det gå att ge kunden en fil med samma kvalité interna filer har. 

 
Lista9. Delvis uppfyllda krav. 

 

4.3.3 Kvarstående krav 
 
Det krav som hade högst prioritet av dem som inte blev implementerade är att användaren ska ha 
möjlighet att spela upp en videofil med några sekunders fördröjning från det att filen håller på att 
sparas på den tänkta servern med alla videofiler. Det var tänkt som en typ av strömning av 
videofiler men det ansågs vara för komplicerat och ta för mycket tid för att implementeras. Istället 
blev valet att låta filerna sparas färdigt innan en användare kan börja arbeta på en fil. Det är 
fortfarande en väldig tidsvinst att vänta på ett 30 minuters TV-program i jämförelse med att vänta 
i två dygn på ett VHS band.  
 
Kravet med att ha en administrativ klient för att ändra inställningar för hur användarna på RTV-
avdelningen ska skapa sina klipp hade inte hög prioritet och blev inte implementerat på grund av 
tidsbrist. Användarna kan istället själva ändra inställningarna för skapande av klipp ur 
videofilerna med TV-program. Kravet med att Observer RTV Player ska informera användaren 
ifall andra delar av systemet har slutat att fungera övergavs på grund av att det ligger utanför 
begränsningarna av arbetet. De andra delarna av systemet är inte färdiga så det är även för tidigt 
att bygga in det i spelaren.  
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De kvarstående kraven från lista3 är: 
 

1. Ändra ljudvolymen på en videofil som spelas upp. 
2. Informera användaren med ett meddelande om något skulle sluta att fungera. Det skulle 

till exempel vara om en server med de sparade TV-programmen skulle sluta att fungera 
eller ifall många använder samma fil. 

3. Det ska gå att hämta och börja arbeta på en fil under tiden som den håller på att skapas på 
en server som tillhandahåller alla TV-program. 

4. Det finns en administrations klient som ska kunna ställa in saker som de vanliga 
klienterna inte ska kunna ändra. Exempel på detta är bithastighet och bildstorlek. 

 
Lista10. Kvarstående krav. 

 

4.4 Möjligheter och förslag till vidare utveckling 
 
Utvecklingsmöjligheterna med att använda DirectShow är i stort sett oändliga och det enda som 
sätter stopp är hårdvaran vid för tunga applikationer som kräver för mycket av framförallt RAM, 
processor och grafikkort. DirectX som innehåller DirectShow har funnits länge och har med tiden 
och de ökade kraven på grafik i framförallt spel även dragit med den underliggande hårdvaran så 
att det idag existerar hårdvara som klarar av att göra det mesta som behandlar uppspelning och 
redigering av videofiler. Detta medför möjligheter för att utveckla nya grafiska 
videoredigeringsegenskaper som skulle vara till nytta för Observer Sverige AB och deras nya 
tänkta lösning för bevakning av TV. 
 
Observer RTV Player som är tänkt att bli en del i det nya systemet på RTV-avdelningen har inte 
så avancerade egenskaper men är ett fullt dugligt verktyg som har de flesta grundläggande 
egenskaperna som behövs för de uppgifter som de på RTV-avdelningen behöver utföra. En del 
som går att utveckla mycket är skapandet av klipp från videofilerna. En möjlighet till förbättring 
är att skapa ett fönster med en tidsaxel där flera videofiler kan läggas in vid skapandet av nya 
klipp. Videofilerna kan sedan redigeras individuellt och till slut läggas ihop till en slutprodukt för 
en kund. Genom att göra på det här sättet skulle en funktion för att lägga ihop 2 olika videofiler 
finnas automatiskt. En sådan funktion skulle vara användbar för ett TV-program som är 1 timme 
långt eftersom att den längsta tiden på en videofil skulle kunna vara 30 minuter. Anledningen till 
detta beror på att funktionen med att börja arbeta med en videofil när den sparas inte 
implementerades. Istället så gå det att lösa genom att skapa mindre filer. 
 
Ett förslag är att i det fall då det skulle behövas implementera så att strömning fungerar för de 
filer som sparas så att de på RTV-avdelningen kan börja arbeta på filer som precis har börjat 
sparas. Eftersom DivX fungerade bra för att spela upp videofiler i snabbare hastighet så skulle en 
kombination av att internt arbeta på DivX filer och sedan skapa VMW9 klipp till kunderna. 
Att använda VMW9 till kunderna är bra eftersom det formatet används mycket för Internet och 
de flesta användare kan spela upp sådana filer. 
  
Ett sätt att minska det komplexiteten på Observer RTV Player skulle vara att inte använda .NET 
Framework 1.1 och istället bygga vidare på en ren Win32 lösning. Detta skulle medföra att ingen 
dll behöver skapas för kommunikation mellan C++ och C#. 
 
 



 33

4.5 Svårigheter och lösningar på olika problem 
 
Under utvecklingen av Observer RTV Player så uppstod det inte några större problem. De flesta 
var små saker som löstes samma dag. Det del som orsakade mest problem var kommunikationen 
mellan C++ och C#. Eftersom att det ibland behövs hämtas information från DirectShow för att 
till exempel få en lista med installerade codecs på den dator som programmet körs på. Den 
lösning som valdes för att klara av detta är att skicka en struct mellan de två språken som 
innehåller sextio olika strängar.  
 
C++ delen klarar att skapa en struct med en array med sextio element i sig medan C# delen 
använder en struct med sextio olika variabler av typen string. Efter att C++ delen har fyllt i sin 
struct så hämtas den av C# delen. Där skickas den till en medlems funktion som skapar en array 
av den som sedan används för att arbeta med. Den här lösningen valdes på grund av att jag inte 
hittade något sätt att skicka dubbelarrayer mellan C++ och C# och att den fungerade bra. 
 
Ett mindre problem som tog lite tid att få ordning på var att få fram ett Win32 fönster som inte 
hade ramen med namnet på programmet som visas och ikonerna minimera, maximera och stäng. 
Andra saker som gjorde att saker tog lite tid i början var att jag var helt ny till DirectShow och 
COM. Språket C# var också nytt men jag är van att arbeta med C++ och java så gick det snabbt 
att lära sig hur det fungerar. 
 

4.6 Ett obegränsat framtida system 
 
Den här delen tar upp hur ett liknande system skulle utvecklas utan att ta hänsyn till 
omkringliggande faktorer som i fallet med Observer RTV Player. Observer RTV Player borde 
vara byggt så att det lätt går att integrera i den befintliga verksamheten på Observer Sverige. 
Hänsyn som vilka programmeringsspråk, operativsystem, kunnande hos personal och så vidare 
behöver ses över när ett sånt här program utvecklas. 
 
Men ifall allt sådant skulle försvinna och endast ett verktyg skulle utvecklas utan några 
begränsningar av mjuk- eller hårdvara så skulle kanske det vara lite annorlunda. Att ha ett 
plattformsoberoende verktyg är en fördel och i de fall då det behövs så skulle det naturliga valet 
vara att använda OpenML. Det format som är det mest intressanta är H.264 standarden. Den har 
en mängd nya tekniker som är användbara till många saker från komprimering till hur det skickas 
över nätverk. Det språk som skulle användas är C++ eftersom det ofta är resurskrävande program 
när det handlar om ljud och bild.  
 
Som operativsystem skulle en distribution av Linux väljas för att användas till utvecklingen av 
verktyget. Detta är bara en tanke på hur det skulle kunna se ut i de fall då inga begränsningar har 
satts. I fallet med Observer RTV Player så skulle jag fortfarande göra på samma sätt. Det enda 
som är osäkert är ifall C# skulle användas och i så fall bara använda C++. 
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4.7 Felkällor 
 
Eftersom det här arbetet har inneburit en hel del programmering av mjukvara och även en del 
användande av olika program så ligger det mesta av eventuella felkällor i skapad och redan färdig 
programvara till datorn. En typ av felkälla som skulle kunna påverka arbetet är att jag var ny till 
att använda COM och .NET Framework. Det sätt som Observer RTV Player är byggt på är 
beroende på mina kunskaper så det kan finnas sätt att till exempel minska användandet av 
arbetsminne och bygga en mer minneseffektiv spelare. Observer RTV Player är inte på något sätt 
optimerat.  
 
Andra felkällor skulle vara de tredjepartstillverkade codecs som används. Eftersom de flesta inte 
är öppen källkod så är det svårt att exakt veta hur de förhåller sig till varandra. Detta har försökts 
ta bort genom att bygga Observer RTV Player så generell som möjligt så att de flesta codecs går 
att använda. På det sättet så behövs inte en kvalité av något format uppnås utan istället går det att 
använda olika codecs på grund av de behov som finns. 
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1 Introduktion 

Det här dokumentet beskriver de krav som ställs på Observer RTV Player 
och hur funktionaliteten av spelaren ser ut. Kapitel 2.1 behandlar kraven 
på spelaren och kapitel 2.2 en mer detaljerad överblick på funktionaliteten 
av spelaren som en del av hela systemet. Kapitel 2.3 tar upp 
begränsningar och 2.4 beroenden och förutsättningar för att skapa 
Observer RTV Player. Kapitel 3.1 handlar om hur felhanteringen ska 
fungera och 3.2 beskriver de olika delarna av Observer RTV Player. 

1.1 Versionshistorik 
Version Datum Författare Kommentar 
    
    
    
    
    

 
 

1.2 Relaterade rapporter 
ID Författare Kommentar 
   
   
   
   
   

 
 

1.3 Relaterade dokument 
Dokument Författare Kommentar 
   
   
   
   
   

 
 

1.4 Distribution och godkännande 
Namn Roll Original Kopia Underskrift 
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2 Generell systembeskrivning 

 
Det går att dela upp den digitala TV hanteringen i 5 olika delar. TV-delen 
representerar de TV kanaler som kommer in och ska processas. TV-
kanalerna kodas sedan om till ett lämpligt format som sparas på en 
filserver. RTV-spelaren för Stockholm och Östersund är 2 instanser av 
samma spelare. Spelaren hämtar filer från filservern, kan spela upp filerna 
och klippa ut delar ur de sparade TV-kanalerna som små klipp och lägga 
dessa på en ny server för kunder. 
 

2.1 Krav på Observer RTV Player 

Spelaren baseras på kravspecifikationen för ett digitalt inspelningssystem 
för TV skapad av Manfred Otterheim. 
 
Kraven på spelaren är: 

1. Spelaren ska klara att spela upp filer som ligger på filservern. 
2. Båda produktionsorterna i Stockholm och Östersund ska klara att 

hantera filer sparade på filservern 
3. 4 olika användare ska kunna använda en fil samtidigt på servern. 
4. Det ska gå att styra funktioner i spelaren med fotpedaler, 

funktionstangenter och mus. 
5. Spela upp en fil under tiden den sparas på en filservern. 
6. Förutom att spela upp videofiler så ska RTV-spelaren klara att 

klippa ut olika klipp ur videofilerna. 
7. Det ska finnas felhantering för fall där olika delar av systemet slutar 

att fungera. 
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För att hanteringen av TV på RTV-avdelningen ska underlättas och 
fungera så snabbt som möjligt ska båda produktionsorterna ha möjlighet 
att hjälpas åt vid bevakningen av TV. Till detta ändamål används flera 
klienter av spelaren som kan arbeta mot filservern samtidigt. Användandet 
av filer på filservern som samtidigt sparas ska bidra till att minska tiden för 
att bevaka TV-kanalerna. 
 
Skapandet av klipp ur videofilerna är en viktig del som ska hjälpa kunder 
att på ett snabbt och bekvämt sätt få tillgång till detta. Felhanteringen ska 
vara ett stöd för dem som arbetar med spelaren och informera om 
driftstörningar skulle uppstå. 
 

2.2 Överblick på funktionell specikation 

 
Den här lösningen ska ersätta den videobandspelare som används idag 
mot en digital variant med funktionalitet som en riktig videobandspelare 
har. En mer detaljerad beskrivning av funktionaliteten över spelaren visas i 
figuren till kapitel 2.2. Fördelarna med att skapa en digital 
videobandspelare är att inte lika mycket hårdvara, utrymme och tid behövs 
för att utföra samma sak. Byte av videoband behövs inte utan flera filer 
hämtas direkt från en filserver.  
Inga extra videoband behövs för att spara klipp utan sparas direkt på en 
server som hanterar videoklipp. Söktiden i videobanden försvinner 
eftersom det går att hoppa direkt till önskat ställe i en digital videofil. Allt 
detta kan utföras från en dator med spelaren installerad. 
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2.3 Begränsningar 

Det som inte behandlas här är hur den digitala formen av TV blir kodad 
och sedan sparad på en filserver. Detta dokument tar inte upp vad som 
händer efter att ett klipp har skapats med spelaren. 

2.4 Beroenden och förutsättningar 

RTV spelaren är avsedd som ett internt verktyg för RTV avdelningen. De 
som kommer att använda verktyget är väl insatta i vad som borde finnas 
med. RTV spelaren ingår i ett större system men är en del som är 
oberoende av resterande delar av systemet. Utvecklingen kommer bestå 
av C# med DirectShow implementerat i C++. Detta sätter lite krav på 
utvecklaren som inte har hållit på med C# och DirectShow förut. Tiden för 
att utveckla kod till de fotpedaler som ska användas är inte helt fastställd 
men borde ta lite tid eftersom det är på lite lägre nivå i programmerings 
sammanhang. Egenskapen för att kunna spela upp en fil samtidigt som 
den sparas kommer att eftersträvas så länge som det anses möjligt. Det 
operativsystem som RTV spelaren är avsedd för är Windows 2000/XP och 
den hårdvara som används måste klara att spela upp och skapa klipp från 
videofilerna. 
 

3 Detaljerad funktionell beskrivning 

Ungefär 30 personer kommer att arbeta med TV på RTV avdelningen. En 
kopia av RTV spelaren behöver vara installerad på varje dator. 
Belastningen på nätverket är beroende på vilken bithastighet som kommer 
att användas till de sparade TV programmen. Detta ställer mer krav på det 
nätverk som kommer att användas än på RTV spelaren.  Videofilern på 
filservern ska ha bra kvalité så att klipp i varierande storlek kan skapas. 
 

3.1 Felhantering 

Nätverksfel som kan uppstå med spelaren är ifall filservern eller den 
server som hanterar klipp slutar att fungera. Status för skapandet av klipp 
kommer att visas i spelaren för att informera om något fel skulle uppstå 
eller att allt är okej. Felhanteringen som bara gäller RTV spelaren kommer 
att vara hur uppspelning och omkodning av vidofilerna sker. 
 

3.2 Funktionsbeskrivning av RTV spelarens delar 

Den här delen beskriver vilka olika funktioner som ska finnas i RTV 
spelaren. 
 

3.2.1 RTV Player 

Kärnan av RTV spelaren. 
 

3.2.2 Close 

Används för att stänga programmet. 
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3.2.3 Maximize 

Maximerar det fönster som spelar upp och visar videofilen. 
 

3.2.4 Minimize 

Minimerar det fönster som spelar upp och visar videofilen. 
 

3.2.5 Resize 

Förändra storleken på det fönster som spelar upp och visar videofilen. 
 

3.2.6 Always on top 

RTV spelaren kommer placeras över alla andra fönster på skrivbordet. 
 

3.2.7 Prev 

Om en spellista är skapad med mer än 1 videofil så hoppar uppspelning 
bakåt i listan. 
 

3.2.8 Stop 

Stoppar den aktuella videofilen som spelas upp och sätter uppspelningen 
till början av den filen. 
 

3.2.9 Pause 

Stoppar den aktuella videofilen utan att förändra uppspelningsställe i filen. 
 

3.2.10 Play 

Uppspelning av vald videofil. 
 

3.2.11 next 

Om en spellista är skapad med mer än 1 videofil så hoppar uppspelning 
framåt i listan. 
 

3.2.12 Seamless play 

Används för att förändra uppspelnings hastigheten hos en videofil. 
 

3.2.13 Sound level 

Används för att sänka, öka och stänga av volymen på videofilen som 
spelas upp. 
 

3.2.14 Repeat 

Upprepa uppspelningen av den fil som spelas upp för tillfället. 
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3.2.15 Playing info 

Visar information om den videofil som spelas upp. 
 

3.2.16 Timeline 

En tidsaxel som visar var i videofilen uppspelningen är och som kan 
användas för att förflytta sig till önskade positioner i videofilen. 
 

3.2.17 Playlist 

En lista över filer som ska spelas upp. 
 

3.2.18 Record 

Används för att skapa klipp från videofiler 
 

3.2.19 Record settings 

Inställningar av bild och ljud för hur skpandet av ett klipp ska utföras.  

3.2.20 Normal settings 

Inställningar av bild och ljud för hur uppspelning av videofil ska utföras. 
Inställningar för funktionstangeneter, mus och pedaler. 
 

3.2.21 Load 

Ladda in en videofil för uppspelning direkt utan att använda playlist. 
 



 xv 

Bilaga B 
Testning av ORTV Player: 
 
Det här testet är gjort för att se hur en tänkt användares syn på programmet är. Testet är 
indelat i ett antal delar med ett antal steg att följa i varje del. Efter varje del så finns det 
plats för kommentarer från testpersonen. 
 
Exempel på saker som testpersonen kan tänka på under testet är: 
 • Hur lättanvänt är programmet. 
 • Om något känns fel och bör ändras. 
 • Förslag till saker som fattas och kan läggas till. 

• Även hur liten en sak kan tyckas vara så nämn den under kommentarer, skriv 
hellre för mycket än för lite. 
 

En annan sak är att programmet fortfarande är en prototyp så ifall något skulle sluta att 
fungera eller gå fel så är det bara att starta om spelaren.  
 
Vanlig hantering av en fil 
 
1. Öppna en fil och spela upp den. 
2. Stoppa uppspelning. 
3. Pausa uppspelning. 
4. Upprepa uppspelningen av en fil. 
5. Hoppa en bild i taget i uppspelningen. 
6. Spola framåt och bakåt i film med pedaler. 
7. Ändra hastigheten på uppspelningen till 2x (dubbla hastigheten). 
8. Ändra hastigheten på uppspelningen till 0.5x (halva hastigheten). 
9. Hoppa till valfri position i filen (den smala raka mätaren som blir blå vid uppspelning 
av en fil). 
10. Ändra storleken på och flytta fönstret där filmen visas i. 
 
11. Öppna spellista. 
12. Stäng spellista. 
13. Öppna fönstret med inställningar för skapande av klipp. 
14. Stäng fönster med inställningar för skapande av klipp. 
15. Öppna fönstret för skapande av klipp. 
16. Stäng fönstret för skapande av klipp. 
17. Öppna fönstret med inställningar för spelaren. 
18. Stäng fönstret med inställningar för spelaren. 
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Spellistan 
 
1. Lägg till 2 filer i spellistan genom drag&drop. 
2. Lägg till 2 filer i spellistan genom knappen add. 
3. Ta bort 1 fil från spellistan. 
4. Starta uppspelning av en fil genom spellistan. 
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Inställningar för skapande av klipp 
 
1. Öppna fönstret med inställningar för skapande av klipp. 
2. Välj DivX 5.2.1 Codec som Video encoder under fliken Video. 
3. Öppna ett fönster med inställningar för DivX 5.2.1. 
4. Stäng fönstret med DivX 5.2.1 inställningar. 
5. Välj MPEG Layer-3 som Audio encoder under fliken Audio. 
6. Spara inställningar. 
7. Stäng fönstret med inställningar för skapande av klipp. 
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Fönstret för skapande av klipp 
 
Vid skapande av klipp så måste inställningarna vara gjorda för delen ”Inställningar för 
skapande av klipp” annars så fungerar det inte att skapa klipp. 
 
1. Starta uppspelning av en videofil på valfritt sätt. 
2. Öppna fönstret för skapande av klipp. 
3. Spara klipp som c:\MittKlipp\ klipp.avi 
4. Sätt gränserna för det tänkta klippet till runt 5 sekunder (tar tid att omkoda det annars). 
5. Förhandsgranska klippet för att se hur det kommer att se ut. 
6. Skapa klippet. 
7. Stäng fönstret för skapande av klipp. 
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Inställningar för spelaren 
1. Öppna fönstret med inställningar för spelaren. 
2. Bind 2 valfria funktioner till valfria tangenter. 
3. Stäng fönstret med inställningar för spelaren. 
4. Spela upp en fil på valfritt sätt. 
5. Testa de tangenter som blev bundna. 
6. Stäng ner spelaren. 
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 




